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Artigo 3.º
Norma revogatória

É revogado o n.º 3.º da portaria n.º 1245/2006 (2.ª série), de 25 de 
Agosto.

Artigo 4.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a partir do 1.º dia do mês seguinte 
ao da sua publicação.

7 de Março de 2011. — O Ministro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e das 
Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. — Pelo Ministro da Admi-
nistração Interna, Maria Dalila Correia Araújo Teixeira, Secretária de 
Estado da Administração Interna.

204440139 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral dos Impostos

Direcção de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos

Aviso (extracto) n.º 6832/2011
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por despacho de 28 de Outubro de 2010, do Director -Geral dos Impostos, 
foi renovada a comissão de serviço de Maria Eugénia Canas Duarte 
Ferreira Alves Dias, no cargo de Chefe de Divisão da Concepção — Di-
recção de Serviços do Imposto s/ o Valor Acrescentado (IVA).

7 de Março de 2011. — A Directora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.

204442983 

 Aviso (extracto) n.º 6833/2011
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, pelo Despacho n.º 5 -B/2010 do Director -Geral dos Impostos, 
foi renovada a comissão de serviço de Maria Regina Campos Coimbra, 
no cargo de Chefe de Divisão da Administração do IVA II da Direcção 
de Serviços do Imposto s/ o Valor Acrescentado (IVA).

7 de Março de 2011. — A Directora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.

204443209 

 Aviso (extracto) n.º 6834/2011
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por despacho do Director -Geral dos Impostos, foi renovada a comissão 
de serviço de João Eduardo Simões da Silva, no cargo de Chefe de 
Divisão do Planeamento, Estudos e Projectos da Direcção de Serviços 
de Instalações e Equipamentos (DSIE).

7 de Março de 2011. — A Directora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.

204443258 

 Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

Despacho n.º 4648/2011
Designo para me substituir na minha ausência em gozo de férias, no 

período compreendido entre os dias 9 e 11 de Março de 2011, a Subdirec-
tora-Geral do Tesouro e Finanças, licenciada Rita Góis de Carvalho.

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, em 4 de Março de 2011.

2011/03/04. — O Director-Geral, Pedro Rodrigues Felício.
204439695 

 Instituto de Informática

Aviso n.º 6835/2011
Por despacho de 04 de Março de 2011, do Director -Geral do Instituto 

de Informática, torna -se público que, nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 97/2001 de 26 de Março, con-
cluíram com sucesso, o período de estágio, na sequência da celebração, 
com este Instituto, do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores: 

Nome Categoria Valores

Ricardo Manuel da Silva Chaveiro de 
Carvalho Rodrigues.

Técnico Informática 
Grau 1 Nível 1.

16,53

Marco Sérgio Augusto Ferreira  . . . . Técnico Informática 
Grau 1 Nível 1.

15,87

Luis Emanuel de Carvalho Queiroz. . . Técnico Informática 
Grau 1 Nível 1.

14,20

José dos Remédios Pereira Patrício. . . Técnico Informática 
Grau 1 Nível 1.

14,07

 9 de Março de 2011. — A Subdirectora -Geral, Maria Júlia Fonseca 
Cardoso Neves Murta Ladeira.

204438877 

 Aviso n.º 6836/2011
Por despacho de 04 de Março de 2011, do Director -Geral do Instituto 

de Informática, torna -se público que, nos termos do disposto do n.º 6 
do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Dezembro aplicável por 
remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
concluíram com sucesso, o período experimental, na sequência da cele-
bração, com este Instituto, do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores: 

Nome Categoria Valores

Carla Sofia Fernandes Valente Técnico Informática Grau 1 
Nível 1.

15,67

Nuno Filipe Mourão Freitas. . . Técnico Informática Grau 1 
Nível 1.

15,21

Joel Santa Rita Bento Morais. . . Técnico Informática Grau 1 
Nível 1.

14,60

 9 de Março de 2011. — A Subdirectora -Geral, Maria Júlia Fonseca 
Cardoso Neves Murta Ladeira.

