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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Alto Comissariado para as Migrações, I. P.

Gabinete do Alto-Comissário para as Migrações

Deliberação n.º 211/2018

Criação do Núcleo Adjunto do Conselho Diretivo, do Alto
Comissariado para as Migrações

Com a entrada em vigor da Lei Orgânica e dos Estatutos do Alto 
Comissariado para as Migrações, I. P. (ACM, I. P.), aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 31/2014, de 27 de fevereiro, e pela Portaria n.º 227/2015, 
de 3 de agosto, compete ao Conselho Diretivo proceder à criação de 
núcleos, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 1.º dos Estatutos 
do Alto Comissariado para as Migrações, I. P., em função de objetivos 
específicos e diferentes áreas de atuação.

Assim, o Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, 
I. P., na sua sessão de 15 de janeiro de 2018, ao abrigo do disposto nos 
artigos 4.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 31/2014, de 27 de fevereiro, do 
artigo 21.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pela Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e da Portaria n.º 227/2015, de 3 de 
agosto, n.º 2 do artigo 1.º, delibera:

1 — Proceder à criação do Núcleo Adjunto do Conselho Diretivo, 
na dependência hierárquica do Alto -Comissário para as Migrações do 
ACM, I. P.

2 — O Núcleo Adjunto do Conselho Diretivo do ACM, I. P., visa 
assegurar o apoio em diversas áreas conexas ao exercício de funções 
do Conselho Diretivo do ACM, I. P.

3 — Ao Núcleo Adjunto do CD do ACM, I. P., é atribuída a missão 
de efetuar, entre outras, as seguintes funções:

a) Assegurar o cumprimento da Missão do ACM, I. P., em estrita 
concordância com os diplomas legais nacionais e internacionais nos 
domínios de ação do ACM, I. P.;

b) Promover ações de formação e sensibilização para os 
colaboradores(as), mediadores(as) e entidades parceiras do ACM, I. P.;

c) Assegurar a representação do ACM, I. P., em instâncias nacionais 
e internacionais, quando tal lhe seja acometido pelo Conselho Diretivo;

d) Assegurar as demais funções que lhe sejam acometidas pelo Con-
selho Diretivo.

15 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro 
Calado.

311130674 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

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

Deliberação n.º 212/2018
Nos termos dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o 
Conselho Diretivo, na sua reunião de 22 de janeiro de 2018, delibera 
por unanimidade a delegação dos seguintes poderes:

1 — No Senhor Presidente do Conselho Diretivo, Embaixador Luís 
Faro Ramos, as competências que são legalmente atribuídas relativa-
mente:

a) À prossecução das competências que estão cometidas à Direção 
de Serviços da Cooperação e que se encontram definidas no artigo 3.º 
do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

b) À prossecução das competências que estão cometidas à Direção de 
Serviços da Língua e Cultura e que se encontram definidas no artigo 4.º 
do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

c) À prossecução das competências que estão cometidas à Direção 
de Serviços de Planeamento e Gestão e que se encontram definidas no 
artigo 5.º do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

d) À prossecução das competências que estão cometidas ao Gabinete 
de Avaliação e Auditoria e que se encontram definidas no artigo 6.º do 
anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

e) À prossecução das competências que estão cometidas ao Gabinete 
de Documentação e Comunicação que se encontram definidas no n.º 5 
do artigo 5.º do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

f) À prossecução das competências que estão cometidas ao Gabinete 
de Programas e Acordos Culturais que se encontram definidas no n.º 2 
do artigo 4.º do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

g) Às decisões de todos os assuntos em que se demonstre a urgência 
da decisão;

h) À realização de despesas e respetivos pagamentos até ao limite 
de cinco mil euros.

2 — No Senhor Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Gonçalo 
Teles Gomes, as competências que são legalmente atribuídas relativa-
mente:

a) À prossecução das competências que estão cometidas à Direção 
de Serviços da Cooperação e que se encontram definidas no artigo 3.º 
do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

b) À prossecução das competências que estão cometidas ao Gabinete 
de Avaliação e Auditoria e que se encontram definidas no artigo 6.º do 
anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho;

c) À realização de despesas até ao limite de cinco mil euros.

