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“Portaria”, “Cartórios”, “Caixa”; Em colaboração com o Gabinete de
Informatização Consular auxiliou na instalação do Sistema de Gestão
Consular em diversos Consulados no Brasil (Brasília, Belo Horizonte,
Recife, Curitiba e Santos) e deu formação aos funcionários dos mesmos
sobre o programa (em 2004); Encarregado do planeamento, instalação,
organização e supervisão central de atendimento telefónico (desde 2001);
Incumbido de executar todos os diversos serviços consulares (desde
2000); Encarregado de TI do Posto (desde 2000).
Engenheiro de Produção: Quarex Indústria e Comércio Ltda. Rio
Claro/SP — 1997 a 2000 — Responsável pelo controle, produção e
aprimoramento da qualidade;
Gerente: Distribuidora de Bebidas Black Tyres — São Paulo —
SP — 1995 a 1997;
Engenheiro Trainee: Grupo Votorantim — Sorocaba — SP — 1994
a 1995;
Estagiário: Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT — São
Paulo — 1991 a 1994;
Condecorado pela Câmara Municipal de São Paulo em 22/04/2010,
a pedido do Conselho da Comunidade Luso Brasileira, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade;
Membro do grupo consular internacional de enfrentamento à fraude,
tráfico de pessoas e crimes transnacionais, em cooperação com outros
consulados, polícia federal brasileira e polícia civil.
Membro do Conselho Fiscal do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de SP;
Foi um dos fundadores e Coordenador Geral do Movimento Jovem
Luso Brasileiro — 1992/2003;
Diretor para assuntos da Juventude do Conselho da Comunidade
Luso-Brasileira de São Paulo — 1993/2000;
Membro da Casa de Portugal de São Paulo a partir de 1993, e posteriormente da diretoria;
Representou a comunidade portuguesa junto ao CONSCRE, Conselho
das Comunidades de Raízes Estrangeiras da Assembleia Legislativa
de São Paulo.
12 de junho de 2019. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa e Abreu.
312373425
Despacho (extrato) n.º 6130/2019
1 — Por despacho da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus,
de 27 de maio de 2019, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 e
alínea h) do n.º 4, ambos do artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 91/2011, de 26 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 118/2012,
de 15 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 116/2015, de 23 de junho, conjugado com o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 459/85, de 4 de
novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 97/2006, de 5 de
junho, e no uso das competências delegadas pelo disposto na alínea a) do
n.º 1.3 do Despacho n.º 8134/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 19 de setembro, foi renovada, pelo período de três
anos, a comissão de serviço de António Manuel Esteves Martins, no
cargo de conselheiro técnico na Representação Permanente de Portugal
junto da União Europeia (REPER).
2 — Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do referido Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, a nota curricular do designado
é publicada em anexo ao referido despacho, que produz efeitos a 1 de
julho de 2019.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: António Manuel Esteves Martins.
Data de nascimento: 17/05/1955.
Habilitações académicas:
Frequência do curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e na Facultés Universitaires de Saint Louis, Belgique;
Diploma de Estudos Aprofundados em Jornalismo, pelo Institut pour
Journalisme de Belgique.
Experiência profissional:
Desde 20/10/1983 até hoje: correspondente e chefe da delegação da
Rádio e Televisão de Portugal, SA (RTP) em Bruxelas; de 01/01/1984
a 28/02/1987: jornalista principal da Radiodifusão Portuguesa (RDP)
em Bruxelas; de 01/01/1984 a 01/06/1987: jornalista correspondente
da Agência Noticiosa Portuguesa e da Agência Lusa em Bruxelas; de

01/01/1984 a 01/03/1989: jornalista correspondente do Jornal de Notícias
em Bruxelas; de 01/03/1987 a 31/05/1988: jornalista correspondente da
Rádio TSF em Bruxelas.
24 de junho de 2019. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa e Abreu.
312397094

