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de competências do Senhor Diretor -Geral) da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira, e após anuência da Senhora Subdiretora -Geral 
da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, foi autorizada 
a mobilidade interna na categoria de assistente técnico de Rui 
António Figueiredo Gonçalves, no mapa de pessoal da Autori-
dade Tributária e Aduaneira, para exercer funções na Direção 
de Finanças de Lisboa, nos termos do disposto do artigo 92.º e 
seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 de 
novembro de 2014.

17 de outubro de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
208173479 

 Direção-Geral do Orçamento

Aviso n.º 11961/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.ºda Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no âmbito da centralização de atribuições
comuns nesta Secretaria -Geral, prevista no artigo 25.ºda Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro, torna -se público que foi determinada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria de Técnico Su-
perior, do mapa de pessoal único da Secretaria -Geral do Ministério das 
Finanças, para o exercício de funções na Direção -Geral do Orçamento, nos 
termos previstos no artigo 99.ºda lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas (LTFP), tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, da trabalhadora a seguir indicada: 

Nome PR NR Efeitos Serviço de origem 

Ana Maria Nunes Gomes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 2.ª e 3.ª Entre 15 e 19 1 -10 -2014 Secretaria -Geral do Ministério da 
Economia.

 29 de setembro de 2014. — A Secretária -Geral do Ministério das Finanças, Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira.
208170124 

 Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos

Despacho n.º 13007/2014
Considerando que:
a) Por meu Despacho n.º 16198 -F/2012, de 10 de dezembro, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 19 de dezembro de 
2012, foi constituída a comissão para a renegociação de 15 contratos 
de parceria público -privada (“PPP”) do setor rodoviário, concreta-
mente, das concessões ex -SCUT do Norte Litoral, do Grande Porto, 
do Interior Norte, da Costa de Prata, da Beira Litoral/Beira Alta, 
da Beira Interior e do Algarve, das concessões Norte e da Grande 
Lisboa e das subconcessões da autoestrada Transmontana, do Baixo 
Tejo, do Baixo Alentejo, do Litoral Oeste, do Pinhal Interior e do 
Algarve Litoral;

b) Por meu Despacho n.º 7130/2013, de 8 de maio, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 2013, foi constituída 
a comissão para a renegociação do segundo contrato de concessão das 
travessias rodoviárias do Tejo em Lisboa, celebrado entre o Estado Portu-
guês e a Lusoponte — Concessionária para a Travessia do Tejo, S. A., em 
24 de março de 1995, bem como dos acordos de reposição do equilíbrio 
económico -financeiro da concessão celebrados no seu âmbito;

c) Por meu Despacho n.º 7131/2013, de 23 de maio, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 2013, foi 
constituída a comissão para a renegociação da concessão de construção, 
conservação e exploração de autoestradas, outorgada pelo Estado Por-
tuguês à Brisa — Auto -Estradas de Portugal, S. A. (“BRISA”), através 
do Decreto -Lei n.º 467/72, de 22 de novembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 294/97, de 24 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 247 -C/2008, 
de 30 de dezembro, e cedida pela BRISA à Brisa — Concessão 
Rodoviária, S. A. (“BCR”), com autorização do Estado, em 22 de 
dezembro de 2010;

d) Por meu Despacho n.º 15985/2013, de 15 de novembro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 239, de 10 de dezembro 
de 2013, foi constituída a comissão para a renegociação do contrato 
de concessão para a exploração do serviço de transporte suburbano 
de passageiros no eixo ferroviário Norte -Sul, celebrado em 22 de 
junho de 1999, entre o Estado Português, na qualidade de concedente, 
e a Fertagus — Travessia do Tejo, Transportes, S. A. (“Fertagus”), 
enquanto concessionária, tendo sido renegociado em 8 de junho de 
2005 e, posteriormente, objeto de acordo modificativo celebrado em 
29 de dezembro de 2010;

e) Por meu Despacho n.º 4125/2014, de 11 de março, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 19 de março de 2014, foi 
constituída a comissão para a renegociação do contrato de concessão 
do projeto, da construção, do fornecimento de equipamentos e mate-
rial circulante, do financiamento, da exploração, da manutenção e da 
conservação da totalidade da rede de metropolitano ligeiro da margem 
sul do Tejo, celebrado entre o Estado Português e a MTS — Metro, 
Transportes do Sul, S. A. (“MTS”);

f) De acordo com os pedidos de exoneração como membros das re-
feridas comissões de negociação, apresentados pelo Dr. Carlos Alberto 
Correia de Oliveira Vaz de Almeida e pelo Eng.º João Pedro Malveiro 