204439062 

 Aviso n.º 6837/2011
Por despacho de 4 de Março de 2011, do Director-Geral do Instituto 

de Informática, torna-se público que, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Dezembro aplicável por 
remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
concluiu com sucesso, o período experimental, na sequência da cele-
bração, com este Instituto, do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado a seguinte trabalhadora: 

Nome Carreira/categoria Valores

Sandra Paula Ganhão Moreira Lima  . . . Assistente técnico 17,00

 9 de Março de 2011. — A Subdirectora-Geral, Maria Júlia Fonseca 
Cardoso Neves Murta Ladeira.

204439232 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4649/2011
Considerando que o Pandur User Group (PUG) versa sobre um con-

junto abrangente de temas que interessa aos utilizadores das viaturas 



12490  Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 16 de Março de 2011 

Pandur, transversais a todos os aspectos do ciclo de vida da família destas 
viaturas fabricadas pela empresa austríaca, com especial incidência em 
assuntos relacionados com as componentes operacionais e logísticas;

Considerando que, desde 2009, Portugal tem vindo a participar nas 
reuniões do PUG, conjuntamente com a Áustria, a Bélgica, a República 
Checa e a Eslovénia, debatendo as temáticas operacionais e logísticas 
relacionadas com estas viaturas;

Considerando que a participação nestas reuniões exige a adesão plena 
ao PUG por todos os participantes e é essencial para o Exército e para 
a Marinha, pois permitirá a Portugal trocar experiências com os países 
utilizadores destas viaturas, na partilha e análise dos assuntos relacio-
nados com as mesmas, abrangendo trocas de informações, criação de 
grupos de trabalho e de equipas técnicas;

Tendo presente que o Memorandum of Understanding concerning 
cooperation within the Pandur User Group respeita o direito interno bem 
como as convenções internacionais aplicáveis, destacando -se o espírito 
de cooperação entre os países subscritores:

Considerando, ainda, a informação n.º 81 e o ofício n.º 833, ambos 
de 21 de Fevereiro de 2011, da Direcção -Geral de Armamento e Infra-
-Estruturas de Defesa:

1 — Autorizo a adesão de Portugal ao Pandur User Group (PUG).
2 — Delego, ao abrigo dos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 441/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, 
de 31 de Janeiro, no director -geral de Armamento e Infra -Estruturas 
de Defesa, vice -almirante Carlos Alberto Viegas Filipe, com faculdade 
de subdelegação, a competência para a assinatura do Memorandum of 
Understanding concerning cooperation within the Pandur User Group.

7 de Março de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

204438188 

 Secretaria-Geral
Despacho n.º 4650/2011

Por despacho de 07 de Fevereiro de 2011, do Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e ao abrigo do disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, foi dada por finda, a seu pedido, a 
nomeação em comissão de serviço, no cargo de Secretário-Geral Ad-
junto do Ministério da Defesa Nacional, do licenciado Joaquim Carlos 
de Oliveira Pinto Gomes Rodrigues, com efeitos reportados a 07 de 
Fevereiro de 2011.

28 de Fevereiro de 2011. — A Secretária-Geral, Maria Isabel Lopes 
Afonso Pereira Leitão.

204438333 

 Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Louvor n.º 228/2011

Louvo a Segundo-Tenente NII 9102804 Liliana Sofia Calhau Teixeira 
pela forma altamente prestigiante, competente, digna e responsável como 
desempenhou as funções de elemento das Equipas de Divulgação do 
Dia da Defesa Nacional, durante os últimos dois anos.

Oficial muito aplicada, com grande capacidade de trabalho, pautou o seu 
desempenho por uma dedicação exemplar, uma assinalável aptidão para 
bem servir nas diferentes circunstâncias e um notável sentido do dever.

O seu relevante espírito de missão, associado às excelentes qualidades 
pedagógicas e às inegáveis capacidades de liderança, em muito contri-
buíram para que os jovens convocados ficassem esclarecidos sobre a 
finalidade do Dia da Defesa Nacional, mais sensibilizados para a temática 
da Defesa Nacional e com uma melhor imagem e conhecimento das 
Forças Armadas de Portugal.

Determinada em cumprir sempre bem, a Segundo-Tenente Liliana 
Teixeira constituiu-se num referencial de atitudes e de actos entre os 
jovens que a escutaram, honrando perante eles a sua farda e as Forças 
Armadas que devotadamente serviu, numa clara afirmação de nobreza, 
de saber estar e saber ser, atitudes que, no momento em que cessa o seu 
vínculo militar, muito me apraz publicamente testemunhar.

