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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ANEXO
Nota curricular

Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação
Despacho n.º 8149/2013
1 — Considerando que a trabalhadora identificada no ponto 2
prestou apoio a este gabinete durante o XIX Governo Constitucional demonstrando brio e competência para o exercício das funções
que lhe foram atribuídas, entendo que deve continuar a assegurar as
mesmas funções.
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos
n.ºs 1, 2, 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de apoio técnico
administrativo do meu gabinete Ana Paula da Conceição Barros
Ferreira, assistente técnica do mapa de pessoal do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e pelo
orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
mesmo Decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-lei a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos desde 22 de abril de 2013.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de junho de 2013. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco Xavier de Almeida Leite.

Beneficiários

Ana Paula da Conceição Barros Ferreira, nasceu em 25 de novembro
de 1953, na Cova da Piedade, em Almada; Fez o Curso Geral de Administração e Comércio Curso de Gestão Financeira da Empresa, pela AIP
(Associação Industrial Portuguesa); Frequentou diversos cursos de formação profissional na área da informática (Noções Gerais de Informática;
Officepower Tratamento de Texto Básico e Avançado, Officepower versão
650, Word for Windows 6.0 — Básico e Avançado, MSDOS), na área da
gestão documental e da informação (Gesdoc, SmartDocs — gestão; SmartDocs V.3 — utilização) e na área línguas (Inglês Básico, pelo INA; Curso
de Inglês Elementar e Pre-Intermediate, pelo British Council); Ingressou
no quadro do pessoal civil do Ministério da Marinha em 1973; Exerceu
funções administrativas no Conselho Administrativo da Direção-Geral
do Material Naval (1973 — 1985); Ingressou no quadro do pessoal do
MNE em 1985; Exerceu funções de secretariado na Inspeção Diplomática
e Consular e gabinete do secretário-geral (1985 — 1987); Desde 1987
exerceu funções de apoio administrativo nos gabinetes dos secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e do atual Governos Constitucionais.
207036108

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Listagem n.º 34/2013
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 1° conjugado com o n.º 1 do
artigo 3° da Lei n.º 26/94, de 19 de agosto, a seguir se publica a listagem
de transferências corrente e de capital atribuídas pelo Instituto Camões,
no 2.º semestre de 2012:

Projeto

Bolsas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apoio ao programa Fernão Mendes Pinto . . . . . . . . .
Bolsas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apoio ao programa para frequência do curso anual de
Língua Portuguesa.

Montante (Euros)

Entidade decisora

Data da decisão

65.500,00
24.483,80

Presidente. . . . . .
Presidente. . . . . .

06-07-2012
24-02-2012

29 de abril de 2013. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direção-Geral de Armamento
e Infraestruturas de Defesa
Despacho n.º 8150/2013
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria
da eficácia operacional por via da promoção da interoperabilidade das
forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente incremento
de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das
Forças Armadas no cumprimento das missões de Defesa, designadamente
no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência
delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho n.º 6864/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal ratifique o STANAG 7172 IGEO (Edition 2) Use of Geomagnetic
Models, com implementação na Marinha e no Exército.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
13 de maio de 2013. — O Diretor-Geral, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, major-general.
207037186
Despacho n.º 8151/2013
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria
da eficácia operacional por via da promoção da interoperabilidade das
forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente incremento
de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

207042012

Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das
Forças Armadas no cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em
matéria de Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo
da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho
n.º 6864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril,
que Portugal ratifique o STANAG 1194 HOSTAC (Edition 12) (Ratification Draft 1) — Helicopter Operations from Ships other than Aircraft
Carriers (HOSTAC) (Maritime VSTOL Data Included) — MPP-02,
Edition G, Version 1, com implementação na Marinha com reservas.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.
13 de maio de 2013. — O Diretor-Geral, Manuel de Matos Gravilha
Chambel, major-general.
207037089
Despacho n.º 8152/2013
A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria
da eficácia operacional por via da promoção da interoperabilidade das
forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente incremento
de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das
Forças Armadas no cumprimento das missões de Defesa, designadamente
no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de
Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo da competência
delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho n.º 6864/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, que Portugal
ratifique o STANAG 2034 CSS (Edition 7) — NATO Standard Procedures for Mutual Logistic Assistance, com implementação na Marinha,
no Exército e na Força Aérea.