3 — Na Vogal do Conselho Diretivo, Dra. Paula Pedro Loureiro, as 
competências que são legalmente atribuídas relativamente:

a) À prossecução das competências que estão cometidas à Direção 
de Serviços de Planeamento e Gestão, e que se encontram definidas no 
artigo 5.º do anexo à Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho. A DSPG pas-
sará, na esfera das suas atribuições, a integrar a área de informática;

b) À realização de despesas até ao limite de cinco mil euros;
c) À autorização de todos os pedidos de pagamento e alterações 

orçamentais.

4 — A presente delegação não preclude os poderes de avocação e 
revogação conferidos por lei ao Conselho Diretivo do Camões, I. P..

5 — São revogadas todas as delegações e subdelegações de compe-
tências que contrariem o disposto na presente deliberação.

6 — O conselho diretivo igualmente deliberou que a DPRH faça 
publicar no Diário da República a presente deliberação.

22 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Faro Ramos.

311122817 

 Deliberação n.º 213/2018
Nos termos da Deliberação n.º 79/2018 do Conselho Diretivo do 

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., datada de 22 de 
janeiro de 2018, e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, na alínea g) do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, da alínea f) do n.º 3 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro, e do n.º 2 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, na sua redação atual o 
Conselho Diretivo determinou:

1 — Delegar nos seguintes Coordenadores do Ensino Português, com 
faculdade de subdelegação nos Adjuntos de Coordenação:

Ana Paula Tavares Cumbre Santos Ribeiro, Coordenadora do Ensino 
Português no Canadá;

Filipa Maria Valido Viegas de Paula Soares, Coordenadora do Ensino 
Português em Espanha/Andorra;

Joaquim José Reduto Prazeres, Coordenador do Ensino Português no 
Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos;

Maria Adelaide da Silva Cristóvão, Coordenadora do Ensino Portu-
guês em França;

Maria de Lurdes Santos Gonçalves, Coordenadora do Ensino Por-
tuguês na Suíça;

Rainer Manuel de Sousa, Coordenador do Ensino Português na Ve-
nezuela;

Regina Margarida dos Santos Duarte, Coordenadora do Ensino Por-
tuguês no Reino Unido/Ilhas Canal;
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Rui Manuel Vicente de Azevedo, Coordenador do Ensino Português 
na Alemanha;

Susana Cristina Freire Pereira Teixeira Pinto, Coordenadora do Ensino 
Português na Austrália.

Carlos Gomes da Silva, Coordenador do Ensino Português na África 
do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué.

João Carlos Nunes Caixinha, Coordenador do Ensino Português 
nos EUA.

A competência para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar as despesas e respetivos pagamentos com empreitadas 

de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao montante de (euro) 200.000,00 nos termos da alínea b) 
do n.º 1 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

b) Outorgar os contratos locais a termo resolutivo com docentes do 
ensino português no estrangeiro, previstos no artigo 32.º do Decreto -Lei 
n.º 165/2006, de 11 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 165 -C/2009, 
e alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 234/2012, de 30 de outubro, 
que aprova regime jurídico do ensino português no estrangeiro;

c) Autorizar as deslocações em serviço e o pagamento de ajudas de 
custo;

d) Autorizar a utilização de viatura própria, de acordo com os critérios 
definidos superiormente;

e) Justificar e injustificar as faltas dadas pelos docentes do ensino 
português no estrangeiro;

f) Autorizar as férias dos docentes do ensino português no estrangeiro;
g) Autorizar a inscrição e participação dos docentes do ensino por-

tuguês no estrangeiro em congressos, seminários, reuniões e ações de 
formação.

2 — A presente delegação de competências não preclude os poderes 
de avocação e revogação conferidos por lei ao Conselho Diretivo do 
Camões, I. P.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de novembro de 
2017, ficando expressamente ratificados todos os atos praticados pelos 
delegatários no âmbito do mesmo.

4 — São revogadas todas as delegações e subdelegações de compe-
tências que contrariem o disposto no presente despacho.

5 — O conselho diretivo igualmente deliberou que a DPRH faça 
publicar no Diário da República a presente deliberação.

22 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Faro Ramos.