1 de Setembro de 2010 — O Director-Geral, Alberto Rodrigues 
Coelho.

204442334 

 Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho (extracto) n.º 4651/2011
Por despacho de 03 de Fevereiro de 2011 do Director -Geral de Po-

lítica de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo 

Despacho n.º 14447/2010, de 12 de Agosto, do Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 181, de 16 de Setembro de 2010, e nos ter-
mos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em acções de Cooperação 
Técnico -Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 238/96, de 13 de Dezembro, foi nomeado o 12960287, 
Tenente -Coronel INF Luís Carmo Neves da Silva Silveira, por um 
período de cento e oitenta (180) dias, com início em 09Fev11, para 
desempenhar funções de Assessoria Técnica, no âmbito da Cooperação 
Técnico -Militar com a República da Guiné-Bissau.

24 de Fevereiro de 2011. — O Subdirector -Geral, Arnaut Moreira.
204439921 

 Despacho (extracto) n.º 4652/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2010 do Director -Geral de Po-

lítica de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 14447/2010, de 12 de Agosto, do Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da 
República — 2.ª série, n.º 181, de 16 de Setembro de 2010 e nos ter-
mos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em acções de Cooperação 
Técnico -Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto 
no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo Estatuto e, encontrando -se verificados 
os requisitos nele previstos, foi prorrogada por um período de vinte e um 
(21) dias, com início em 16Mai10, a comissão do Segundo -Tenente ST 
FZ 708390 José Luís Figueiredo Pereira, para desempenhar funções de 
Assessoria Técnica no âmbito do Projecto n.º 8 — Marinha de Guerra 
Angolana, inscrito no Programa -Quadro da Cooperação Técnico -Militar 
com a República de Angola.

1 de Março de 2011. — O Subdirector -Geral, Arnaut Moreira.
204437548 

 Despacho (extracto) n.º 4653/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2010 do Director -Geral de Po-

lítica de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 14447/2010, de 12 de Agosto, do Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 181, de 16 de Setembro de 2010 e nos ter-
mos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em acções de Cooperação 
Técnico -Militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto 
no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo Estatuto e, encontrando -se verificados 
os requisitos nele previstos, foi prorrogada por um período de cento e 
oitenta e cinco (185) dias, com início em 18 de Julho de 2010, a co-
missão do 1.º Sargento AM 19734492 Telmo Joaquim Martins Tomás, 
para desempenhar funções de Assessoria Técnica no âmbito do Projecto 
n.º 6 — Escola de Administração Militar, inscrito no Programa -Quadro 
da Cooperação Técnico -Militar com a República de Angola.

1 de Março de 2011. — O Subdirector -Geral, Arnaut Moreira.
204438552 

 Despacho (extracto) n.º 4654/2011
Por despacho de 16 de Setembro de 2010 do Director -Geral de Política 

de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo Despa-
cho n.º 14447/2010, de 12 de Agosto, do Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 181, de 16 de Setembro de 2010 e nos termos do artigo 4.º 
do Estatuto dos Militares em acções de Cooperação Técnico -Militar 
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 238/96, de 13 de Dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do 
artigo 6.º do mesmo Estatuto e, encontrando -se verificados os requisitos 
nele previstos, foi prorrogada por um período de trinta (30) dias, com 
início em 28 de Agosto de 2010, a comissão do Major INF 04356893 
José Macedo Estrela Bastos, para desempenhar funções de Assessoria 
Técnica no âmbito do Projecto n.º 5 — Centro de Instrução de Operações 
de Paz, inscrito no Programa -Quadro da Cooperação Técnico -Militar 
com a República de Angola.

1 de Março de 2011. — O Subdirector -Geral, Arnaut Moreira.
204438722 

 Despacho (extracto) n.º 4655/2011
Por despacho de 30 de Novembro de 2010 do Director -Geral de 

Política de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas 
pelo Despacho n.º 14447/2010, de 12 de Agosto, do Secretário de Es-
tado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 181, de 16 de Setembro de 2010 e nos ter-




