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só será aplicada nos casos em que, no método obrigatório, tenha sido 
obtida classificação igual ou superior a 9,5 valores (nove vírgula cinco 
valores).

Os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:
11.1 — Avaliação curricular:
Visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habi-

litação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas 
e avaliação do desempenho obtida.

a) Atento o conteúdo do posto de trabalho a ocupar, serão valoradas 
a habilitação académica, a formação profissional, a experiência profis-
sional e a avaliação de desempenho.

b) Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas.

c) Na acta da primeira reunião do júri serão definidos os parâmetros 
de avaliação e a respectiva ponderação, bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final deste método de selecção. A acta será 
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

d) Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores 
consideram  -se excluídos do procedimento, não sendo chamados à 
aplicação do método seguinte.

11.2 — Entrevista Profissional de Selecção:
Visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiência profissio-

nal e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção estabe-
lecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relaciona-
dos com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação 
obtida em cada um deles.

11.3 — A classificação final dos métodos anteriormente referidos será 
obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = 0,30 AC + 0,70 EPS
em que:

CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Selecção

12 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponi-
bilizada em www.ama.pt.

13 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas no 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

14 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
mesma Portaria, para a realização da audiência dos interessados nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

15 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos 
têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
desde que o solicitem.

16 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Conselho Directivo da AMA, I. P., é publicada na 2.ª série 
do Diário da República, e disponibilizada na respectiva página elec-
trónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 A/2009, 
de 22 de Janeiro.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulhe-
res no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.

19 — Reservas de recrutamento — O presente procedimento concur-
sal comum rege -se pelo disposto no artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

20 — O Júri do presente procedimento concursal será o seguinte:
Presidente — Rita Carrilho Granado Godinho Antunes, Vogal do 

Conselho Directivo da AMA, IP;
Vogais efectivos:
1.º Vogal — André da Silva Ramos Valarinho, Chefe da Divisão de 

Contratos e Contencioso da AMA, I. P., em regime de substituição, que 
substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal — Maria Joana Ribeiro e Silva de Almeida Neves, Jurista 
do Conselho Directivo da AMA, I. P.;

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Mariana Arrobas da Silva Ricardo, Jurista do Conselho 

Directivo da AMA, I. P.;
2.º Vogal — David Ricardo Gomes Rodrigues, Técnico Superior do 

Gabinete Jurídico da AMA, I. P.

21 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário 
da República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º 
dia útil subsequente à publicação no Diário da República, na página 
electrónica da AMA, I. P. (www.ama.pt) e, por extracto, no prazo má-
ximo de três dias úteis, contados da forma anteriormente referida, em 
jornal de expansão nacional.

26 de Janeiro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo da 
AMA, I. P., Gonçalo Caseiro.
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 Gabinete para os Meios de Comunicação Social

Despacho n.º 2289/2011
No uso das competências delegadas por despacho do Ministro dos 

Assuntos Parlamentares, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 79, de 23 de Abril de 2010, aprovo o regulamento de atribuição 
do Incentivo à Consolidação e ao Desenvolvimento das Empresas de 
Comunicação Social Regional e Local (ICDE), publicado em anexo 
e que faz parte integrante do presente despacho, com a definição dos 
indicadores económicos e financeiros previstos no n.º 2, do artigo 12.º 
do Decreto -Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 35/2009, de 9 de Fevereiro, e as regras 
procedimentais aplicáveis aos processos de atribuição do incentivo 
referido, no ano de 2011.

25 de Janeiro de 2011. — O Director, Pedro Berhan da Costa.

ANEXO

Regulamento de Atribuição do ICDE

Artigo 1.º
Objecto

O presente regulamento tem por objecto definir as condições de atri-
buição e aplicação do ICDE previsto no Decreto -Lei n.º 7/2005, de 6 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 35/2009, 
de 9 de Fevereiro, e que abrange apoios no âmbito do Desenvolvimento 
Tecnológico e Multimédia (artigo 8.º), Difusão do Produto Jornalístico 
(artigo 10.º) e Expansão Cultural e Jornalística nas Comunidades Por-
tuguesas (artigo 11.º).

Artigo 2.º
Legislação aplicável

A atribuição do incentivo rege -se pelo disposto no Decreto -Lei 
n.º 7/2005, de 6 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 35/2009, de 9 de Fevereiro, pelo Código do Procedimento 
Administrativo e pelo presente Regulamento.

