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 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 8443/2014
Por despacho de 23 de junho de 2014, da Senhora Subdiretora -Geral 

da Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho Duarte, 
(substituto legal do Senhor Diretor -Geral) da Autoridade Tributária e 
Aduaneira, e após anuência do Diretor da Escola Secundária de Viriato, 
foi autorizada a mobilidade interna na categoria de assistente técnico 
de Ana Teresa Loureiro Marques, no mapa de pessoal da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, para exercer funções na Direção de Finanças de 
Viseu nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de abril, com efeitos a 1 de setembro de 2014.

11 de julho de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207960821 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças 
e do Ministro da Saúde

Despacho n.º 9459/2014
A Comissão da Farmacopeia Portuguesa, a seguir designada 

por Comissão, é um órgão consultivo do INFARMED — Au-
toridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
(INFARMED, I. P.), prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, competindo-lhe, ge-
nericamente, elaborar, rever, atualizar e interpretar a Farmacopeia 
Portuguesa, bem como emitir parecer, sempre que solicitada, sobre 
os assuntos com esta conexos.

Nos termos do n.º 6 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 46/2012, de 
24 de fevereiro, a compensação pela prestação de serviços nas comis-
sões técnicas especializadas dos membros que não sejam funcionários, 
agentes ou trabalhadores do INFARMED, I. P., é fixada por deliberação 
do Conselho Diretivo, dentro dos parâmetros definidos por despacho 
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da saúde.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, determina-se o seguinte:

1 — Os membros da Direção da Comissão da Farmacopeia Portuguesa 
têm direito, por cada reunião da mesma em que estejam presentes, a 
senhas de presença nos seguintes termos:

a) Presidente da Direção — € 180;
b) Vice-Presidente da Direção — € 160;
c) Secretário  - €160.

2 — Os restantes membros da Comissão da Farmacopeia Portuguesa 
têm direito, por cada reunião da mesma em que estejam presentes, a 
senhas de presença no valor de 90€.

3 — Pela emissão dos pareceres que lhe sejam solicitados, os membros 
da Comissão  têm, ainda, direito a uma compensação própria, a qual 
é definida, com base em critérios de complexidade técnico-científica 
da matéria sobre que incide o parecer, por deliberação do conselho 
diretivo do INFARMED, I. P., até ao limite de 240,00€ por parecer.

4 — Pela emissão das traduções que lhe sejam solicitadas, os membros 
da Comissão têm, ainda, direito a uma compensação própria, fixada 
por deliberação do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P., cujo valor 
máximo não pode exceder os 0,70€ por linha.

5 — Quando, no exercício das suas funções, ou por causa delas, os 
membros da Comissão residentes fora da Grande Lisboa tenham que se 
deslocar às instalações do INFARMED, I. P., em Lisboa, têm direito a 
uma compensação correspondente ao subsídio de transporte praticado 
para o transporte em veículos adstritos a carreiras de serviço público 
previsto para os trabalhadores que exercem funções públicas, calculada 
em função da distância mais curta, por rodovia, entre a sua residência 
e o INFARMED, I. P., ida e volta.

6 — Os membros da Comissão, quando se desloquem no exercício 
das suas funções, ou por causa delas, têm direito ao abono de ajudas de 
custo aplicando-se o regime jurídico do abono de ajudas de custo previsto 
para os trabalhadores que exercem funções públicas.

7 — Os montantes previstos nos n.os 1, 2 e 5 são atualizados na mesma 
percentagem das atualizações anuais da remuneração base dos trabalha-
dores que exercem funções públicas.

8 — Os encargos decorrentes da aplicação do disposto nos números 
anteriores são integralmente suportados pelo orçamento do INFAR-
MED, I. P.

9 — O presente despacho produz efeitos à data de início de funções 
dos membros da Comissão.

14 de julho de 2014. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria 
Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — O Ministro da Saúde, 
Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo.

207964515 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9460/2014
1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnico -especialista, para exercer as funções de 
assessor no meu gabinete assegurando a ligação ao Exército, o TCOR 
António José Fernandes de Oliveira. 

2 – Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do mencionado di-
ploma, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos, podendo 
este optar pelo vencimento correspondente à posição remuneratória do 
lugar de origem.

3 – Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 10 de julho de 2014.

4 – Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

10 de julho de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco.

Nota Curricular
O Tenente -Coronel António José Fernandes de Oliveira é licenciado 

em Ciências Militares (Infantaria) pela Academia Militar. Estava a 
desempenhar as funções de Comandante do 1.º Batalhão de Infanta-
ria da Brigada de Intervenção. Na sua formação militar destacam -se 
entre outros, os cursos de Operações Especiais, Curso de Operações 
Irregulares, de Paraquedismo, de Operações Não Convencionais, de 
Patrulhas de Reconhecimento de Longo Raio de Ação, o Airborne e 
Special Forces, nos Estados Unidos, o Decision Making Procedures 
da União Europeia, na Bélgica e o Special Operations Staff Officer, 
também na Bélgica. Prestou serviço no Regimento de Infantaria 13 
(Vila Real), no Centro de Tropas de Operações Especiais (Lamego), na 
Academia Militar e no Regimento de Infantaria 14 (Viseu), unidades 
onde desempenhou diversas funções nas componentes operacional e 
de formação. Tendo orientado a sua formação militar para a área das 
Operações Especiais, realce para as funções desempenhadas no Centro 
de Tropas de Operações Especiais, onde na componente formativa foi 
formador dos diversos cursos de Operações Especiais e de Operações 
Irregulares. Na componente operacional foi comandante de diversas 
subunidades de Operações Especiais, tendo nessa função participado 
na operação de apoio à paz no Kosovo em 1999 -2000, na evacuação 
de cidadãos nacionais na Guiné e no Congo, em 1998, e na cooperação 
técnico -militar com Cabo Verde, 2004. No Regimento de Infantaria 14 
desempenhou as funções de Oficial de Informações, em cuja função 
participou em nova missão no Kosovo em 2005. Após ter concluído o 
Curso de Estado -Maior Conjunto, foi professor no Instituto de Estudos 
Superiores Militares, na área de Ensino das Operações, onde para além 
da docência neste Instituto, desempenhou funções de assessoria e for-
mação em Angola (2008 e 2009) e Moçambique em 2009. No Comando 
da Brigada de Intervenção, em Coimbra, desempenhou as funções de 
Oficial de Operações e Treino. Na vertente académica, é Mestre em 
Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais, pela 
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), está habilitado com o curso 
de Especialização em Informações e Segurança, no Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Politicas (ISCSP), e com o Curso de Operações de Paz 
e Ação Humanitária. Publicou o livro “Resolução de conflitos – o papel 
do emprego do instrumento militar”, tendo publicado ainda textos no 
Boletim do Instituto de Estudos Superiores Militares e na Revista de 
Estratégia do Instituto Português da Conjuntura Estratégica. Participou 
na elaboração do livro “O Exército Português e as Comemorações 
dos 200 Anos da Guerra Peninsular (Volume II)” e colabora no pro-
jeto Janus.net do Observatório das Relações Internacionais da UAL.

207960627 




