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tências do Inspetor-Geral em ordenar e decidir a realização de ações
inspetivas destinadas à prevenção e deteção da corrupção e da fraude;
Bem como, a Portaria n.º 163/2012, de 22 de maio, que fixou a estrutura nuclear dos serviços e competências das respetivas unidades
orgânicas flexíveis, a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares e, atendendo às competências que me estão atribuídas pelo
artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro;
Determino:
1 — A criação de uma equipa multidisciplinar, assente no modelo
estrutural definido na alínea b), do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 33/2012,
de 3 de abril, com a seguinte denominação: Equipa Multidisciplinar 4 — Controlo do Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos (EM4).
2 — A atuação da Equipa Multidisciplinar 4 — Controlo do Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos
Contratos ora criada é disciplinada pelo Regulamento da Atividade Inspetiva da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, anexo ao Despacho
n.º 10715-B/2015, de 25 de setembro.
3 — A Equipa Multidisciplinar 4 — Controlo do Desempenho das
Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos é uma
equipa específica de projeto, pelo prazo de um ano, que visa a realização
de ações inspetivas a entidades públicas com responsabilidade no controlo, monitorização e avaliação de contratos, que pela sua natureza ou
valor tenham especial impacto no modo organizacional ou no orçamento
do Ministério da Saúde, com os seguintes objetivos:
a) Analisar os mecanismos de controlo e monitorização por parte das
entidades públicas contratantes;
b) Apreciar a salvaguarda do interesse público na execução dos contratos;
c) Analisar os procedimentos de prestação de informação necessária
ao acompanhamento da execução dos contratos;
d) Verificar a avaliação efetuada relativa à continuidade da prestação
do serviço nos modelos em vigor;
e) Identificar boas práticas e propor, caso se justifique, iniciativas
ou alterações legislativas ou regulamentares destinadas a melhorar o
sistema de controlo, monitorização e avaliação.
4 — À Equipa Multidisciplinar 4 — Controlo do Desempenho das
Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos são
alocados quatro inspetores escolhidos de entre os inspetores pertencentes
às Equipas Multidisciplinares 1 e 2, sendo um dos membros designado
Chefe de Equipa, com a responsabilidade de dirigir e coordenar as
ações a desenvolver.
5 — Composição da Equipa Multidisciplinar 4 — Controlo do Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos
Contratos:
a) Lic. Julieta Dias Ribeiro do Carmo Ribeiro Ferraz, inspetora da
Equipa Multidisciplinar 2, que coordenará;
b) Lic. Marta Maria de Sousa Henriques Gonçalves, inspetora da
Equipa Multidisciplinar 1;
c) Lic. Isabel Maria Vieira Fidalgo Pinto Pereira, inspetora da Equipa
Multidisciplinar 2;
d) Lic. Alex Barbosa Correia, inspetor da Equipa Multidisciplinar 2.
6 — À Chefe de Equipa Multidisciplinar são cometidas as competências fixadas para os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau,
nos termos do artigo 8.º e anexo II da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, e as
fixadas nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 8007/2015, de 30 de junho,
com exceção da prevista na alínea e) do mesmo.
7 — A chefia da equipa multidisciplinar é assegurada em acumulação
com outras ações que sejam superiormente determinadas.
8 — Os inspetores designados para integrar a presente EM4 acumulam as suas tarefas com as que lhe forem distribuídas no âmbito das
EM onde se mantém integrados, sem prejuízo da necessária articulação
entre as respetivas chefias.
9 — Nos termos previstos no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 33/2012,
de 13 de fevereiro, determino que a inspetora designada chefe de equipa
da EM4 aufira a remuneração equiparada a chefe de divisão.
10 — O presente Despacho produz efeitos a 01 de janeiro de 2017 e
vigorará até 31 de dezembro de 2017.
11 — Determina-se a publicação do presente despacho no Diário da
