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termos do n.º 2 do referido artigo 2.º, conforme o Despacho n.º 10266/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 75, de 17 de abril, determinando-se ainda
que os Procuradores-Gerais Adjuntos colocados junto dos
Representantes das Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores poderão subdelegar nos Procuradores da República
Coordenadores das Procuradorias da República sedeadas
nessas Regiões Autónomas as referidas competências.
Secretaria-Geral, 3 de maio de 2016. — A Secretária-Geral, Ana Martinho.
Aviso n.º 29/2016
Por ordem superior se torna público que, por notificação
de 18 de novembro de 2014, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, notificou ter a
República da Áustria modificado a sua autoridade à Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalização
dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada na Haia, a 5 de
outubro de 1961.
(Tradução)

A emissão de apostilas ou a sua verificação, previstas, respetivamente nos artigos 3.º e 7.º da Convenção,
competem ao Procurador-Geral da República, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 86/2009, de
3 de abril, podendo tais competências ser delegadas nos
Procuradores-Gerais-Distritais do Porto, Coimbra e Évora
e nos Procuradores-Gerais Adjuntos colocados junto dos
Representantes da República para as Regiões Autónomas,
ou em magistrados do Ministério Público que dirijam
Procuradorias da República sedeadas nessas Regiões, nos
termos do n.º 2 do referido artigo 2.º, conforme o Despacho n.º 10266/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 75, de 17 de abril, determinando-se ainda
que os Procuradores-Gerais Adjuntos colocados junto
dos Representantes das Regiões Autónomas da Madeira
e dos Açores poderão subdelegar nos Procuradores da
República Coordenadores das Procuradorias da República sedeadas nessas Regiões Autónomas as referidas
competências.
Secretaria-Geral, 3 de maio de 2016. — A Secretária-Geral, Ana Martinho.

Autoridade

Áustria, 14-10-2014

FINANÇAS E AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

(modificação)

O Ministério Federal Austríaco dos Assuntos Europeus,
da Integração e dos Negócios Estrangeiros [...] tem a honra
de informar que, nos termos do n.º 145 do Manual da Apostila 2013, as Embaixadas e os Consulados Austríacos no
estrangeiro serão habilitados a emitir Apostilas sobre determinados documentos a partir de 1 de novembro de 2014.
Estes documentos são extraídos ou transmitidos em formato eletrónico dos registos civis Austríacos, que contém
atos de estado civil, nacionalidade, bem como um registo
de documentos criminais.
Lista de documentos:
Certidão de nascimento
Certidão de casamento
Certidão de óbito
Prova de nacionalidade (Staatsbürgerschaftsnachweis)
Certificado de abandono de nacionalidade (Bestätiging
über das Ausscheiden aus dem Staatsverband)
Antecedentes criminais
A Apostila nos documentos acima mencionados será
aposta sob forma de etiqueta no próprio documento ou
numa segunda página indissociável.
Um exemplo de um modelo de Apostila usado é anexado
para sua informação.
Não é permitida a emissão de Apostilas pelos Consulados Honorários (Gerais) Austríacos.
A República Portuguesa é Parte na mesma Convenção, a qual foi aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei
n.º 48 450, publicado no Diário do Governo, n.º 148, 1.ª série, de 24 de junho de 1968, e ratificada a 6 de dezembro de
1968, conforme o Aviso publicado no Diário do Governo,
n.º 50, 1.ª série, de 28 de fevereiro de 1969.
A Convenção entrou em vigor para a República Portuguesa a 4 de fevereiro de 1969, de acordo com o publicado
no Diário do Governo, n.º 50, 1.ª série, de 28 de fevereiro
de 1969.

Portaria n.º 155/2016
de 2 de junho

Considerando a necessidade de promover a contratação de serviços para elaboração de cartografia de habitats
protegidos e respetiva validação;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/2012, de 29 de
junho, que aprovou a lei orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., (ICNF, IP), estabelece
nas alíneas a), b) e i) do n.º 2 do artigo 3.º que lhe compete «Desempenhar funções de autoridade nacional para
a conservação da natureza e biodiversidade [...]», «Apoiar
a formulação da política de conservação da natureza e da
biodiversidade e garantir o cumprimento dos objetivos decorrentes dos seus regimes, em articulação com a Agência
Portuguesa do Ambiente, I. P., e assegurar a conservação
e a gestão sustentável de espécies, habitats naturais da
flora e da fauna selvagens e de geossítios, promovendo
a elaboração e implementação de planos, programas e
ações, designadamente nos domínios da inventariação, da
gestão, da monitorização, da vigilância e fiscalização e dos
sistemas de informação;» e, ainda, «Promover a criação
do Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados,
integrando a avaliação dos serviços prestados pelos ecossistemas e o desenvolvimento do sistema de informação
sobre o património natural.»;
E atendendo ao valor estimado da despesa e considerando que os contratos a celebrar darão origem a encargos
orçamentais em mais de um ano económico.
Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 fevereiro, na atual redação, conjugado com o n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, manda
o Governo, pelo Secretário de Estado do Orçamento e pelo
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, o seguinte:
1 — É autorizado o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., a proceder à repartição dos

