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 Despacho n.º 3671/2018
O Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, definiu a natureza, missão, 

atribuições e o modelo de organização interna da Secretaria -Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros, abreviadamente designada por 
SGPCM, tendo a Portaria n.º 79/2012, de 27 de março, na sua redação 
atual, fixado a estrutura nuclear e respetivas competências, bem como 
o limite máximo de unidades orgânicas flexíveis e a dotação máxima 
de chefes de equipa multidisciplinar.

As sucessivas alterações posteriormente ocorridas, nomeadamente no 
que se refere à atribuição de novas responsabilidades à Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros decorrentes do seu papel no 
Centro do Governo, determinaram a necessidade de ajustamento a esta 
estrutura.

Assim, ao abrigo do estatuído nas disposições conjugadas do ar-
tigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 41/2013, de 21 de março, e 24/2015, 
de 6 fevereiro, e do artigo 8.º da Portaria n.º 79/2012, de 27 de março, 
alterada pelas Portarias n.os 323/2013, de 31 de outubro, e 159/2015, de 
1 de junho, determino:

1 — A criação, na dependência do Secretário -Geral da Presidência 
do Conselho de Ministros, da Equipa Multidisciplinar de Organiza-
ção e Projetos, designada por OPE, à qual compete, nomeadamente:

a) Apoiar a direção superior da SGPCM relativamente ao acompa-
nhamento e coordenação da atividade do serviço, em articulação com 
as demais unidades orgânicas e equipas multidisciplinares;

b) Implementar e manter permanentemente atualizado um processo 
de monitorização das diversas atividades da SGPCM, consubstanciado 
na recolha sistemática de informação orientada para a determinação 
do contributo, em termos operacionais, de cada unidade orgânica e 
equipa multidisciplinar para a prossecução dos objetivos do serviço;

c) Organizar os procedimentos relativos à realização de reuniões de 
trabalho no âmbito da SGPCM, nomeadamente, convocatórias, ordens 
de trabalho e documentação anexa, atas e deliberações;

d) Registar e promover a divulgação dos documentos emitidos pela 
direção superior da SGPCM e que não se insiram nas atribuições espe-
cíficas das demais unidades orgânicas;

e) Assegurar o apoio administrativo e as atividades de secretariado 
necessárias ao desempenho das competências da direção superior da 
SGPCM;

f) Organizar a agenda da direção superior da SGPCM e atividades 
conexas.

2 — A designação, para chefe da mesma equipa multidisciplinar e 
pelo período de um ano, renovável, da mestre Susana Isabel Martins 
Rodrigues Coelho Leal.

3 — O pessoal necessário ao funcionamento da equipa multidis-
ciplinar ora criada é designado por despacho do dirigente máximo.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de abril de 2018.
4 de abril de 2018. — O Secretário -Geral da Presidência do Conselho 

de Ministros, David João Varela Xavier.
311252011 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 447/2018

Delegação de competências
Ao abrigo do disposto no artigo 44.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, do n.º 1 do 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, do n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, em 22 de março de 2018, o 
Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, I. P., 
considerando a necessidade de definição de pelouros e delegação de com-
petências, deliberou delegar na Vogal do Conselho Diretivo, Sara Maria 
Pinto Carrasqueiro Sequeira, os poderes e as competências para:

1 — Despachar e decidir os assuntos relativos às áreas de missão e 
de atividade da AMA, incluindo as respetivas unidades orgânicas, de 
Contacto Remoto e Formação, LabX, Plataformas de Licenciamento e 
Sistemas de Informação.

2 — Relativamente às áreas mencionadas no número anterior, decidir 
sobre:

a) Autorização do gozo e acumulação de férias dos dirigentes e tra-
balhadores;

b) Justificação ou injustificação das faltas dadas pelos dirigentes e 
trabalhadores;

c) Autorização da inscrição e participação dos dirigentes e trabalha-
dores em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos 
de formação ou noutras iniciativas semelhantes que decorram em ter-
ritório nacional;

d) Autorização da prestação de trabalho extraordinário, noturno, em 
dias de descanso e em feriados, observados os condicionalismos legais, 
por parte dos dirigentes e trabalhadores;

e) Autorização do uso, em serviço, de veículo próprio, nos termos 
do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto 
de 2008;

f) Autorização de deslocações em serviço no território nacional, qual-
quer que seja o meio de transporte, com exceção de meios aéreos, bem 
como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas com 
a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, 
antecipadas ou não, por parte dos dirigentes e trabalhadores;

g) Assinar a correspondência e atos relativos aos assuntos ora de-
legados;

h) Autorizar as despesas com aquisição de bens e serviços e taxas, 
cujo valor seja inferior a 75.000,00 EUR (setenta e cinco mil euros), bem 
como praticar os demais atos da competência do órgão competente para 
a decisão de contratar, incluindo as competências do contraente público 
em sede de execução de contratos, salvaguardadas as disposições legais 
e regulamentares aplicáveis;

i) As competências previstas nas alíneas a), c), f), g), i) a m), do n.º 1, 
do artigo 21.º da Lei Quadro dos Institutos Públicos.

3 — A presente deliberação produz efeitos a partir da sua assinatura, 
considerando -se ratificados, nos termos do artigo 164.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os atos entretanto praticados que 
se incluam no âmbito dos poderes ora delegados, desde o dia 12 de 
março de 2018.

22 de março de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., Pedro Manuel Francisco da Silva Dias.

311251801 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 3672/2018
1 — Por despacho do Secretário -Geral do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, de 28 de março de 2018, nos termos e para os efeitos dos 
artigos 52.º e 102.º do Regulamento do Ministério dos Negócios Estran-
geiros aprovado pelo Decreto n.º 47 478/66, de 31 de dezembro, na sua 
redação atual, e do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 550/74, de 23 de 
outubro, e nos termos das competências que me foram delegadas através 
da alínea l) do n.º 1.3 do Despacho n.º 10164/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 226, de 23 de novembro, foi determinado 
que o assistente técnico João António Martins Queimado pertencente ao 
Mapa de Pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja colocado, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, para desempenhar 
funções na Embaixada de Portugal em Washington.

2 — O referido despacho produz efeitos a 25 de agosto de 2018.

2 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento Geral de Adminis-
tração, Pedro Sousa e Abreu.

311245524 

 Despacho (extrato) n.º 3673/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 13846/2017 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novem-
bro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Manuel de Sousa Pereira, com efeitos a 26 de março 
de 2018, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória da carreira 
de técnico superior e no nível remuneratório 15, da tabela remuneratória 
única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

3 de abril de 2018. — O Diretor do Departamento Geral de Adminis-
tração, Pedro Sousa e Abreu.

311249372 


