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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado
da Juventude e Desportos

Despacho n.o 10 981/2004 (2.a série). — A 4.a edição do Euro-
gym 2004 vai realizar-se de 11 a 16 de Julho de 2004, em Jyväskylä,
na Finlândia.

O Eurogym 2004 é um festival da União Europeia de Ginástica,
destinado a jovens dos 12 aos 18 anos de idade, onde se prevê a
participação de 22 países.

É um acontecimento de extrema importância para a divulgação
e consequente desenvolvimento das modalidades gímnicas.

A comitiva portuguesa deverá integrar cerca de 600 pessoas, entre
praticantes desportivos, técnicos, dirigentes, entre outros, que repre-
sentam diferentes papéis sociais, desde estudantes a profissionais do
sector público e privado.

Exigindo especial empenho e disponibilidade dos agentes despor-
tivos envolvidos no evento, torna-se necessário garantir a aplicação
de medidas de apoio previstas nos artigos 12.o, 13.o, 19.o e 20.o do
Decreto-Lei n.o 125/95, de 31 de Maio, aos agentes desportivos a
que aludem o n.o 3 do artigo 39.o do referido decreto-lei.

Deste modo, nos termos e para os efeitos da legislação acima men-
cionada, reconhece-se o interesse público do Eurogym 2004.

A lista dos participantes no presente evento deve ser comunicada
dois meses antes do mesmo, ao Instituto do Desporto de Portugal,
pela Federação Portuguesa de Ginástica, podendo, entretanto, os
interessados solicitar das respectivas entidades, como, por exemplo,
estabelecimentos de ensino, e para os efeitos dos artigos acima men-
cionados, aquilo que tiverem por conveniente.

3 de Maio de 2004. — O Secretário de Estado da Juventude e
Desportos, Hermínio José Loureiro Gonçalves.

Instituto do Desporto de Portugal

Despacho (extracto) n.o 10 982/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 16 de Abril de 2004 do presidente do Instituto do Desporto
de Portugal (IDP), emitido de acordo com o disposto no n.o 1 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro:

Carlos Silva Pinto Malta, auxiliar administrativo do quadro de pessoal
do ex-Instituto Nacional do Desporto — reclassificado na categoria
de técnico profissional de 2.a classe, da carreira técnico-profissional,
ficando posicionado no escalão 5, índice 245, nos termos do n.o 1
do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e
da alínea d) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, considerando-se exonerado da actual categoria
a partir da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Maio de 2004. — A Chefe de Divisão de Pessoal e Expediente,
Joana Zorro.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Despacho conjunto n.o 332/2004. — Considerando o disposto
no n.o 4 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro,
determinamos que a Dr.a Maria José de Sousa Dias Fernández Stock,
a exercer o cargo de presidente do Instituto Camões do quadro do
respectivo pessoal dirigente, nomeada pelo despacho conjunto
n.o 439-A/2002, de 25 de Abril, publicado no suplemento ao Diário
da República, 2.a série, de 6 de Maio de 2002, cesse o exercício das
referidas funções, a seu pedido, com efeitos a partir de 30 de Abril
de 2004.

3 de Maio de 2004. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso. — A Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunida-
des Portuguesas, Maria Teresa Pinto Basto Gouveia.

Despacho conjunto n.o 333/2004. — Considerando o disposto
nos artigos 18.o e 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, no n.o 3
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 170/97, de 5 de Julho, e no n.o 1.o
da Portaria n.o 36/98, de 26 de Janeiro, determinamos que a Dr.a Simo-
netta Luz Afonso seja nomeada presidente do Instituto Camões do
quadro dirigente do Instituto Camões, com efeitos a esta data, indo
ocupar o lugar vago pela cessação de funções da Dr.a Maria José
de Sousa Dias Fernández Stock.

A funcionária é nomeada por possuir reconhecida competência téc-
nica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exer-
cício das respectivas funções, conforme curriculum vitae em anexo.

