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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 15150/2012
1 — Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do despacho n.º 9162/2011, publi-

cado na 2.ª série do Diário da República, de 20 de julho de 2011, e nos 
termos do n.º 2 do artigo 7.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 162/2007, de 3 de maio, e do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 2/2012, 
de 16 de janeiro, renovo a comissão de serviço da mestra em Direito 
Maria Cristina Pimenta Coelho como consultora principal do Centro 
Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR).

2 — Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, autorizo a acumulação das funções de 
consultora principal do CEJUR com atividade docente no ensino superior.

3 — A renovação da comissão de serviço produz efeitos a partir de 
1 janeiro de 2013, tendo a duração de dois anos.

6 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

21482012 

 Despacho n.º 15151/2012
1 — Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do despacho n.º 9162/2011, publi-

cado na 2.ª série do Diário da República, de 20 de julho de 2011, e nos 
termos do n.º 2 do artigo 7.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 162/2007, de 3 de maio, e do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 2/2012, 
de 16 de janeiro, renovo a comissão de serviço do mestre em Direito 
João de Freitas Raposo como consultor principal do Centro Jurídico da 
Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR).

2 — A renovação da comissão de serviço produz efeitos a partir de 
1 janeiro de 2013, tendo a duração de dois anos.

6 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

21492012 

 Despacho n.º 15152/2012
1 — Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do despacho n.º 9162/2011, publi-

cado na 2.ª série do Diário da República, de 20 de julho de 2011, e nos 
termos do n.º 2 do artigo 7.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 162/2007, de 3 de maio, e do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 2/2012, 
de 16 de janeiro, renovo a comissão de serviço do mestre em Direito Rui 
António Gomes do Nascimento Barreira como consultor principal do 
Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR).

2 — A renovação da comissão de serviço produz efeitos a partir de 
1 janeiro de 2013, tendo a duração de dois anos.

6 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

21502012 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 15153/2012
Nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 4/2012, de 16 de janeiro compete à Secretaria -Geral da Presidência 
do Conselho de Ministros gerir o DIGESTO — Sistema Integrado de 
Tratamento e da Informação Jurídica, assegurando o tratamento da 
informação jurídica e a difusão de informação legislativa e jurídica de 
base e administrar a PCMLEX.

Considerando a estrutura matricial da Secretaria -Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros estabelecida na alínea b) do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro e ao abrigo das disposições conjugadas do 

artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, 
105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo 
Decreto -Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro e 
do artigo 8.º da Portaria n.º 79/2012, de 27 de março determino o seguinte:

1 — Constituir a equipa multidisciplinar DIGESTO — Sistema Inte-
grado de Tratamento e da Informação Jurídica, denominada de DIGS;

2 — Designar pelo prazo de um ano como chefe de equipa multidisci-
plinar a licenciada Maria Manuel Pais Correia técnica superior do mapa 
de pessoal da Secretaria -Geral com estatuto remuneratório equiparado a 
chefe de divisão, considerando o seu curriculum académico e profissional;

3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de julho.
8 de novembro de 2012. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
21472012 

 Despacho n.º 15154/2012
Nos termos e para os efeitos do estatuído nas disposições conjugadas 

do n.º 6 do artigo 15.º -A da Lei n.º 53/2006 de 7 de dezembro, aditado 
pelo n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro e da 
alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 
de fevereiro na redação atual faz -se público que foram integrados na 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros com efeitos 
reportados a 26 de outubro de 2012, por terem cessado as respetivas 
funções no Gabinete do Secretário de Estado da Cultura do XIX Governo 
Constitucional, os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal da extinta 
Secretaria -Geral do Ministério da Cultura:

Eugénia de Jesus Mendes Campos — assistente técnico;
Joaquim Francisco Margalho Serrano — assistente técnico;
Maria Gorete Almeida Silva — assistente técnico;
Maria Lucília Catrola — assistente técnico;
Genoveva Maria Delfina Correia Pissaro Cardoso — assistente ope-

racional.
9 de novembro de 2012. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
21732012 

 Despacho n.º 15155/2012
Nos termos e para os efeitos do estatuído nas disposições conjugadas 

do n.º 6 do artigo 15.º -A da Lei n.º 53/2006 de 7 de dezembro aditado pelo 
n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro e da alínea b) 
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, 
na redação atual faz -se público que por despacho de 29 de outubro de 
2012 da Secretária -Geral Adjunta, o licenciado Eduardo Jorge Pinelo 
Veloso, especialista de informática, grau 2 nível 1, escalão 1 (índice 600) 
da carreira de informática pertencente ao mapa de pessoal da extinta 
Secretaria -Geral do Ministério da Cultura foi integrado na Secretaria-
-Geral da Presidência do Conselho de Ministros com efeitos reportados a 
9 de outubro de 2012, em virtude de ter cessado funções como dirigente.

9 de novembro de 2012. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.

21702012 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Listagem n.º 107/2012
Em cumprimento do disposto no artigo 1.º, no n.º 1 do artigo 2.º e 

no n.º 1 do artigo 3.º, da Lei n.º 26/94 de 19 de agosto, publica -se a 
listagem dos subsídios concedidos pelo Instituto Camões, I. P., no 1.º 
semestre do ano de 2012. 

Entidade decisora Data da decisão Beneficiário Projecto Montante
atribuído

Presidente. . . . . 17 -jan -12 Universidade Eduardo Mondlane — Moçam-
bique.

Protocolo de Cooperação
IC/Universidade Eduardo Mondlane

24 000,00




