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De 1/12/2010 até 31/12/2011 — Diretora de Serviços de Gestão de 
Recursos Humanos da ex -Direção -Geral dos Impostos (DGCI)

De 20/10/2003 até 30/11/2010 — Chefe de Divisão de Gestão de 
Pessoal da Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da 
ex -DGCI

De 14/02/2000 até 05/04/2002 — assessora (equiparada a adjunta), 
na área jurídica, no gabinete do Secretário de Estado da Administração 
Local

Detentora da categoria de técnica superior, da carreira geral de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira 
(tendo transitado do mapa de pessoal da ex -DGCI), com antiguidade 
reportada a 14/12/1995 (data do ingresso na então Direção -Geral da 
Administração Pública — DGAP  -, a cujo quadro de pessoal pertenceu 
até 8/12/2008, integrando o Departamento de Estruturas Orgânicas e 
Pessoal até outubro de 2003)

Após a realização do estágio profissional, exerceu advocacia de 1993 
a finais de 1995.

4 — Participação em grupos de trabalho/outras atividades:

Integra o grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto 
de diploma relativo ao novo estatuto de pessoal e regime de carreiras 
da AT.

Coordenou, no âmbito da Direção de Serviços, a elaboração dos 
projetos de portaria relativos à adaptação à Autoridade Tributária e 
Aduaneira e à ex -DGCI do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 
do Desempenho da Administração Pública (SIADAP).

Integrou os grupos de trabalho, diretamente dependentes do Diretor-
-Geral dos Impostos, responsáveis pela elaboração das portarias de 
regulamentação relativas à estrutura, competências específicas e aspetos 
organizativos e funcionais dos serviços centrais e periféricos da ex -DGCI 
e dos despachos que fixaram a estrutura flexível.

Participou, na ex -DGCI, na elaboração do regulamento de Avalia-
ção Permanente para efeitos de mudança de nível, do regulamento do 
Curso de Chefia Tributária e do regulamento de Transferências dos 
Funcionários.

Integrou, no âmbito da então DGAP, o grupo de trabalho para 
o estudo das questões ligadas ao contrato individual de trabalho, 
o grupo de trabalho para o desenvolvimento do Projeto Piloto de 
Formação e -learning, na vertente do regime jurídico das férias, fal-
tas e licenças (em parceria com o INA) e o grupo de trabalho para 
a elaboração do estudo de um novo enquadramento das questões 
relacionadas com os dirigentes na Administração Pública e os seus 
estatutos (que deu origem à aprovação do novo Estatuto do Pessoal 
Dirigente — Lei n.º 2/2004, de 15/01).

Integrou, no âmbito do PICATFin, o projeto de assistência técnica 
para a elaboração da Lei Orgânica da Direção Nacional dos Impostos 
(DNI) de Angola, bem como, numa segunda fase, para a elaboração do 
estatuto de pessoal e regime de carreiras da DNI (2010 e 2011)

Integrou a representação de Portugal na 41.ª Assembleia -geral do 
Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), em Bar-
bados, e que teve como tema central os “Aspetos Estruturais Chaves 
das Administrações Tributárias” (21 e 24/05/2007)

Formadora na área da Gestão de Recursos Humanos e do Regime 
Jurídico da Administração Pública e formadora no âmbito do período 
experimental para ingresso na carreira de inspetor tributário na Autori-
dade Tributária e Aduaneira

Intervenção em seminários internos da ex -DGCI, no âmbito do SIADAP

5 — Formação profissional

Participou, ao longo da carreira, em vários seminários/ações de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, relacionados com as funções que 
tem vindo a desempenhar, destacando -se a frequência do “Seminário 
de Alta Direção” — INA.

206634998 

 Despacho n.º 186/2013
A responsável do cargo de Chefe de Divisão de Regimes de Pessoal, da 

Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, passou à situação 
de aposentada a partir de 1 de novembro de 2012.

Assim, até à realização do concurso previsto no artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (na redação conferida pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto), e conforme proposta da Sra. Subdiretora -Geral de 19 
de dezembro de 2012, designo ao abrigo do artigo 27.º da citada Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, em regime de substituição, por vacatura do 
lugar, no cargo de Chefe de Divisão de Regimes de Pessoal, da Direção 

de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, o primeiro verificador 
superior, licenciado Carlos Batista da Costa, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2013.

20 de dezembro de 2012. — O Diretor -Geral, José A. de Azevedo 
Pereira.