Pereira Tomaz Roque, torna -se necessário proceder à sua substituição 
nas respetivas comissões de negociação.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º, 
conjugado com o artigo 10.º, e na alínea g) do n.º 2 do artigo 39.º, todos 
do Decreto -Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, determina -se:

1) A composição da mencionada comissão de negociação de 15 con-
tratos de PPP rodoviárias passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. António Manuel Palma Ramalho.
ii) Restantes membros efetivos:

Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dr.ª Maria Ana Soares Zagallo;
Dr. Diogo Macedo Graça; e
Eng.º Mário João Alves Fernandes.

iii) Membros suplentes:

Dr.ª Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa; e
Eng.º Rui Manuel Costa Manteigas.

2) A composição da mencionada comissão de negociação do segundo 
contrato de concessão das travessias rodoviárias do Tejo em Lisboa, 
bem como dos acordos de reposição do equilíbrio económico -financeiro 
celebrados no seu âmbito, passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. António Manuel Palma Ramalho.
ii) Restantes membros efetivos:

Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dr.ª Maria Ana Soares Zagallo;
Dr.ª Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa; e
Eng.º Rui Manuel Costa Manteigas.

iii) Membros suplentes:

Dr. Diogo Macedo Graça; e
Dr. João Pedro Dhanis Canto e Castro.

3) A composição da mencionada comissão de negociação da concessão 
de construção, conservação e exploração de autoestradas, outorgada 
pelo Estado Português à BRISA, e cedida por esta à BCR, passará a 
ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. António Manuel Palma Ramalho.
ii) Restantes membros efetivos:

Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dr.ª Maria Ana Soares Zagallo;
Dr.ª Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa; e
Eng.º Rui Manuel Costa Manteigas.

iii) Membros suplentes:

Dr. Diogo Macedo Graça; e
Dr. João Pedro Dhanis Canto e Castro.
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4)A composição da mencionada comissão de negociação do contrato 
de concessão para a exploração do serviço de transporte suburbano de 
passageiros no eixo ferroviário Norte -Sul, celebrado entre o Estado 
Português e a Fertagus, passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Mestre Fernando Crespo Diu;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dr.ª Sofia Viana Fernandes;
Dr.ª Ana Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira de Freitas; e
Eng.º Germano Farias Martins.

iii) Membros suplentes:
Dr.ª Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa; e
Dr. Hugo Oliveira.

5) A composição da mencionada comissão de negociação do contrato 
de concessão do projeto, da construção, do fornecimento de equipamen-
tos e material circulante, do financiamento, da exploração, da manu-
tenção e da conservação da totalidade da rede de metropolitano ligeiro 
da margem sul do Tejo, celebrado entre o Estado Português e a MTS, 
passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Mestre Fernando Crespo Diu;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dr.ª Sofia Viana Fernandes;
Dr.ª Ana Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira de Freitas; e
Eng.º Germano Farias Martins.

iii) Membros suplentes:
Dr.ª Joana Cristina Veiga Carvalho Barbosa; e
Prof. Doutor Eduardo Lopes Rodrigues.

6) A participação nas presentes comissões de negociação não confere 
direito a qualquer remuneração adicional.

7) O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de outubro de 
2014.

16 de outubro de 2014. — O Coordenador da Unidade Técnica de 
Acompanhamento de Projetos, Fernando Crespo Diu.

