
2290  Diário da República, 1.ª série — N.º 101 — 25 de maio de 2018 

Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 

do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do n.º 1 do artigo 109.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 28 de janeiro, na sua redação atual, 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na sua redação atual, e da alínea g) do ar-
tigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Autorizar o Exército Português a realizar a despesa, 
para o período compreendido entre o ano de 2019 e o 
primeiro semestre de 2021, relativa à aquisição de com-
bustível rodoviário a granel e ao fornecimento do mesmo 
em postos de abastecimento públicos, até ao montante 
global de € 6 183 424, ao qual acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor.

2 — Autorizar o lançamento do procedimento pré-
-contratual de Concurso Público com publicação de anún-
cio no Jornal Oficial da União Europeia.

3 — Determinar que os encargos orçamentais resultan-
tes da contratação referida no n.º 1 não podem exceder, em 
cada ano económico, os seguintes montantes, aos quais 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor:

2019 — € 2 398 373;
2020 — € 2 523 367;
2021 — € 1 261 684.

4 — Determinar que os montantes fixados para os anos 
económicos de 2020 e 2021 podem ser acrescidos do saldo 
apurado no ano que os antecede.

5 — Determinar que os encargos financeiros decor-
rentes da presente resolução são satisfeitos pelas verbas 
adequadas inscritas e a inscrever no orçamento da Defesa 
Nacional.

6 — Delegar no Ministro da Defesa Nacional, com a 
faculdade de subdelegação no Chefe de Estado -Maior do 
Exército, a competência para a prática de todos os atos a 
realizar no âmbito da presente resolução.

7 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 17 de maio de 
2018. — Pelo Primeiro -Ministro, Augusto Ernesto Santos 
Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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Portaria n.º 150/2018
de 25 de maio

O Decreto -Lei n.º 18/2010, de 19 de março, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 214/2012, de 28 de setembro, e 
134/2014, de 8 de setembro, estabelece o regime jurídico 
do Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Pública, que permite aos estagiários o desempenho de 
funções, prioritariamente as correspondentes à carreira de 
técnico superior, no contexto da Administração Pública.

Ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 5.º do referido decreto-
-lei foi criado o Programa de Estágios Profissionais na Ad-
ministração Central do Estado específico para os serviços 
periféricos externos do Ministério dos Negócios Estran-
geiros (PEPAC -MNE), através da aprovação da Portaria 
n.º 259/2014, de 15 de dezembro, na sua redação atual.

A presente portaria vem fixar o número de estagiários a 
admitir em 2018 no âmbito do PEPAC -MNE, bem como 
o prazo para apresentação das candidaturas e a data de 
início dos estágios.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-

-Lei n.º 18/2010, de 19 de março, alterado pelos Decretos-
-Leis n.os 214/2012, de 28 de setembro, e 134/2014, de 8 de 
setembro, e no n.º 6 do artigo 3.º da Portaria n.º 259/2014, 
de 15 de dezembro, na sua redação atual, manda o Governo, 
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pela Secretária 
de Estado da Administração e do Emprego Público, o 
seguinte:

Artigo 1.º
Número de estagiários

O número de estagiários admitidos à frequência da 
3.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na Ad-
ministração Central do Estado específico para os serviços 
periféricos externos do Ministério dos Negócios Estran-
geiros (PEPAC -MNE) é de 85.

Artigo 2.º
Prazo de apresentação de candidaturas

O prazo para apresentação de candidaturas decorre de 
1 de junho a 15 de junho de 2018.

Artigo 3.º
Data de início dos estágios

Os estágios têm início no dia 15 de outubro de 2018.

Artigo 4.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 331 -A/2016, de 22 de de-
zembro.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto 
Santos Silva, em 9 de maio de 2018. — A Secretária de 
Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de 
Fátima de Jesus Fonseca, em 22 de maio de 2018.
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 Portaria n.º 151/2018
de 25 de maio

A Portaria n.º 259/2014, de 15 de dezembro, alterada 
pela Portaria n.º 331 -B/2016, de 22 de dezembro, criou 
o Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Central do Estado específico para os serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o 
objetivo de apoiar a formação de jovens com qualificação 
superior em contexto real de trabalho em ambiente interna-
cional, nas principais áreas de atuação da política externa 
portuguesa e bem assim facilitar a inserção de jovens qua-
dros no mercado de trabalho em áreas potenciadoras de 
processos de mudança e desenvolvimento organizacional, 
designadamente em empresas com potencial de interna-