República, conforme exige o n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de
15 de janeiro, com a redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 116/2011,
de 5 de dezembro.
06-01-2017. — A Inspetora-Geral, Leonor Furtado.
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Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso n.º 2051/2017
Torna-se público que o Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.,
pretende recrutar sessenta (60) Assistentes Técnicos (m/f), com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
constituída, para o exercício de funções no Centro de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU) das Delegações Regionais do Sul, Centro
e Norte do mesmo Instituto, em regime de mobilidade na categoria ou
intercarreiras, nos termos do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na sua redação atual, de acordo com os requisitos,
caracterização e perfil a seguir discriminados.
1 — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente constituída;
b) Ser detentor/a do 12.º ano de escolaridade ou equivalente legal.
2 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
Desenvolvimento de atividades inerentes ao Centro de Orientação
de Doentes Urgentes (CODU), designadamente, operar os sistemas de
informação e telecomunicações que equipam as centrais de emergência,
proceder ao atendimento telefónico das chamadas no CODU, efetuar a
respetiva triagem e proceder ao aconselhamento telefónico; Proceder
ao acionamento, acompanhamento e gestão dos meios de emergência
médica, em conformidade com os procedimentos e protocolos definidos
e sob supervisão de um médico coordenador.
3 — Perfil pretendido:
a) Aptidão para trabalhar em equipa e capacidade de comunicação
verbal;
b) Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
c) Responsabilidade, organização e compromisso com o serviço;
d) Orientação para resultados.
4 — Local de trabalho:
a) Ref.ª 1-A — AT-MI DRS-LISBOA 01/2017- Delegação Regional
do Sul- Lisboa, sita na Rua Almirante Barroso, 36, Lisboa — 15 (quinze)
Assistentes Técnicos;
Ref.ª 1-B — AT-MI DRS-FARO 01/2017- Delegação Regional do
Sul — Faro, sita no Sítio do Guilhim, Edifício A1 — Caixa Postal 30M
-Estói, Faro — 15 (quinze) Assistentes Técnicos;
b) Ref.ª 2 — AT-MI DRC 01/2017 — Delegação Regional do Centro, sita na Estrada de Eiras, 259, Coimbra — 15 (quinze) Assistentes
Técnicos;
c) Ref.ª 3 — AT-MI DRN 01/2017 — Delegação Regional do Norte,
sita na Rua Dr. Alfredo Magalhães, 62, Porto — 15 (quinze) Assistentes
Técnicos
5 — Prazo de apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do presente aviso
no Diário da República.
6 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido
ao Presidente do Conselho Diretivo do INEM, com a menção expressa
do posto de trabalho e referência a que se candidata, bem como do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e nível remuneratório
e da correspondente remuneração mensal, contacto telefónico e e-mail.
A candidatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, com a indicação do número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, do número de contribuinte e da nacionalidade, bem como, para além de outros elementos
julgados necessários, das habilitações literárias, das funções e atividades
que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos respetivos
períodos de duração e atividades relevantes, assim como as ações de
formação realizadas, com indicação das instituições conferentes, datas
de realização e respetiva duração;
b) Fotocópia simples do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo serviço de origem da qual conste a identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida,
carreira/categoria de que o candidato é titular, a descrição das funções
exercidas, a posição e nível remuneratório e o correspondente pecuniário.
7 — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção
“Recrutamento por Mobilidade”com indicação expressa do n.º deste
aviso do Diário da República e referência pretendida.
A candidatura deve ser apresentada até ao termo do prazo referido no
ponto 5 do presente aviso, em formato digital, para o endereço eletrónico
cd.secretariado@inem.pt.

