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Assim, nos termos no n.º 6 do artigo 68.º do Decreto -Lei n.º 312/2007, 
de 17 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 74/2008, de 22 de Abril, determina -se o seguinte:

1 — A autoridade de gestão do POPH assume as atribuições, os di-
reitos e as obrigações da autoridade de gestão do POAP a partir da data 
de produção de efeitos do presente despacho.

2 — Nos termos previstos no n.º 9 do artigo 68.º do Decreto-
-Lei 312/2007, mantém -se em funções o gestor de eixo 1 e 2 do POAP, 
licenciado Manuel dos Santos Moura Fernandes, que fica directamente 
responsável pelo encerramento do POAP até à apresentação do relatório 
final do PO à Comissão Europeia.

3 — O pessoal afecto à estrutura de apoio técnico do POAP que não 
transitou para a estrutura de apoio do POPH nos termos e por efeito 
do despacho n.º 20 130/2008, de 30 de Julho de 2008, identificado em 
lista anexa ao presente despacho, transita sem mais formalidades para 
o secretariado técnico do POPH, independentemente da modalidade 
de vínculo e mantendo a categoria profissional e todos os direitos, 
subsídios, regalias sociais e remuneratórias que tinha na estrutura de 
apoio do POAP.

4 — O equipamento informático ao serviço do POAP transita para a 
autoridade de gestão do POPH.

5 — O arquivo físico do POAP deverá ser assegurado pela Secretaria-
-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, com 
excepção dos dossiers relativos ao necessário processo de encerramento 
do POAP, que deverão estar sediados nas instalações do Secretariado 
Técnico do POPH.

O presente despacho produz efeitos em 1 de Maio de 2009.
2 de Abril de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando 

Teixeira dos Santos. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade 
Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

ANEXO

Lista de pessoal 

Nome Categoria profissional

Rui Jorge dos Santos Figueiredo e 
Sousa.

Assessor principal.

Custódia Filomena da Fonseca Do-
mingos.

Assistente administrativo espe-
cialista. 
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA SAÚDE
Despacho n.º 13669/2009

A comissão de avaliação das propostas do concurso de parceria 
público -privada relativo ao novo hospital de Vila Franca de Xira foi 
nomeada pelo despacho n.º 172/2006, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 31 de 13 de Fevereiro de 2006, alterado pelo despacho 
n.º 11 546/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, 
de 12 de Junho de 2007.

Considerando que entretanto cessou o mandato da vogal efectiva da 
referida comissão, licenciada Maria de Lourdes Caixaria Bastos como 
vice -presidente do conselho directivo da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P, importa proceder à sua substituição.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e 
no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, com 
a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 141/2006, de 27 de Julho, 
procede -se à alteração da composição da comissão de avaliação das 
propostas do concurso de parceria público -privada relativo ao novo 
hospital de Vila Franca de Xira, nos termos seguintes:

1 — É nomeado vogal efectivo da comissão de avaliação das propostas 
do concurso de parceria público -privada relativo ao novo hospital de Vila 
Franca de Xira o Prof. Doutor Casimiro Francisco Ramos para substituir, 
nessa qualidade, a licenciada Maria de Lourdes Caixaria Bastos.

2 — O presente despacho produz efeitos desde de 1 de Outubro de 
2008.

4 de Junho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.
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 Despacho n.º 13670/2009
A comissão de avaliação das propostas do concurso de parceria público-

-privada relativo ao Hospital de Loures foi nomeada pelo despacho 
n.º 6857/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 11 de 
Abril de 2007.

Considerando que, entretanto, cessou o mandato da vogal efectiva 
da referida comissão licenciada Maria de Lourdes Caixaria Bastos 
como vice -presidente do conselho directivo da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., importa proceder à sua 
substituição.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e 
no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, com 
a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 141/2006, de 27 de Julho, 
procede -se à alteração da composição da comissão de avaliação das 
propostas do concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital 
de Loures, nos termos seguintes:

1 — É nomeado vogal efectivo da comissão de avaliação das pro-
postas do concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital de 
Loures o Prof. Doutor Casimiro Francisco Ramos, para substituir, nessa 
qualidade, a licenciada Maria de Lourdes Caixaria Bastos.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Outubro de 
2008.