Nota curricular abreviada
1 — Dados pessoais:
Nome: Carlos Batista da Costa
Naturalidade: Canadá (Chatham, Ontario)
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 16 de dezembro de 1971

2 — Habilitações:
1995 — Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portu-

guesa de Lisboa;
2006 — Pós -Graduação em Tradução Jurídica e Económica de Inglês 

pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa;
2010 — Frequência de Mestrado em Fiscalidade pelo Instituto Su-

perior de Contabilidade e Administração de Lisboa desde setembro de 
2010;

3 — Atividade profissional:
1995 -1999 — Advogado.
1999 -2005 — Técnico de Administração Tributária -Adjunto, nível 2 

do grau 2 do GAT, do quadro de pessoal da então Direção -Geral dos 
Impostos, atual Autoridade Tributária e Aduaneira.

2005 -2008 — Primeiro Verificador Superior da carreira técnica su-
perior aduaneira da então Direção -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo (Divisão Operacional do Sul da Direção de 
Serviços Antifraude), atual Autoridade Tributária e Aduaneira.

2008 -até à presente data — Assessor no Gabinete do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais nos XVII, XVIII e XIX Governos Cons-
titucionais.

4 — Artigos publicados:
“O «Novo» Código dos Impostos Especiais de Consumo”. Revista 

e Finanças Públicas e Direito Fiscal.Edições Almedina, S. A. Lis-
boa. ISSN 1646 -9127.Ano 3, Número 3 — Outono (setembro 2010), 
pp. 465 -468.

Em co -autoria com António Quintino, “Os Impostos da Mobilidade”. 
Alfândega. Revista Aduaneira. Direção -Geral das Alfândegas e dos 
Impostos Especiais de Consumo. Divisão de Documentação e Relações 
Públicas. Lisboa. ISSN 0870 -5445. N.º 70 (dezembro 2010), pp. 37 -43.

“A tributação da eletricidade: o mais recente imposto especial de 
consumo”. Revista da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. ISSN 
1645 -1237. Ano XII. N.º 144 (março 2012), pp. 58 -62.

206632907 

 Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Despacho (extrato) n.º 187/2013
Por meu despacho de 21 de dezembro de 2012, foi `a licenciada 

Maria Teresa Gomes da Silva Vieira renovada a comissão de serviço no 
cargo de Chefe de Divisão de Comunicação e Informação, nos termos 
do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com efeitos a partir de 24 de 
fevereiro de 2013.

21 de dezembro de 2012. — A Diretora -Geral, Carolina Ferra.
206632891 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado 
das Finanças e da Saúde

Despacho n.º 188/2013

No âmbito do processo de reorganização da oferta hospitalar da cidade 
de Lisboa foi lançado em 16 de abril de 2008, o projeto de parceria do 
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novo Hospital de Todos os Santos (concessão do Hospital Oriental de 
Lisboa), entretanto interrompido desde novembro de 2010.

Para se poder decidir sobre a concretização deste projeto torna -se 
necessário, antes de mais, aferir se estão reunidas as condições para ser 
retomado o procedimento de concurso do Hospital Oriental de Lisboa, 
tendo presente que, desde o lançamento do concurso público a 16 de abril 
de 2008, já decorreram mais de 4 anos, tendo -se verificado determinadas 
vicissitudes que respeitam aos aspetos procedimentais bem como às 
condições financeiras associadas a este projeto que necessitam de análise.

Questões como a alteração do Custo Público Comparável (CPC), 
ocorrida durante o procedimento concursal após o termo do prazo para 
apresentação de candidaturas, a exigência formulada pelo Banco Europeu 
de Investimento (BEI) de que seja prestada pelo Estado Português fiança 
sobre parte do empréstimo a conceder pelo mesmo, bem como a eventual 
alteração de circunstâncias respeitantes às condições de financiamento 
que integraram as propostas finais apresentadas pelos agrupamentos 
concorrentes, têm que ser analisadas e devidamente ponderadas no âm-
bito de uma decisão sobre a prossecução e implementação deste projeto, 
dados os riscos que decorrem dos referidos fatos para a validade dos 
atos que venham a ser praticados no âmbito do concurso.

Nestes termos, importa pois analisar e ponderar todos os fatos e cir-
cunstâncias ocorridos no âmbito deste procedimento desde o lançamento 
do respetivo procedimento de concurso e apresentar conclusão sobre a 
viabilidade (e em que termos) da prossecução do projeto de construção 
do Hospital Oriental de Lisboa, tendo sido decidido criar para o efeito 
um grupo de trabalho com essa missão.

