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Habilitações académicas e profissionais:
Pós -Graduação em Gestão Pública — Instituto Superior de Gestão 

(ISG).
Pós -Graduação em Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos, com 

especialização em Planeamento e Orçamentação — Universidade Au-
tónoma de Lisboa.

Licenciatura em Economia — Faculdade de Economia da Univer-
sidade de Coimbra.

Bacharelato em Contabilidade e Administração Comercial — ISCA 
de Aveiro.

FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública.
Curso de Formação de Formadores.
Membro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.

Experiência profissional:
De junho de 2010 até dezembro de 2012: exercício de funções, na 

qualidade de diretor de serviços de contabilidade da Direção de Serviços 
do PIDDAC.

De 2000 até meados de 2010: funções como chefe de divisão em dife-
rentes Unidades Orgânicas da DGO, responsáveis pela área do PIDDAC, 
designadamente, a ex -14.ª Delegação e Direção de Serviços do PIDDAC.

De 1997 a 2000: funções como técnica na ex -14.ª Delegação da DGO, 
anteriormente referida.

Adicionalmente, tem participado em vários projetos no âmbito das atri-
buições da DGO, destacando -se: grupos de trabalho (Reprogramação do 
QREN; empréstimo quadro do Banco Europeu de Investimento); o sistema 
BIORC (Business Intelligence Orçamental); levantamento dos requisitos 
funcionais do SIPIDDAC, com vista ao desenvolvimento do novo sistema 
de informação; levantamento dos circuitos e procedimentos de orçamentação 
e contabilização dos fluxos financeiros com a União Europeia; conceção 
do Decreto -Lei n.º 131/2003, de 28/06 — regulamentação da orçamenta-
ção por programas; acompanhamento da migração para a nova plataforma 
tecnológica, das aplicações informáticas de suporte orçamental residentes 
no ex -Instituto de Informática; elaboração de medidas e procedimentos 
necessários a ter em conta na área da receita e da despesa pública para a 
introdução do euro, consubstanciando -se na área orçamental incluída no Des-
pacho n.º 9501/01, 2.ª série, e na produção de circulares emitidas pela DGO.

Em 1997: exercício de funções na Câmara Municipal de Lisboa 
(núcleo de orçamento).

De 1995 a 1996: funções na Associação Portuguesa Para a Qualidade, 
na área da Qualidade e Certificação dos Serviços dos diferentes setores 
empresariais.

Atividade Docente/Formadora:
Desde 1998: Formadora em diferentes áreas, destacando -se as 

áreas — do PIDDAC, tendo realizado diversas ações de formação na 
DGO, incluindo as que se integram no âmbito dos Programas Integrados 
de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas, bem como 
noutras Instituições Públicas — e no âmbito da implementação do Euro 
na Administração Pública.

Entre 1991 e 1997: Docente em diversos estabelecimentos do ensino 
secundário, área económica.

Frequência de cursos de formação profissional:
Áreas abrangidas: contabilidade pública/contabilidade patrimonial; 

jurídica; informática; línguas; desenvolvimento das competências com-
portamentais/liderança/comunicação e adoção dos métodos de gestão 
pela qualidade/certificação.

206826587 

 Despacho n.º 4114/2013
Com a publicação da Portaria n.º 432 -C/2012, de 31 de dezembro, que 

aprovou a estrutura orgânica nuclear da Direção -Geral do Orçamento, 
é necessário proceder à nomeação dos respetivos dirigentes, por forma 
que seja garantido o normal funcionamento do serviço.

Considerando que a 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 
estabelece, no n.º 1 do artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição, em caso de vacatura de lugar;

Considerando que o lugar de Diretor de Serviços de Apoio Funcio-
nal aos Sistemas Orçamentais se encontra vago e que se torna urgente 
garantir o normal funcionamento desta unidade orgânica;

Ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 1.º da Portaria n.º 432 -C/2012, dos n.os 1 e 2 do artigo 27.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, verificando -se 
todos os requisitos legais exigidos, nomeio em regime de substituição 
para exercer o cargo de Diretor de Serviços de Apoio Funcional aos 

Sistemas Orçamentais, o licenciado Alberto Rodrigo Velez Nunes, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.

O nomeado possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à 
prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da necessária 
competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do 
respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.

13 de março de 2013. — A Diretora-Geral, Maria Manuela dos Santos 
Proença.