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E EDUCAÇÃO
Gabinetes do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Despacho n.º 6131/2019
Pelo Despacho n.º 8836/2016, de 11 de julho, foi designado o licenciado Joaquim José Reduto Prazeres para exercer, em comissão de
serviço, o cargo de coordenador da estrutura de coordenação do Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos, constante do mapa anexo à Portaria
n.º 1191/2010, de 19 de novembro, alterada pela Portaria n.º 198/2017,
de 26 de junho.
Considerando o desempenho do titular do cargo e os resultados obtidos
constantes do respetivo relatório de atividades, exigível nos termos do
disposto no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65-A/2016, de 25 de
outubro, determina-se ao abrigo da alínea c) do ponto 3.1 do Despacho
n.º 8134/2017, de 19 de setembro, e da alínea d) do n.º 1 do Despacho
n.º 1009-A/2016, de 20 de janeiro:
1 — A renovação, por um período de três anos, da comissão de serviço
do licenciado Joaquim José Reduto Prazeres, para o exercício do cargo
de coordenador da estrutura de coordenação do Luxemburgo, Bélgica e
Países Baixos, constante no mapa anexo à Portaria n.º 1191/2010, de 19
de novembro, alterada pela Portaria n.º 198/2017, de 26 de junho, nos
termos conjugados do n.º 4 do artigo 2.º, na alínea d) do n.º 4 do artigo 3.º
e nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º, todos do Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48/2018, de 21 de junho, do n.º 2
do artigo 8.º, nos n.os 1 e 3 do artigo 15.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua atual redação.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro
de 2019.
3 — Ratificam-se todos os atos praticados no âmbito da designação
constante do presente despacho desde 1 de fevereiro de 2019 até à
respetiva publicação.
20 de maio de 2019. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro. — 17 de maio de 2019. —
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila
Ribeiro Fernandes Leitão.
312315972
Despacho n.º 6132/2019
Pelo Despacho n.º 8081/2016, de 22 de junho, foi designada a Doutora Regina Margarida dos Santos Duarte para exercer, em comissão
de serviço, o cargo de coordenadora da estrutura de coordenação do
Reino Unido e Ilhas do Canal, constante do mapa anexo à Portaria
n.º 1191/2010, de 19 de novembro, alterada pela Portaria n.º 198/2017,
de 26 de junho.
Considerando o desempenho da titular do cargo e os resultados obtidos
constantes do respetivo relatório de atividades, exigível nos termos do
disposto no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65-A/2016, de 25 de
outubro, determina-se ao abrigo da alínea c) do ponto 3.1 do Despacho
n.º 8134/2017, de 19 de setembro, e da alínea d) do n.º 1 do Despacho
n.º 1009-A/2016, de 20 de janeiro:
1 — A renovação, por um período de três anos, da comissão de serviço da Doutora Regina Margarida dos Santos Duarte, para o exercício
do cargo de coordenadora da estrutura de coordenação do Reino Unido
e Ilhas do Canal, constante no mapa anexo à Portaria n.º 1191/2010,
de 19 de novembro, alterada pela Portaria n.º 198/2017, de 26 de
junho, nos termos conjugados do n.º 4 do artigo 2.º, na alínea d) do
n.º 4 do artigo 3.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º, todos do Decreto-Lei
n.º 21/2012, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 48/2018,
de 21 de junho, do n.º 2 do artigo 8.º, nos n.os 1 e 3 do artigo 15.º e nos
n.os 1 e 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto,
na sua atual redação.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro
de 2019;
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3 — Ratificam-se todos os atos praticados no âmbito da designação
constante do presente despacho desde 1 de fevereiro de 2019 até à
respetiva publicação.
20 de maio de 2019. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro. — 17 de maio de 2019. —
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila
Ribeiro Fernandes Leitão.
312316028

FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado
da Administração e do Emprego Público
Despacho n.º 6133/2019
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi concedida
a Margarida Maria Vieira Crespo licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, a qual
requereu a respetiva renovação, nos termos previstos no citado diploma.
Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 89-G/98, de 13 de abril, em conjugação com a alínea j) do n.º 3 do
Despacho n.º 8138/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 19 de setembro, determino que seja renovada a licença especial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa
Especial de Macau, concedida a Margarida Maria Vieira Crespo, pelo
período de dois anos, com efeitos a partir de 1 agosto de 2019.
11 de junho de 2019. — A Secretária de Estado da Administração e
do Emprego Público, Maria de Fátima de Jesus Fonseca.
312373839

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 10980/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Teresa Amoroso
Diogo da Silva Rodrigues Missionário, no cargo de no cargo de Diretora de Serviços de Auditoria Interna (DSAI), ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373547
Aviso n.º 10981/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da
Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Gina Maria Martins Gomes, no
cargo de Diretora de Finanças Adjunta da Direção de Finanças de Aveiro,
ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a
última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373555
Aviso n.º 10982/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria do Carmo Gomes
Vila Chã, no cargo de Chefe de Divisão de Inspeção Tributária (DIT)
da Direção de Finanças de Viana do Castelo, ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373628

Aviso n.º 10983/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da
Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Fernanda Henriques
Alves, no cargo de Chefe de Divisão do Imposto sobre os Veículos
(DIV) da Direção de Serviços dos Impostos Especiais de Consumo e do
Imposto sobre Veículos (DSIECIV), ao abrigo do disposto no artigo 23.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373944
Aviso n.º 10984/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço do licenciado Nuno Miguel Soares de
Oliveira, no cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Apoio Técnico (DPAT), da Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação
da Inspeção Tributária (DSPCIT), ao abrigo do disposto no artigo 23.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312374032
Aviso n.º 10985/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço do licenciado Pedro Guilherme da
Costa Moreira, no cargo de Chefe de Divisão de Investigação da Fraude
e Ações Especiais (DIFAE), da Direção de Serviços de Investigação
da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312373985
Aviso n.º 10986/2019
Considerando que o lugar de Chefe da Divisão de Apoio e Planeamento
da Inspeção Tributária da Direção de Finanças do Porto se encontra
vago desde 6/05/2019, por cessação de funções a seu pedido da respetiva titular, a qual vai assegurar as funções em gestão corrente até ao
próximo dia 16/06/2019;
Considerando que importa assegurar o regular funcionamento dos
serviços, bem como o interesse público na urgência da designação para
o exercício das funções daquele cargo até que se proceda à abertura
de concurso;
Por despacho de 16/06/2019 da Sra. Diretora-geral, foi designado, para
o exercício de funções correspondentes ao cargo de Chefe da Divisão de
Apoio e Planeamento da Inspeção Tributária da Direção de Finanças do
Porto, em regime de acumulação não remunerada, com efeitos a partir de
17 de junho de 2019, o atual Chefe da Divisão de Inspeção Tributária III,
da mesma Direção de Finanças, Manuel Fernando Patrício da Rocha,
ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro), e do n.º 1 do artigo 21.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
17 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312381703

Direção-Geral do Orçamento
Despacho n.º 6134/2019
Determino, dando prosseguimento à solicitação da dirigente, a cessação de funções dirigentes em regime de substituição da licenciada Emília