Assim, determina -se:
1 — Criar um grupo de trabalho ao qual compete, em face da avaliação 

sobre o procedimento de concurso relativo à parceria do novo Hospital 
de Todos os Santos (Hospital Oriental de Lisboa):

a) Analisar e avaliar os riscos jurídicos decorrentes das vicissitudes 
verificadas no procedimento de concurso desde a emissão do relatório 
final pela comissão de avaliação e o possível impacto no âmbito de 
uma eventual decisão de adjudicação, tendo em conta, entre outras 
questões que o grupo de trabalho entenda relevantes, a alteração do 
Custo Público Comparável (CCP), a exigência do BEI de prestação de 
fiança pelo Estado e a alteração das circunstâncias no que se refere às 
condições financeiras das propostas finais apresentadas pelos agrupa-
mentos concorrentes;

b) Analisar a viabilidade financeira e comportabilidade orçamental 
do projeto;

c) Atendendo à análise e avaliação das matérias referidas nas alíneas 
anteriores, apresentar conclusões sobre a existência de condições para a 
prossecução do projeto de construção do Hospital de Oriental de Lisboa 
e eventuais medidas a implementar para esse efeito.

2 — O grupo de trabalho é constituído por:
a) Um representante a designar pelo Gabinete do Secretário de Es-

tado da Saúde, a quem compete coordenar os trabalhos do grupo de 
trabalho;

b) Um representante a designar pelo Gabinete Secretário de Estado 
das Finanças;

c) Um representante a designar pela Administração Central do Sistema 
de Saúde, I.P.;

d) Um representante a designar pela Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e vale do Tejo;

e) Um representante a designar pelo Centro Hospitalar de Lisboa 
Central.

3 — As entidades acima mencionadas devem designar os seus re-
presentantes no prazo de 5 dias úteis após a data de entrada em vigor 
do presente Despacho.

4 — O coordenador do grupo pode solicitar a colaboração de peritos, 
especialistas ou instituições para o desenvolvimento dos trabalhos.

5 — A Secretaria - Geral do Ministério da Saúde assegura o apoio 
administrativo necessário à instalação e funcionamento do grupo de 
trabalho.

6 — O Grupo de Trabalho deve apresentar um relatório conclusivo 
no prazo máximo de 60 dias a contar da data de entrada em vigor do 
presente despacho.

7 — Na sequência e nos termos do despacho emitido no relatório 
referido no número anterior o grupo de trabalho poderá prosseguir os 
seus trabalhos

8 — O presente despacho entra em vigor a partir da data da sua 
publicação.

24 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado das Finanças, 
Manuel Luís Rodrigues. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206630574 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 189/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do ar-
tigo 75.º, e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.ª, todos do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do Re-
gulamento de Extensão n.º 1 -A/2010 de 1 de março, e após homologação 
da Ata do Júri constituído para o efeito, torna -se público a conclusão, 
com sucesso, do período experimental, na categoria/carreira de técnico 
superior da trabalhadora, Paula Cristina Martins dos Santos.

12 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

206635037 

 Despacho n.º 190/2013
Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 40.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e dos n.os 2 e 4 do 
artigo 9.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — Delego no Diretor de Serviços de Administração Patrimonial 
e do Expediente, Dr. José Manuel de Jesus Carneiro Mendes, a com-
petência para, no âmbito da competência da Direção de Serviços de 
Administração Patrimonial e do Expediente, autorizar despesas com a 
aquisição de bens e serviços por conta das dotações do orçamento da 
Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no âmbito 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até ao limite 
de 5000 (cinco mil) euros;

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 16 de setembro 
de 2012, considerando -se ratificados todos os atos entretanto praticados 
no âmbito da presente delegação.

21 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

206629562 

 Despacho n.º 191/2013
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 5 

de dezembro de 2012, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 29.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, 
de 27 de fevereiro, foi determinado que o Embaixador — pessoal diplo-
mático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Francisco Manuel 
Seixas da Costa seja colocado na disponibilidade, com efeitos a partir de 
28 de janeiro de 2013, por atingir nessa data o limite de idade, conforme 
o fixado no supracitado artigo.

26 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

206629449 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Inspeção-Geral da Defesa Nacional

Louvor n.º 33/2013
Louvo a Assistente Técnica Teresa Margarida Santos de Sousa Car-

doso pela disponibilidade, autonomia e competência com que tem vindo 
a desempenhar as funções na Inspeção -Geral da Defesa Nacional, desde 
27 de março de 2008.

Colaboradora dotada de capacidade de adaptação e de melhoria con-
tínua, desempenhou as tarefas que lhe foram atribuídas com sentido de 
serviço público, sendo digna de ver os seus serviços reconhecidos de 
mérito e merecedores deste público louvor.

13 de dezembro de 2012. — O Inspetor -Geral, Rogério Rodrigues.
206628825 