208171567 

 Despacho n.º 13008/2014
Considerando que:
a) Por meu Despacho n.º 4450 -A/2014, de 26 de março, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2014, foram 
constituídas comissões para a renegociação dos contratos de concessão 
de terminais portuários para a prestação do serviço público de movi-
mentação de cargas cujo termo ocorra após 31 de dezembro de 2020, 
relativamente a cada um dos portos de Leixões, Aveiro, Lisboa e Setúbal;

b) Por meu Despacho n.º 9619/2014, de 17 de julho, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 25 de julho de 2014, foi consti-
tuída a comissão para a renegociação do contrato de concessão, celebrado 
entre a Administração do Porto de Sines, S. A. e a PSA Sines Container 
Terminal — Terminais de Contentores, S. A., que tem por objeto o 
planeamento, a conceção, a construção, o equipamento, a exploração, a 
gestão e o desenvolvimento do terminal de contentores do porto de Sines;

c) De acordo com os pedidos de exoneração como membros das referi-
das comissões de negociação, apresentados pelo Dr Tiago Peralta Rapozo 
de Souza d’Alte e pelo pelo Dr. Carlos Alberto Correia de Oliveira Vaz 
de Almeida, torna -se necessário proceder à sua substituição;

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º, 
conjugado com o artigo 10.º, e na alínea g) do n.º 2 do artigo 39.º, todos 
do Decreto -Lei n.º 111/2012, de 23 de maio:

1) A composição da comissão de negociação relativa ao porto de 
Leixões passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. João Fernando Amaral Carvalho;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dra. Sofia Viana Fernandes;
Dra. Ana Maria de Lemos Nunes; e
Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias;

iii) Membros suplentes:
Dra. Maria Ana Soares Zagallo;e
Professor Doutor Eduardo Lopes Rodrigues.

2) A composição da comissão de negociação relativa ao porto de 
Aveiro passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. João Fernando Amaral Carvalho;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dra. Sofia Viana Fernandes;
Dra. Ana Maria de Lemos Nunes;e
Eng.º José Luís de Azevedo Cacho;

iii) Membros suplentes:
Dra. Maria Ana Soares Zagallo; e
Professor Doutor Eduardo Lopes Rodrigues.

3) A composição da comissão de negociação relativa ao porto de 
Lisboa passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. João Fernando Amaral Carvalho;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dra. Sofia Viana Fernandes;
Dra. Ana Maria de Lemos Nunes; e
Dra. Marina João da Fonseca Lopes Ferreira;

iii) Membros suplentes:
Dra. Maria Ana Soares Zagallo; e
Professor Doutor Eduardo Lopes Rodrigues.

4) A composição da comissão de negociação relativa ao porto de 
Setúbal passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. João Fernando Amaral Carvalho;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dra. Sofia Viana Fernandes;
Dra. Ana Maria de Lemos Nunes; e
Dr. Vítor Manuel dos Ramos Caldeirinha;

iii) Membros suplentes:
Dra. Maria Ana Soares Zagallo; e
Professor Doutor Eduardo Lopes Rodrigues.

5) A composição da comissão de negociação relativa ao porto de Sines 
passará a ser a seguinte:

i) Presidente: Dr. João Fernando Amaral Carvalho;
ii) Restantes membros efetivos:
Dr. Vítor Manuel Batista de Almeida;
Dra. Sofia Viana Fernandes;
Dra. Ana Maria de Lemos Nunes; e
Dr. João Paulo Farinha Franco;

iii) Membros suplentes:
Dra. Maria Ana Soares Zagallo; e
Eng.º Eduardo Carvalho Ramos Bandeira.

6) A participação nas presentes comissões de negociação não confere 
direito a qualquer remuneração adicional.

7)O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de outubro de 
2014.

16 de outubro de 2014. — O Coordenador da Unidade Técnica de 
Acompanhamento de Projetos, Fernando Crespo Diu.

208171867 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 13009/2014
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangei-

ros, de 29 de setembro de 2014, nos termos e ao abrigo das disposições 
conjugadas dos n.os 5 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do ar-
tigo 21.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como 
do disposto no artigo 1.º do Despacho n.º 4480/2012, de 29 de março, é 
designada, em regime de comissão de serviço, para exercer o cargo de 
Chefe de Divisão de Apoio Cultural e Associativo integrado na Direção 


