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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto

Declaração n.º 80/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, reconhece-
-se que os donativos concedidos no ano de 2008 ao Grupo Desportivo 
de Oliveira de Frades, número de identificação de pessoa colectiva 
502000988, para a realização de actividades ou programa de carácter 
não profissional consideradas de interesse desportivo, podem usufruir 
dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respectivos mecenas não 
tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o donativo é 
atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou 
o património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo -a, 
sendo exigível, a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação 
ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo 
do disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

26 de Fevereiro de 2009. — O Secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Declaração n.º 81/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, reconhece -se 
que os donativos concedidos no ano de 2008 ao Sangalhos Desporto 
Clube, número de identificação de pessoa colectiva 501302220, para a 
realização de actividades ou programa de carácter não profissional con-
sideradas de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais 
ali previstos, desde que os respectivos mecenas não tenham, no final do 
ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer 
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de 
contribuições relativas à segurança social, ou, tendo -a, sendo exigível, 
a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e 
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no 
artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

26 de Fevereiro de 2009. — O Secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Declaração n.º 82/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de 
Julho, republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, 
reconhece -se que os donativos concedidos no ano de 2009 à Ala de 
Nun’Álvares de Gondomar, número de identificação de pessoa co-
lectiva 501132325, para a realização de actividades ou programa de 
carácter não profissional consideradas de interesse desportivo, podem 
usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respectivos 
mecenas não tenham, no final do ano ou do período de tributação 
em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o 
rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas 
à segurança social, ou, tendo -a, sendo exigível, a mesma tenha sido 
objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia 
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.º do 
Código do IRC, se ao caso aplicável.

2 de Março de 2009. — O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Gabinete para os Meios de Comunicação Social

Aviso (extracto) n.º 5170/2009
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de Março, faz -se público que se encontra afixada a lista de antiguidade 
dos funcionários do quadro de pessoal do ex -Instituto da Comunicação 
Social, reportada a 31 de Dezembro de 2008.

Da organização da lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias a con-
tar da publicitação deste aviso, conforme o disposto no artigo 96.º do 
referido diploma legal.

4 de Março de 2009. — O Subdirector, João Paulo Palha. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 7219/2009
Tendo presente a necessidade de prover o cargo de director regional 

de Educação do Alentejo, no âmbito da reformulação em curso dos 
objectivos, da estrutura organizacional e dos métodos de funcionamento 
da Direcção Regional de Educação do Alentejo;

Considerando que o Doutor José Lopes Cortes Verdasca é possuidor 
do currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente 
despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competên-
cia técnica, aptidão, experiência e formação profissional adequadas ao 
exercício do referido cargo:

Assim, ao abrigo dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, com a redacção atribuída pela Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto, em conjugação com o disposto no n.º 3 do artigo 16.º do 
Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, e no n.º 2 do artigo 3.º e no 
artigo 9.º, ambos do Decreto Regulamentar n.º 31/2007, de 29 de Março:

1 — É nomeado para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
director regional de Educação do Alentejo o Doutor José Lopes Cortes 
Verdasca, professor auxiliar do Departamento de Pedagogia e Educação 
da Universidade de Évora.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 7 de Fevereiro 
de 2009, inclusive.

2 de Março de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carva-
lho Pinto de Sousa. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis 
Rodrigues.

Curriculum vitae
José Lopes Cortes Verdasca nasceu em Montoito -Redondo, em 29 

de Setembro de 1952. É licenciado em Economia pela Escola Superior 
de Estudos Sociais e Económicos Bento de Jesus Caraça, mestre em 
Educação, especialidade de Administração Escolar, pela Universidade 
do Minho, e doutor em Ciências da Educação, com dissertação na 
área da Administração Educacional, pela Universidade de Évora. É 
actualmente professor auxiliar do Departamento de Pedagogia e Edu-
cação da Universidade de Évora, pró -reitor para o Observatório do 
Desenvolvimento do Alentejo e investigador do Centro de Investigação 
em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, tem tido a seu 
cargo a direcção e coordenação de diversos projectos de investigação, 
nomeadamente, «Redes de emprego e formação no Alentejo», ODA.
EU -POEFDS, 2005 -2007; «Turma mais, uma plataforma giratória no 
combate ao insucesso e abandono escolares», Fundação Calouste Gul-
benkian, 2005 -2008.

No âmbito de outras actividades de direcção e coordenação de ensino 
e extensão universitária, destacam -se:

Editor e director da revista “Cadernos de Organização e Administração 
Educacional”, CIEP -U. E.;

Director do curso de mestrado de Administração Escolar da Univer-
sidade de Évora;

Membro do conselho científico da Área Departamental de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade de Évora, da Assembleia da Uni-
versidade de Évora, da Comissão Científico -Pedagógica do Conselho 
do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora 
e do Conselho Pedagógico da Universidade de Évora;

Orientador científico de trabalhos de fim de curso e de projectos de dis-
sertação no âmbito de cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento;

Membro do conselho editorial da Revista Portuguesa de Investiga-
ção Educacional, do Instituto de Educação da Universidade Católica 
Portuguesa;

Tem participado em várias iniciativas na área das ciências da educação 
no país e no estrangeiro e publicado diversos trabalhos nos domínios da 
administração, organização e políticas educacionais.

Director Regional de Educação do Alentejo, desde 7 de Dezembro 
de 2005.

Vereador em regime de não permanência, da Câmara Municipal de 
Redondo. 