4 de Junho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.
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 Despacho n.º 13671/2009
A comissão de avaliação de propostas do concurso de parceria público-

-privada relativo ao Hospital Central do Algarve foi nomeada pelo des-
pacho n.º 12 498 -B/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 85, 1.º suplemento, de 2 de Maio de 2008.

Entretanto, o coordenador da referida comissão foi chamado a de-
senvolver outras missões, que impossibilitaram a plena assunção das 
responsabilidades que lhe foram cometidas no âmbito do referido con-
curso, tendo -se, por despacho n.º 9621/2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 68, de 7 de Abril de 2009, procedido à sua 
substituição, nessa qualidade, pelo vogal efectivo da mesma, licenciado 
Joaquim Grave Ramalho, vogal do conselho directivo da Administração 
Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e no 
n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 141/2006, de 27 de Julho, procede -se 
à alteração da composição da comissão de avaliação de propostas do 
concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital Central do 
Algarve, nos termos seguintes:

1 — É nomeado vogal efectivo da comissão de avaliação das propostas 
do concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital Central 
do Algarve, o Prof. Doutor Francisco Manuel Dionísio Serra, vogal do 
conselho de administração do Hospital de Faro, E. P. E., que substitui o 
coordenador da comissão nas suas faltas e impedimentos.

2 — É nomeada vogal suplente a licenciada Ana Paula Gonçalves, 
presidente do conselho de administração do Hospital de Faro, E. P. E.

3 — É nomeado vogal efectivo o licenciado Carlos Manuel Henriques 
Mendes, director -coordenador para a Intervenção Técnica em Parcerias 
Público Privadas para substituir, nessa qualidade, a licenciada Ana Sofia 
Alves Coutinho.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
4 de Junho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-

nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.
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 Despacho n.º 13672/2009
A comissão de avaliação das propostas do concurso de parceria 

público -privada relativo ao Hospital de Todos os Santos foi nomeada 
pelo despacho n.º 10 926 -B/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 73, de 14 de Abril de 2008.

Considerando que entretanto cessou o mandato do vogal suplente 
da referida comissão, licenciado António Norberto da Costa Carregal 
Queiroz como vogal do conselho directivo da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., importa proceder à sua 
substituição.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 8.º e 
no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 86/2003, de 26 de Abril, com 
a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 141/2006, de 27 de Julho, 
procede -se à alteração da composição da comissão de avaliação das 
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propostas do concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital 
de Todos os Santos, nos termos seguintes:

1 — É nomeada vogal suplente da comissão de avaliação das pro-
postas do concurso de parceria público -privada relativo ao Hospital de 
Todos os Santos, a licenciada Margarida de Fátima Palma Féria Borges, 
para substituir, nessa qualidade, o licenciado António Norberto da Costa 
Carregal Queiroz.

2 — O presente despacho produz efeitos desde de 1 de Dezembro 
de 2008.

4 de Junho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 13673/2009

Nos termos da alínea f) do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 157/2007, 
de 27 de Abril, que regula a orgânica e funcionamento do Instituto de 
Meteorologia, I. P. (IM, I. P.), e do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro, republicada pelo artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 105/2007, 
de 3 de Abril, e posteriormente alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 
de Dezembro, lei quadro dos institutos públicos, é órgão do IM, I. P., 
o fiscal único.

De acordo com o disposto no artigo 10.º do decreto -lei supra-
-identificado e no artigo 27.º da lei quadro dos institutos públicos, o 
fiscal único é nomeado por despacho conjunto dos Ministros das Fi-
nanças e da tutela obrigatoriamente de entre revisores oficiais de contas 
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 157/2007, de 27 de Abril, e no artigo 27.º da lei quadro dos insti-
tutos públicos:

1 — É nomeada fiscal único do IM, I. P., a sociedade de revisores 
oficiais de contas Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC.

2 — A presente nomeação tem a duração de três anos, podendo ser 
renovada nos termos da lei.