3449

Diário da República, 2.ª série — N.º 39 — 23 de fevereiro de 2017
8 — Seleção dos candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada através de avaliação curricular com base na análise do currículo profissional, complementada por
entrevista profissional.
Apenas serão convocados para a realização da entrevista, os candidatos
selecionados na avaliação curricular e que preencham os requisitos de
admissão.
9 — Publicitação:
A presente oferta de emprego será publicitada em jornal de expansão
nacional, por extrato, no prazo de três dias úteis e na Bolsa de Emprego
Público, até ao1.º dia útil seguinte à presente publicação e estará disponível na página eletrónica do INEM, I. P.
9 de fevereiro de 2017. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
310255291

Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
Despacho n.º 1733/2017
O Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro, definiu a missão, atribuições e tipo de organização interna do Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).
Com a publicação da Portaria n.º 154/2012, de 22 de maio, foi
fixada a estrutura nuclear do serviço e estabelecido o seu número
máximo de unidades flexíveis e matriciais, bem como as respetivas
competências.
Considerando que:
O SICAD tem a seu cargo, entre outras atribuições, a prestação de
apoio técnico e administrativo às Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), garantindo as infraestruturas necessárias ao
seu funcionamento;
A Dissuasão representa uma área de intervenção do SICAD com
elevado reconhecimento nacional e internacional, constituindo-se
como a única e atual área de intervenção direta de proximidade ao
cidadão;
Verifica-se a necessidade de proceder à constituição de uma equipa
multidisciplinar, por forma a assegurar as atribuições inerentes à coordenação da área da Dissuasão e à administração do Sistema de Gestão de
Informação Processual (SGIP), nomeadamente o apoio e coordenação
das atividades das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependências
(CDT) no âmbito da operacionalização da Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, bem como a administração do Sistema de Gestão e Informação
Processual (SGIP), ao abrigo da Portaria n.º 604/2001, de 12 de junho,
no âmbito da gestão dos processos de contraordenação por consumo de
substâncias psicoativas ilícitas.
Pelo acima exposto, justifica-se que seja constituída uma equipa
especializada, como centro de competências com valências técnicas
e profissionais diversas, de modo a permitir o desenvolvimento das
atribuições no âmbito da dissuasão. Assim, ao abrigo do disposto no
artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro e no artigo 5.º da portaria n.º 154/2012,
de 22 de maio, determino:
1 — A constituição de uma equipa multidisciplinar, designada por
Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão
(EMCAD).
2 — A EMCAD funciona sob a dependência direta da Direção do
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).
3 — São atribuições da EMCAD designadamente:
a) Coordenar as atividades desenvolvidas pelas Comissões para a
Dissuasão da Toxicodependência, no âmbito da operacionalização da
Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, mediante a criação de instrumentos
de planeamento, monitorização e avaliação;
b) Implementar uma metodologia de intervenção baseada no conhecimento técnico-científico, que potencie as competências das equipas
técnicas das CDT e harmonize práticas e procedimentos entre as CDT,
contribuindo para uma efetiva dissuasão dos comportamentos aditivos
e dependências;
c) Apoiar o funcionamento das CDT no desenvolvimento das suas
atribuições definidas pelo Decreto-Lei n.º 130-A/2001, de 23 de
abril;
d) Elaborar orientações tendo em vista a harmonização técnico-normativa da intervenção em Dissuasão e das práticas e procedimentos
inerentes à atividade das CDT;

e) Dinamizar e orientar a articulação institucional interna ou externa
ao SICAD, na área da Dissuasão;
f) Gerir o Sistema de Gestão e Informação Processual (SGIP) dos
processos de contraordenação por consumo de drogas, ao abrigo da
Portaria n.º 604/2001, de 12 de junho;
g) Prestar apoio ao Coordenador Nacional para os problemas da droga,
das toxicodependências e do uso nocivo do álcool, no âmbito da Subcomissão da Dissuasão: elaborar documentos de apoio à gestão, apoiar
e participar na representação institucional e na coordenação de grupos
de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias
psicoativas, comportamentos aditivos e dependências;
h) Apoiar a Direção e representar o SICAD em matéria de Dissuasão;
i) O exercício das demais ações que lhe sejam atribuídas.
4 — A equipa multidisciplinar funciona sob a coordenação de uma
chefia designada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei
n.º 4/2004, de 15 de janeiro, podendo acumular com outras ações que
sejam superiormente determinadas.
5 — Atenta a natureza e complexidade das respetivas funções, a chefia
da equipa a constituir nos termos do presente despacho, tem direito a
estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão.
6 — A equipa multidisciplinar entrará em funcionamento com a designação da chefia da equipa.
7 — É extinta a Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico
e Coordenação Operacional (EMPECO), sendo as atribuições constantes
no n.º 4 do Despacho n.º 8816/2012, de 3 de julho, atribuídas:
a) À Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) as
alíneas a), b), c), d), e);
b) À Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) a
alínea f);
c) À Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão
(EMCAD) as alíneas g), h), i) e j).
8 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de janeiro de 2017
18 de janeiro de 2017. — O Diretor-Geral, João Castel-Branco Goulão.
310258986

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 2052/2017
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março que Felmica — Minerais
Industriais, S. A., requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de feldspato, numa área denominada “Corte
Grande”, localizado no concelho de Monchique, distrito de Faro, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em
coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Área total do pedido: 0,155 km2
Vértice

X (m)

Y (m)

1.................
2.................
3.................
4.................

- 33425,00
- 33015,00
- 32963,00
- 33248,00

- 262023,00
- 261597,00
- 261640,00
- 262459,00

Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente,
na Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de
Energia e Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208 (Edf. Santa
Maria), 1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas
as reclamações. O presente aviso, planta de localização e a publicitação do pedido estão também disponíveis na página eletrónica desta
Direção-Geral.
8 de fevereiro de 2017. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
310251573