3 de Maio de 2004. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso. — A Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades
Portuguesas, Maria Teresa Pinto Basto Gouveia.

ANEXO

Simonetta Luz Afonso, museóloga e gestora cultural, nasceu em
Lisboa em 1946, é licenciada em História e especialista em Museologia,
iniciando a sua actividade profissional como conservadora de museus
em 1972 no Palácio Nacional da Pena e a partir de 1974 no Palácio
Nacional de Queluz, que dirigiu entre 1983 e 1991. Aí dedicou especial
atenção ao estudo do edifício e dos jardins, à sua conservação e à
relação com os diversos tipos de público, lançando programas ino-
vadores de história ao vivo e estabelecendo uma relação privilegiada
com a comunidade.

Entre 1980 e 1983 dirigiu o Instituto de Conservação e Restauro,
implementando a sua reestruturação e lançando os primeiros cursos
de formação a nível nacional na área da conservação do património.

Entre 1991 e 1996 foi directora-geral do então recém-criado Ins-
tituto Português de Museus, com responsabilidade em 29 museus
nacionais, tendo iniciado uma campanha, com recurso a fundos comu-
nitários, de reestruturação e modernização dos museus portugueses,
com especial atenção para os problemas de conservação e apresen-
tação das colecções, angariação e fixação de novos públicos, inven-
tariação e informatização do património cultural móvel e apresentação
regular de exposições.

Participou activamente na promoção e internacionalização da cul-
tura e do património cultural português como comissária das expo-
sições do Festival Europália 91 e de Lisboa Capital Europeia da Cul-
tura, em 1994, como comissária de Portugal para a Expo 98 e para
Hannover 2000 e como organizadora e responsável de grandes expo-
sições em prestigiados museus nos EUA, no Japão, no Brasil, em
França, em Espanha ou em Itália.

É membro de organizações profissionais internacionais no âmbito
da museologia e da conservação do património e tem-se dedicado
ao estudo do mecenato e da gestão cultural.

Actualmente tem a missão de conceber, programar e montar o
museu da Assembleia da República, que abrirá em 2005.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Despacho conjunto n.o 334/2004. — As Portarias n.os 1254/2003,
de 3 de Novembro, e 262/2004, de 11 de Março, regulamentam res-
pectivamente o Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empre-
sariais e o Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial.

De acordo com o previsto naqueles diplomas, podem ser criadas,
para além das já previstas, outras majorações em função da tipologia
de promotores, a definir por despacho do Ministro da Economia ou
por despacho conjunto quando em razão da matéria tal se justifique.

Importa assim, neste momento e na sequência da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 32/2004, de 20 de Março, instituir uma
majoração especificamente destinada a jovens empreendedores
enquanto forma de apoio a um verdadeiro espírito de empreende-
dorismo e à efectiva renovação de quadros empresariais que se pre-
tende venha a desenvolver uma verdadeira cultura de empresa e um
verdadeiro espírito de risco junto de jovens com ideias de negócios
que se revelem rentáveis.

Por outro lado, importa apoiar projectos desenvolvidos por tra-
balhadores originários de empresas em reestruturação, que demons-
trem espírito de iniciativa essencial para a promoção da competi-
tividade das empresas portuguesas.

Assim, determina-se o seguinte:
1 — Nos termos das alíneas a) e b) do n.o 2 da Resolução do

Conselho de Ministros n.o 32/2004, de 20 de Março, e no âmbito
do Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais (SIPIE)
e do Sistema de Incentivos à Modernização da Economia (SIME),
é, ao abrigo do n.o 4 do artigo 10.o do Regulamento anexo à Portaria
n.o 1254/2003, de 3 de Novembro, e do n.o 2 do n.o 4.o do anexo C
do Regulamento anexo à Portaria n.o 262/2004, de 11 de Março, criada
uma majoração de 5 % para jovens empresários a atribuir nos termos
dos n.os 2 e 4 seguintes.