ANEXO

Síntese curricular
Nome: Alberto Rodrigo Velez Nunes.
Data de nascimento: 22 de dezembro de 1969.
Habilitações literárias: licenciatura em Economia pela Universidade 

Lusíada, em 1994.
Experiência profissional mais relevante:
De 2008 até à data — Diretor da equipa de projetos RIGORE 

 (ERIGORE) — Estrutura flexível da Direção -Geral do Orçamento, 
responsável pela definição dos requisitos funcionais e validação do novo 
sistema central de informação financeira da DGO e de suporte à presta-
ção de contas do Estado (RIGORE Central). Neste âmbito destaca -se a 
coordenação do desenvolvimento da solução de consolidação de contas 
da Administração Central, extensível ao conjunto das Administrações 
Públicas, assim como do desenvolvimento, com recurso a ferramenta de 
business intelligence, de instrumentos e indicadores de análise orçamen-
tal e patrimonial transversais a toda a Administração Central, exigindo a 
transição para um novo paradigma de integração de informação finan-
ceira, em base digráfica, proveniente dos serviços e fundos autónomos 
e a inerente emissão de instruções para a compatibilização dos diversos 
sistemas contabilísticos vigentes neste universo. Coordenou a definição 
dos requisitos funcionais e validação da conclusão da solução informá-
tica de suporte à aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública 
aos serviços integrados (RIGORE Local, atual GeRFIP) e da respetiva 
ligação à Tesouraria do Estado, assim como do circuito e processo de 
solicitação e disponibilização de verbas do subsetor Estado aos serviços 
integrados e serviços e fundos autónomos da Administração Central 
(primeira fase do sistema “Entidade Contabilística Estado”);

De 2000 a 2007 — Chefe de divisão de contabilidade da Direção de 
Serviços do Orçamento — Direção -Geral do Orçamento, responsável 
pela coordenação de diversas atividades ao nível do ciclo de preparação 
do Orçamento do Estado, desde a elaboração das estimativas anuais 
de execução orçamental até à revisão do Relatório do Orçamento do 
Estado, assim como atividades de regulação (emissão de instrumentos 
normativos) e análise da execução orçamental dos subsetores Estado e 
Serviços e Fundos Autónomos, de apuramento das contas provisórias 
trimestrais e anual, incluindo a participação na elaboração do Relatório 
da Conta Geral do Estado;

De 1996 a 2000 — Técnico Superior da Direção de Serviços do 
Orçamento — Direção -Geral do Orçamento, exercendo funções no 
âmbito da centralização da preparação do Orçamento do Estado, de 
acompanhamento da execução orçamental dos serviços e organismos 
da Administração Central e de encerramento da Conta Geral do Estado;

De 1995 a 1996 — Auditor financeiro da KPMG — Peat Marwick, S. A., 
exercendo funções relacionadas com o exame e organização da contabi-
lidade de diversas empresas de natureza industrial e comercial.

Outras funções relevantes:
Representante do Ministério das Finanças no Conselho de Normali-

zação Contabilística da CNCAP — Comissão de Normalização Conta-
bilística da Administração Pública —, exercendo funções de Presidente 
daquele conselho, de 2009 até 2011;

Formador interno da Direção -Geral do Orçamento, de 2001 até à data.
206826473 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA ADMINISTRAÇÃO 
INTERNA E DA SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, 
Adjunto do Ministro 

da Administração Interna e da Saúde

Despacho n.º 4115/2013
A comparticipação às farmácias, por parte dos sistemas de assistên-

cia na doença da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de 
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Segurança Pública (PSP), adiante designados como “subsistemas”, 
passa a constituir encargo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no 
cumprimento do previsto no n.º 1 do artigo 151.º da Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2013, e de 
acordo com os normativos do presente despacho.

Assim:
1. O pagamento das comparticipações do Estado na compra de medi-

camentos dispensados a beneficiários dos subsistemas de saúde passa a 
ser encargo do SNS, a partir do dia 1 de abril de 2013.

2. Excluem-se do previsto no número anterior todas as situações em 
que a comparticipação é superior à praticada no SNS, caso em que a 
responsabilidade pelo pagamento adicional, acima da comparticipação 
normal do SNS, permanece na Força de Segurança respetiva.

3. Excluem-se também do previsto no n.º 1 as comparticipações de 
medicamentos dispensados por entidades integradas nos Ministérios da 
Defesa Nacional (MDN) e da Administração Interna (MAI) e os medica-
mentos dispensados por farmácias localizadas nas Regiões Autónomas, 
ainda que receitados por médicos do SNS.

4. No cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 151.º da Lei 
n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, durante o ano de 2013, a contrapar-
tida financeira a pagar pelos subsistemas é transferida para a Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) nos montantes e 
prazos especificados no Quadro Anexo, o qual faz parte integrante do 
presente despacho.

5. A responsabilidade pelo pagamento de dívidas contraídas antes 
da data referida no n.º 1 do presente despacho é da responsabilidade 
dos subsistemas.

6. Os beneficiários dos subsistemas são obrigatoriamente identificados 
no ato da dispensa dos medicamentos mediante apresentação de cartão 
válido de beneficiário dos subsistemas.