Artigo 3.º
Candidatos

1 — Podem candidatar -se ao ICDE:
a) As pessoas singulares ou colectivas proprietárias ou editoras de 

publicações periódicas, em língua portuguesa, classificadas como portu-
guesas nos termos da lei de Imprensa que reúnam as condições previstas 
nos n.os 2, alínea a), 3, 4, 5 e 6, do artigo 5.º, do Decreto -Lei n.º 7/2005, 
disponível para consulta em www.gmcs.pt;

b) As entidades que editem publicações periódicas, em língua por-
tuguesa, com distribuição exclusivamente electrónica, que reúnam, 
cumulativamente, as condições previstas nos n.os 3 e 7, do artigo 5.º, 
do Decreto -Lei n.º 7/2005, disponível para consulta em www.gmcs.pt;

c) Os operadores de radiodifusão sonora licenciados ou autorizados 
que reúnam, cumulativamente, as condições previstas nos n.os 2, alínea b), 
e 3, do artigo 5.º, do Decreto -Lei n.º 7/2005, disponível para consulta 
em www.gmcs.pt.
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2 — As pessoas singulares e as pessoas colectivas referidas no número 
anterior devem ter como actividade principal a edição de publicações 
periódicas ou a radiodifusão.

Artigo 4.º
Prazo e entrega das candidaturas

As candidaturas são entregues durante o mês de Março na sede do 
Gabinete para os Meios da Comunicação Social até às 17:30 horas do 
dia 31 de Março, ou enviadas pelo correio, devendo, neste caso, ter 
carimbo de remessa do último dia do mês de Março.

Artigo 5.º
Instrução das candidaturas

1 — As candidaturas são formalizadas e instruídas de acordo com a 
informação disponibilizada em www.gmcs.pt, nomeadamente, com os 
seguintes elementos:

a) Requerimento;
b) Formulário;
c) Documentos referentes à situação tributária e contributiva, previstos 

nas alíneas a) e b) do artigo 24.º, do Decreto -Lei n.º 7/2005;
d) No caso de se tratar de cooperativa, credencial emitida pela CA-

SES — Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, para efeitos 
de apoio financeiro;

e) Orçamento justificativo da verba solicitada;
f) Balanços e Demonstração de Resultados relativos aos três anos an-

teriores à candidatura, devendo anexar cópias do Modelo 22 de IRC/IES 
e respectivas Declarações Anuais.

2 — O requerimento está ainda sujeito:

a) No caso de candidaturas apresentadas por pessoa singular, a res-
pectiva assinatura deverá ser comprovada por exibição do respectivo 
Cartão do Cidadão, ou outro meio admitido legalmente;

b) No caso de candidatura apresentada por pessoa colectiva, a assina-
tura deve ser reconhecida na qualidade e com poderes para o acto.

Artigo 6.º

Admissão e exclusão de candidaturas

1 — Na falta das declarações constantes do ponto 8 do formulário 
referido na alínea b), do n.º 1, do artigo anterior, bem como dos docu-
mentos referidos nas alíneas d), e) e f) do mesmo número, o GMCS 
notifica o interessado, para, no prazo de cinco dias úteis, fazer a entrega 
dos mesmos.

2 — São excluídas as candidaturas que:

a) Não cumpram o prazo previsto no artigo 4.º;
b) Não sejam acompanhadas pelos documentos mencionados nas 

alíneas a), b) e c) do n.º 1, do artigo 5.º;
c) Sendo notificadas nos termos e para os efeitos do disposto no nú-

mero anterior, não entreguem os documentos aí referidos em falta.

Artigo 7.º

Avaliação preliminar das candidaturas

A viabilidade dos projectos é objecto de avaliação preliminar de acordo 
com os seguintes indicadores económicos e financeiros: 

Número Indicador (a) Parâmetros

1 Capital próprio — CP (incluindo suprimentos  . . . . . . . . Capital próprio (incluindo suprimentos) >= 25 % do incentivo solicitado (b).
ou ou
Capital alheio — CA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capital alheio <= 25 % do incentivo solicitado (c).

2 Resultados líquidos — RL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dois dos três últimos exercícios históricos positivos.
3 Autonomia financeira — AF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitais próprios/activo líquido.
4 Rendibilidade capital próprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultado líquido/capitais próprios.
5 Rendibilidade líquida das vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultados líquidos/vendas + prestações de serviços.
6 Solvabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capital próprio/passivo.

Notas
a) Caso as entidades tenham sido constituídas há menos de 3 anos, deverão, no mínimo, ter 2 anos de exercícios com os respectivos indicadores positivos;
b) O cumprimento deste parâmetro destina -se, apenas, ao ano da candidatura, desde que os suprimentos venham a ser incorporados, nesse ano, no capital próprio;
c) O cumprimento deste parâmetro destina -se, apenas, ao ano da candidatura.

 Artigo 8.º
Audiência dos interessados

A exclusão de qualquer candidato é precedida da audiência prévia 
prevista nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

Artigo 9.º
Apreciação das candidaturas

1 — As candidaturas que mereceram avaliação preliminar favorável, 
nos termos do artigo 7.º, são apreciadas e graduadas de acordo com a 
fórmula constante do número seguinte.