2 — A majoração acima referida acresce às taxas de incentivo cons-
tantes do n.o 1 do artigo 10.o do Regulamento de Execução do SIPIE
e do n.o 3.o do anexo C, neste caso apenas para as despesas elegíveis
previstas na alínea a) do n.o 2.o do referido anexo, do Regulamento
de Execução do SIME.
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3 — A atribuição da majoração referente a jovem empresário
depende do preenchimento das seguintes condições:

a) Ser pessoa singular com idade compreendida entre os 18 e
os 35 anos;

b) Que o jovem empresário detenha, directa ou indirectamente,
uma participação igual ou superior a 50 % no capital social
do promotor, durante dois anos, sendo que no caso de 50 %
ou mais do capital social ser detido por um conjunto de jovens
empreendedores, considera-se cumprida esta condição;

c) Que desempenhe funções executivas na empresa e as man-
tenha durante, pelo menos, dois anos após a conclusão do
projecto, ficando impedido de desempenhar tarefa igual nou-
tro projecto apoiado no âmbito do SIPIE ou do SIME durante
esse período;

d) Ter terminado o período de execução contratualmente esta-
belecido em outro projecto apoiado no âmbito do POE ou
do PRIME, em que tenha beneficiado de idêntica majoração.

4 — No âmbito do SIPIE, é, ao abrigo do n.o 4 do artigo 10.o
do Regulamento anexo à Portaria n.o 1254/2003, de 3 de Novembro,
criada uma majoração de 5 % no caso de trabalhador oriundo de
empresa em reestruturação, a atribuir em alternativa à majoração
referida no n.o 1 do presente despacho, nos seguintes termos:

a) Constitui empresa em reestruturação empresa apoiada pelo
SIRME — Sistema de Incentivos à Revitalização e Moder-
nização Empresarial, empresa com projecto de reestruturação
aprovado no CIRE — Código de Insolvência e da Recupe-
ração de Empresas e empresa com processo extrajudicial de
conciliação — PEC ou, em casos devidamente justificados,
outra empresa que venha a libertar mão-de-obra em resultado
do seu encerramento ou reestruturação;

b) Que o trabalhador oriundo de empresa em reestruturação
detenha, directa ou indirectamente, uma participação igual
ou superior a 50 % no capital social do promotor, durante
dois anos, sendo que no caso de 50 % ou mais do capital
social ser detido por um conjunto de trabalhadores oriundos
de empresas em reestruturação, considera-se cumprida esta
condição;

c) Que desempenhe funções executivas na empresa e as man-
tenha durante, pelo menos, dois anos após a conclusão do
projecto;

d) Ter terminado o período de execução contratualmente esta-
belecido em outro projecto apoiado no âmbito do POE ou
do PRIME, de idêntica majoração.

3 de Maio de 2004. — O Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro,
José Luís Fazenda Arnaut Duarte. — O Ministro da Economia, Carlos
Manuel Tavares da Silva.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Despacho conjunto n.o 335/2004. — A Associação Recreativa
e Cultural de Arnóia (ARCAR) pretende proceder ao estabelecimento
de um pólo desportivo na freguesia de Arnóia, no município de Celo-
rico de Basto, utilizando para o efeito cerca de 20 000 m2 de terrenos
integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN), por força da deli-
mitação constante da Resolução do Conselho de Ministros n.o 177/96,
de 22 de Outubro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 53/2003, de 5 de Abril.