7. Em novembro de 2013, a contrapartida financeira a que se refere 
o n.º 4 é reavaliada e corrigida em função da despesa efetiva em que o 
SNS incorreu no âmbito do presente despacho.

8. Até julho de 2013, devem os subsistemas e a ACSS, I. P. prosse-
guir os trabalhos necessários à execução cabal do previsto no n.º 2 do 
artigo 151.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

4 de março de 2013. — O Secretário de Estado do Orçamento, Luís 
Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento. — O Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Administração Interna, Juvenal Silva Peneda. —
O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.

QUADRO ANEXO

Transferências para a ACSS, I.P. (a que se refere o n.º 4) 

Data Limite Mensal Valor da Transferência

8 de abril de 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.506.668,00
8 de setembro de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.506.668,00

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . 9.013.336,00

 206825477 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 4045/2013
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º e 

n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/209, de 22 de janeiro, 
notificam -se os candidatos a excluir do procedimento concursal comum 
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico 
superior para desempenho de funções na Divisão de Gestão Orçamental 
da Direção de Serviços de Administração Financeira do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso n.º 1975/2013, publicado no 
Diário da República n.º 28, 2.ª série, de 8 de fevereiro de 2013, para 
querendo, se pronunciarem sobre a exclusão, em sede de audiência dos 
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso.

Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo 
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de 
2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
em www.portugal.gov.pt/ ministério dos negócios estrangeiros — sobre 
o ministério — avisos sobre procedimentos concursais

2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos excluídos e respe-
tivos fundamentos de exclusão, se encontra afixada para consulta, no 
“local de estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do 
Rilvas, em Lisboa, encontrando -se igualmente disponível na respetiva 
página eletrónica em www.portugal.gov.pt/ ministério dos negócios 
estrangeiros — sobre o ministério — avisos sobre procedimentos 
concursais

O processo está disponível para consulta dos interessados nas ins-
talações do Núcleo de Apoio aos Procedimentos Concursais, Palácio 
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 
14 h às 18 h.

3 — Nos termos e para os efeitos das alíneas a) e b) do n.º 12 do Aviso 
de abertura, informa -se que a lista dos candidatos a admitir, se encontra 
afixada para consulta, no “local de estilo” do MNE, no Palácio das Ne-
cessidades, no Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando -se igualmente 
disponível na respetiva página eletrónica em www.portugal.gov.pt/ mi-
nistério dos negócios estrangeiros — sobre o ministério — avisos sobre 
procedimentos concursais, identificando -se igualmente os candidatos a 
submeter à realização do método de seleção Prova de Conhecimentos 
ou Avaliação Curricular.

4 — Nos termos a que alude o n.º 1 do artigo 32.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos admitidos e devida-
mente identificados para a realização do método de seleção, Prova de 
Conhecimentos, ficam por este meio convocados para a sua realização, 
que terá lugar nas instalações do MNE, sito no Palácio das Necessidades, 
Largo do Rilvas, em Lisboa, no dia 15 de abril de 2013, pelas 10 horas 
e 30 minutos.

Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a forma es-
crita e terá a duração de noventa minutos. Não será permitida a utilização 
de qualquer material de apoio, incluindo legislação ou manuais.

8 de março de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, José Augusto Duarte.

206826968 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Despacho (extrato) n.º 4116/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, por deliberação do Conselho Diretivo de 7 de fevereiro de 
2013, foi autorizada a mobilidade interna, na modalidade intercarreiras, 
da trabalhadora Maria Anunciação Ferreira Costa Meia -Onça, da car-
reira/categoria de assistente operacional, para o desempenho de funções 
na carreira/categoria de assistente técnico, mantendo a remuneração 
auferida na categoria de origem, correspondente à 5.ª posição remune-
ratória, nível 5, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 24.º da lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantida em vigor 
pelo n.º 1 do artigo 35.º da lei n.º 64 -B/2012, de 31 de dezembro, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.

13 de março de 2013. — O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Fernando Caetano.

206826051 

 Despacho (extrato) n.º 4117/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, por deliberação do Conselho Diretivo de 7 de fevereiro de 
2013, foi autorizada a mobilidade interna, na modalidade intercarreiras, 
da trabalhadora Maria Fernanda Santos Costa Amoroso, da carreira/
categoria de assistente operacional, para o desempenho de funções na 
carreira/categoria de assistente técnico, mantendo a remuneração auferida 
na categoria de origem, correspondente entre a 5.ª e 6.ª posição remune-
ratória, entre o nível 5 e 6, em cumprimento do disposto na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantida em 
vigor pelo n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2012, de 31 de dezembro, 
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.

13 de março de 2013. — O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Fernando Caetano.
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 Despacho (extrato) n.º 4118/2013
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, por deliberação do Conselho Diretivo de 7 de fevereiro de 
2013, foi autorizada a mobilidade interna, na modalidade intercarreiras, 