311129168 

 FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento 
e da Secretária de Estado da Segurança Social

Portaria n.º 125/2018
O Instituto de Informática, I. P. (II, I. P.), é um instituto público que, 

nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/2012, 
de 23 de agosto, assegura a construção, gestão e operação de sistemas 
aplicacionais e de infraestruturas tecnológicas nas áreas das tecnologias 
de informação e comunicação dos serviços e organismos do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa lógica de serviços 
comuns partilhados.

O II, I. P., disponibiliza um serviço de «Suporte Técnico Local», 
de apoio a cerca de 10.000 utilizadores do Sistema de Informação da 
Segurança Social, potenciando desse modo a sua correta utilização.

O serviço prestado consiste no desempenho de um conjunto de proce-
dimentos e tarefas que visam o suporte aos utilizadores, compreendendo 
o diagnóstico prévio e posterior resolução de incidentes e pedidos de 
serviço, ou reencaminhando para outas equipas técnicas, aplicando as 
regras e processos em vigor, baseadas nas boas práticas de gestão neste 
tipo de serviço.

De igual forma pretende -se o apoio na operacionalidade dos postos de 
trabalho, prevenindo e diagnosticando falhas de funcionamento motivadas 
por avarias, deficiente utilização e necessárias compatibilidades dos apli-
cativos base e dos sistemas de informação disponibilizados pelo II, I. P.

O funcionamento do «Suporte Técnico Local» é assegurado por uma 
equipa técnica com conhecimento específico funcional adequado na 
utilização dos sistemas de suporte base e nos sistemas de informação 
disponibilizados pelo II, I. P.

Assim, pretende o II, I. P., garantir os serviços de «Suporte Téc-
nico Local», através da celebração de um contrato para um período de 
12 meses, renovável por dois períodos iguais, com execução prevista até 
31 de dezembro de 2020, traduzindo -se na assunção de compromissos 
plurianuais, no montante máximo global de €572 347,20 (quinhentos 
e setenta e dois mil trezentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, a abertura de 
procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental 
em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua rea-
lização, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em 
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da tutela.

Cumpre, assim, proceder à repartição plurianual do encargo financeiro 
resultante do contrato de prestação de serviços que venha a ser celebrado, 
nos anos económicos de 2018, 2019 e 2020.

Nestes termos, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o previsto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 
no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Orçamento, ao abrigo 
de competência delegada, conforme Despacho n.º 7316/2017, de 4 de 
agosto, do Ministro das Finanças, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto, e pela Secretária de Estado da Segu-
rança Social, ao abrigo de competência delegada conforme Despacho 
n.º 1300/2016, de 13 de janeiro, do Ministro do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, 
de 27 de janeiro, o seguinte:

1.º Fica o Conselho Diretivo do Instituto de Informática, I. P., auto-
rizado a assumir os encargos orçamentais decorrentes do contrato de 
aquisição de serviços de «Suporte Técnico Local», para um período de 
12 meses, renovável por dois períodos iguais, cuja despesa corresponde 
ao montante máximo global de €572 347,20 (quinhentos e setenta e 
dois mil trezentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor.

2.º Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato 
acima referido são repartidos da seguinte forma (todos os valores infra 
são acrescidos de IVA à taxa legal em vigor):

2018: €190 782,40 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e dois 
euros e quarenta cêntimos);

2019: €190 782,40 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e dois 
euros e quarenta cêntimos);

2020: €190 782,40 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e dois 
euros e quarenta cêntimos).

3.º Os encargos decorrentes da execução do contrato de aquisição de 
bens autorizado pela presente portaria são suportados por verbas adequa-
das a inscrever no orçamento do Instituto de Informática, I. P., consignado 
no Orçamento da Segurança Social, na rubrica D.02.02.20 — Outros 
trabalhos especializados.

4.º A importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida 
do saldo apurado no ano que lhe antecedeu.

5.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua as-
sinatura.

31 de janeiro de 2018. — O Secretário de Estado do Orçamento, 
João Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 23 de novembro de 2017. — 
A Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Sofia de Almeida 
Gaspar Joaquim.

311103799 

 FINANÇAS, PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS, 
AGRICULTURA, FLORESTAS

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso n.º 2529/2018
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que se encontra afixada, no placard do Departamento 
de Administração e Gestão de Recursos do IFAP, I. P., estando ainda 