2 — As candidaturas são ordenadas com base na fórmula a + b + c +
+ d + e, sendo:

As letras a e b traduzem o contributo do projecto para o desenvolvi-
mento regional, com os seguintes critérios:

a = sujeito à classificação da região onde se encontra domiciliada 
a sede do órgão de comunicação social, nos termos que relevam das 
orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional, para 
o período de 1/01/2001 a 31/12/2013, conforme Decisão da Comissão 
Europeia N -726/06 -Portugal, de 7/02/2007, publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia de 24/03/2007

Regiões com limite mínimo de financiamento — 0
Regiões com limite médio ou máximo de financiamento — 1

b = De acordo com a periodicidade das publicações periódicas
Trimestral a mensal — 0,5;
Bissemanal a semanal — 1;
Diário a trissemanal — 1,5.

De acordo com as horas de programação própria, para os operadores 
de radiodifusão sonora, nos termos da Lei da Rádio

Até 9 horas — 0,5;
De 9 horas até 16 horas — 1;
Mais de 16 horas — 1,5.

A letra c traduz o contributo dos projectos para a promoção da cultura 
e da língua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes 
no estrangeiro, de acordo com os seguintes critérios

Publicações periódicas

Existência de estatuto editorial que evidencie aquele contributo — 0,5.
Número de assinantes no estrangeiro não inferior a 1000 — 1;
Publicações com conteúdos disponibilizados no Portal da Imprensa 

Regional — 1,5

Serviços de programas de radiodifusão sonora

Existência de emissão on -line na internet — 1;
Existência de estatuto editorial que evidencie aquele contributo — 0,5.

A letra d corresponde à criação líquida de emprego de profissionais 
de comunicação social, valorada da seguinte forma

Criação de 1 posto de trabalho — 1;
Criação de mais do que 1 posto de trabalho — 3.

A letra e corresponde à natureza inovadora do projecto, valorada da 
seguinte forma

Projecto sem natureza inovadora — 0;
Projecto com natureza inovadora — 1;
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Artigo 10.º
Prestação de esclarecimentos

Os candidatos ficam obrigados à prestação dos esclarecimentos que 
forem solicitados pelo GMCS para efeitos de prova quanto ao preenchi-
mento das condições da candidatura, bem como quanto aos fundamentos 
do projecto.

Artigo 11.º
Critérios de desempate

Após aplicação da fórmula constante no artigo 9.º, funcionará como 
factor de desempate, em casos de igualdade de pontuação, a atribuição 
de prioridade às entidades candidatas que tenham beneficiado de menor 
montante em incentivos directos à comunicação social nos últimos cinco 
anos, devendo ser tidos em conta, igualmente, para o cômputo deste 
montante, os incentivos directos de que tenham beneficiado os órgãos 
de comunicação social objecto dos projectos de candidatura.

Artigo 12.º
Decisão

Elaborada a lista de candidatos beneficiários dos incentivos, será a 
mesma aprovada por despacho do Director do Gabinete dos Meios da 
Comunicação Social.

Artigo 13.º
Obrigações das entidades

1 — Constituem obrigações das entidades candidatas:
a) Executar o projecto nos precisos termos em que foi aprovado, sem 

prejuízo dos pedidos de alteração autorizados nos termos da lei;
b) Não vender, locar, alienar ou onerar por qualquer forma, no todo 

ou em parte, as várias componentes do imobilizado corpóreo, ou de 
quaisquer equipamentos previstos no projecto aprovado por um período 
mínimo de dois anos contados a partir da data da atribuição do incentivo, 
devendo assegurar, pelo mesmo período de tempo a sua a afectação aos 
órgãos de comunicação social objecto da sua atribuição;

c) Facultar, em sede de fiscalização, as demonstrações financeiras e 
contabilísticas necessárias à confirmação da aplicação do incentivo e 
à inexistência de quaisquer ónus sobre o equipamento, ou algum mo-
vimento relacionado com o equipamento adquirido que tenha impacto 
no montante recebido.

2 — Para efeito dos pagamentos aos fornecedores, relativos aos in-
vestimentos do projecto aprovado, não é admitido o recurso a permutas, 
pagamentos em numerário ou outros que não correspondam a pagamen-
tos efectivos com relevância contabilística.
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 Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Aviso n.º 3355/2011

Concurso Interno de Acesso Geral para Técnico de 2.ª Classe
de Análises Clínicas e Saúde Pública

da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torna -se público que por despacho de 14/01/2011 do 
Vice -Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, I. P. se encontra 
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso, concurso interno de acesso geral visando o recrutamento 
de um (1) técnico de análises clínicas e saúde pública, para Posto de 
Trabalho na categoria de Técnico de 2.ª Classe da mesma Profissão, 
da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, da Autoridade An-
tidopagem de Portugal (ADoP), previsto e não ocupado no Mapa de 
Pessoal do IDP, I. P.