Considerando o indiscutível interesse público da construção deste
pólo desportivo, tendo em vista o apoio desportivo a crianças e jovens;

Considerando a declaração de utilidade pública municipal apre-
sentada pela Assembleia Municipal de Celorico de Basto, bem como
o empenho e apoio da Câmara Municipal de Celorico de Basto;

Considerando que a disciplina constante no Regulamento do Plano
Director Municipal de Celorico de Basto, ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.o 85/94, de 20 de Setembro, e alterado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 50/2001, de 16 de Maio,
não obsta à concretização do projecto;

Considerando o parecer favorável da Direcção de Serviços das
Florestas;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Norte, condicionado ao cumprimento
dos seguintes condicionalismos:

As acções de impermeabilização apenas serão permitidas para
a construção dos balneários;

A construção do parque de estacionamento deverá ter em conta
a manutenção das condições de permeabilização e ou escor-
rência existentes;

A obra deverá ser rapidamente complementada com a plantação
de árvores constituintes da flora local, por forma a integrar
paisagisticamente o local:

Determina-se:
No uso das competências delegadas pelo Ministro Adjunto do Pri-

meiro-Ministro, pelo despacho n.o 14 385/2002 (2.a série), de
7 de Junho, publicado no Diário da República, 2.a série n.o 145, de
26 de Junho de 2002, e pelo Ministro das Cidades, Ordenamento
do Território e Ambiente, pelo despacho n.o 9016/2003 (2.a série),
de 21 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 106,
de 8 de Maio de 2003, e nos termos e para os efeitos do disposto
na alínea c) do n.o 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de
Março, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/92,
de 12 de Outubro, é reconhecido o interesse público da obra de
construção de um pólo desportivo na freguesia de Arnóia, no muni-
cípio de Celorico de Basto, sujeita ao cumprimento dos condicio-
nalismos acima mencionados, o que a não acontecer determina a
obrigatoriedade de a interessada repor os terrenos no estado em que
se encontravam à data imediatamente anterior à emissão deste des-
pacho, reservando-se ainda o direito de revogação futura do presente
acto.

19 de Maio de 2004. — O Secretário de Estado da Juventude e
Desportos, Hermínio José Loureiro Gonçalves. — O Secretário de
Estado do Ordenamento do Território, Joaquim Paulo Taveira de
Sousa.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho n.o 10 983/2004 (2.a série). — Tendo em conta que
o n.o 1 do artigo 158.o do Decreto-Lei n.o 298/92, de 31 de Dezembro,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 201/2002, de 26 de
Setembro, prevê que um dos membros da comissão directiva do Fundo
de Garantia de Depósitos é nomeado pelo Ministro das Finanças,
determino nomear como vogal da comissão directiva do Fundo de
Garantia de Depósitos o licenciado António Amaro de Matos.

20 de Maio de 2004. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria
Manuela Dias Ferreira Leite.

Gabinete do Secretário de Estado
do Tesouro e Finanças

Despacho n.o 10 984/2004 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado do Orçamento, foi designada a Direcção-Geral do
Património (DGP), do Ministério das Finanças, como entidade coor-
denadora do Programa Orçamental P006, «Construção, remodelação
e equipamento de instalações», do PIDDAC de 2004.

Assim, ao abrigo do disposto no n.o 5 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 57/2004, de 19 de Março, conjugado com as orientações constantes
no despacho de gestão do PIDDAC, de 9 de Fevereiro de 2004,
determino que:

1 — No âmbito da gestão do Programa Orçamental P006, «Cons-
trução, remodelação e equipamento de instalações», deverão ser alvo
do meu sancionamento os pareceres da entidade coordenadora rela-
tivos a todas as propostas de alterações orçamentais que se traduzem
no reforço, redução ou supressão das dotações afectas às medidas/pro-
jectos ou na inscrição de novas medidas/projectos que envolvam dife-
rentes ministérios.

2 — Delego no director-geral do Património, licenciado Francisco
Maria de Freitas Morais Sarmento Ramalho, a competência para apro-
vação dos pareceres relativos às restantes alterações orçamentais.

3 — Os efeitos do presente despacho retroagem à data de 21 de
Abril de 2004.

18 de Maio de 2004. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Francisco Adelino Gusmão Esteves de Carvalho.