3 — É fixada para o fiscal único do IM, I. P., a remuneração anual 
ilíquida equivalente a 25 % da quantia correspondente a 12 meses do 
vencimento base mensal ilíquido que tiver sido atribuído, nos termos 
legais, ao respectivo presidente do conselho directivo, acrescida de IVA 
à taxa legal em vigor.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

11 de Maio de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
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 Despacho n.º 13674/2009
Nos termos do artigo 117.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro 

(Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior) e do artigo 87.º 
dos Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, homologados 
pelo despacho normativo n.º 58/2008, de 28 de Outubro, do Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 216, de 6 de Novembro de 2008, a gestão patri-
monial e financeira do Instituto Politécnico é controlada por um fiscal 
único, designado, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades 
de revisores oficiais de contas, por despacho conjunto dos Ministros 
de Estado e das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
ouvido o presidente, e com as competências fixadas na lei quadro dos 
institutos públicos.

Assim, ao abrigo da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, dos Esta-
tutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco e do artigo 27.º da Lei 
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada pelo artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e posteriormente alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, lei quadro dos Institutos Públicos:

1 — É nomeado fiscal único do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco a sociedade de revisores oficiais de contas Eugénio Branco & 
Associados — Auditores Independentes, SROC, L.da

2 — A presente nomeação tem a duração de três anos, podendo ser 
renovada nos termos da lei.

3 — É fixada para o fiscal único do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco a remuneração anual ilíquida equivalente a 25 % da quantia 
correspondente a 12 meses do vencimento base mensal ilíquido atri-

buído, nos termos legais, ao respectivo presidente, acrescida de IVA à 
taxa legal em vigor.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

13 de Maio de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Louvor (extracto) n.º 317/2009
Louvo a Alferes RHL NIP 133169 -J, Débora Alexandra de Matos 

Castro, pela forma prestigiante, competente, digna e responsável como 
desempenhou, ao longo de cerca de dois anos e meio, as funções que lhe 
foram atribuídas na Direcção -Geral de Pessoal e Recrutamento Militar 
do Ministério da Defesa Nacional.

Como oficial das Equipas de Divulgação do Dia da Defesa Nacional, 
demonstrou espírito de missão, associado a excelentes qualidades peda-
gógicas e capacidades de liderança, as quais muito contribuíram 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 melhor conhecimento das Forças Armadas de Portugal.

No desempenho das funções que lhe foram atribuídas nesta Direcção-
-Geral, evidenciou ser uma oficial extremamente bem formada, não só a 
nível militar como também na aérea do Marketing, tendo demonstrado, 
em todas as circunstâncias, uma conduta profissional irrepreensível, 
qualidades que contribuíram para o cumprimento das importantes tarefas 
que lhe foram confiadas ao nível das acções de Promoção e Divulgação 
do actual modelo de Serviço Militar.

Pelas razões apontadas e pela sua postura de leal e constante colabo-
ração, aliadas a uma sã camaradagem de que sempre deu provas, muito 
me apraz reconhecer publicamente as qualidades pessoais e técnico-
-profissionais da Alferes Débora Castro, jovem oficial que deve ser 
apontada como um exemplo a seguir.

1 de Fevereiro de 2008. — O Director -Geral, Alberto Rodrigues 
Coelho.
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 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Recrutamento e Selecção

Aviso n.º 10829/2009

Concurso de admissão de voluntários para prestação
de serviço militar no regime de contrato

na categoria de oficial (técnico superior naval)
1 — Faz -se saber que, a partir da data de publicação deste aviso está 

aberto concurso nesta Repartição, nos termos estabelecidos na Lei do 
Serviço Militar e respectivo Regulamento e no Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, para admissão de cidadãos de ambos os sexos 
voluntários para prestação de serviço militar em Regime de Contrato, 
na categoria de Oficiais da classe de Técnicos Superiores Navais.

2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de 
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período 
mínimo de 2 anos após a data do final do curso de Formação Básica 
de Oficiais.

3 — Os documentos para admissão ao concurso deverão dar entrada 
no Centro de Recrutamento da Armada, Repartição de Recrutamento e 
Selecção, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada, 1350 -027 
Lisboa, até às 16.30 horas do dia 24 de Julho de 2009 (incorporação a 
18 de Setembro de 2009).

4 — Para além das condições gerais constantes nas Normas do Con-
curso, os candidatos devem satisfazer as seguintes condições especiais:

a) Ter idade não superior a 27 anos à data de 31 de Dezembro de 
2009;