2 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 273/2000, publicado no 
Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 31 de Março de 2000, faz -se 
constar a seguinte menção: Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública enquanto entidade empregadora, 
promove activamente uma politica de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

3 — Número de Postos de Trabalho — Um (1) Posto de Trabalho da 
categoria de técnico de 2.ª classe de análises clínicas e saúde pública, 
do grupo de pessoal Técnico de Diagnostico e Terapêutica.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o preen-
chimento do Posto de Trabalho acima indicado, caducando com o seu 
preenchimento.

5 — Legislação aplicável — o presente concurso é regulado pelo 
Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro; pela Portaria n.º 721/2000, 
de 5 de Setembro, pelas disposições constantes da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, de 31 de Dezembro; pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, pelo artigo 21.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril e pelo 
Código do Procedimento Administrativo.

6 — Remuneração e Condições de Trabalho: Nos previstos na alínea a) 
do n.º 4 do Despacho n.º 152488 -A/2010, de 6 de Outubro, publicado no 
Diário da República n.º 195, 2.ª série, parte C, de 7 de Outubro de 2010, a 
remuneração é idêntica à actualmente auferida pelo/a candidato/a, sendo 
as condições de trabalho e regalias sociais, genericamente, as vigentes 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público titulada 
por contrato de trabalho em funções públicas.

7 — O local de trabalho situa -se na Autoridade Antidopagem de 
Portugal, sita na Av. Prof. Egas Moniz (Estádio Universitário), 1600 -190 
Lisboa.

8 — Requisitos de Admissão: São requisitos gerais e especiais de ad-
missão a concurso, os definidos no artigo 47.º do Decreto  -Lei n.º 564/99, 
de 21 de Dezembro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 
especial ou convenção internacional;

b) Possuir as habilitações literárias e profissionais legalmente exigíveis 
para o desempenho do cargo;

c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando 
obrigatório;

d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 
para o exercício das funções a que se candidata;

e) Ser detentor de relação jurídica de emprego público previamente 
constituída, por tempo indeterminado.

9 — Não admissão de candidaturas: Não são admitidos ao presente 
concurso candidatos sem relação jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida

10 — Composição do júri — o júri do presente concurso, nos termos 
dos artigos 39.º e 40.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, é 
composto por um presidente e quatro vogais, a saber:

Presidente — Maria João de Oliveira Moniz e Silva, Técnica Principal 
de Análises Clínicas e Saúde Pública, da Autoridade Antidopagem de 
Portugal

Vogal Efectivo — Ana Sofia Rodrigues Tavares, Técnica de 1.ª classe 
de Análises Clínicas e Saúde Pública, da Autoridade Antidopagem de 
Portugal, que substituirá a Presidente do Júri nas suas faltas e impedi-
mentos.

Vogal Efectivo — Liliana de Fátima Curto Pereira, Técnica de 
2.ª classe de análises clínicas e saúde pública, da Autoridade Antido-
pagem de Portugal

Vogal Suplente — Guida Maria Guerreiro Silva, Técnica de 1.ª classe 
de análises clínicas e saúde pública, do serviço de patologia clínica da 
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Vogal Suplente — Ana Paula Gomes Pereira, Técnica de 1.ª classe 
de análises clínicas e saúde pública, do serviço de patologia clínica da 
Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

11 — Método de selecção — o método de selecção aplicável é a Ava-
liação curricular complementada com entrevista profissional de selecção, 
visando avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na área para 
que o concurso é aberto, com base na análise do curriculum profissional.

12 — Os critérios de apreciação e de ponderação da avaliação curricu-
lar e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classi-
ficação final dos candidatos, incluindo a respectiva fórmula classificativa, 
nos termos constantes dos anexos I e II da Portaria n.º 721/2000, de 5 
de Setembro, constam da primeira acta da reunião do júri do concurso, 
a qual será facultada aos candidatos no prazo legalmente estipulado, 
sempre que solicitada, por escrito.

13 — Formalização das candidaturas — Os requerimentos devem ser 
dirigidos à Presidente do Júri do Concurso e entregues pessoalmente ou 
remetidos pelo correio, registados, com aviso de recepção, dentro do 
prazo de candidatura, para a seguinte morada:

Presidente do Júri do Concurso para TDT 2.ª ADoP
Avenida Infante Santo, 76
1399 -032 Lisboa

Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimento, 

número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão e arquivo que 
o emitiu, número de contribuinte, residência e telefone, se o tiver);




