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PARTE C

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.o 18/2007

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 39/2002, publicada
no Diário da República, 2.a série, de 16 de Maio de 2002, foi nomeado,
sob proposta do Ministro da Finanças, o licenciado José Agostinho
Martins de Matos para o cargo de vice-governador do Banco de
Portugal.

Nos termos do n.o 2 do artigo 33.o da Lei Orgânica do Banco
de Portugal, aprovada pela Lei n.o 5/98, de 31 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 118/2001, de 17 de
Abril, 50/2003, 10 de Março, e 39/2007, de 20 de Fevereiro, o cargo
de vice-governador é exercido pelo prazo de cinco anos, renovável
por uma vez e por igual período mediante resolução do Conselho
de Ministros.

Assim:
Nos termos do n.o 2 do artigo 33.o da Lei Orgânica do Banco

e Portugal, aprovada pela Lei n.o 5/98, de 31 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 118/2001, de 17 de
Abril, 50/2004, de 10 de Março, e 39/2007, de 20 de Fevereiro, e
da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros
resolve:

Renovar a nomeação do licenciado José Agostinho Martins de
Matos para o cargo de vice-governador do Banco de Portugal.

3 de Maio de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.

Direcção-Geral das Autarquias Locais

Declaração (extracto) n.o 95/2007

Torna-se público que o Secretário de Estado Adjunto e da Admi-
nistração Local, por despacho de 5 de Abril de 2007, a pedido da
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, declarou a utilidade
pública da expropriação com carácter urgente das parcelas de terreno
a seguir referenciadas e identificadas na planta anexa:

Parcela n.o 1, com a área de 250 m2, propriedade de Maria Eugénia
Faustino Lousada, Ana Matilde Teixeira Lousada, casada com José
Manuel Reis Correia, e Maria Lúcia Faustino Lousada, a desanexar
do prédio urbano, inscrito na respectiva matriz predial da freguesia
de Freixo de Espada à Cinta sob o artigo 2480 e descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Freixo de Espada à Cinta sob o
n.o 01164;

Parcela n.o 2, com a área de 1230 m2, a desanexar do prédio rústico,
propriedade de Maria Eugénia Faustino Lousada, Ana Matilde Tei-
xeira Lousada, casada com José Manuel Reis Correia, e Maria Lúcia
Faustino Lousada, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de
Freixo de Espada à Cinta sob o artigo 2153 e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Freixo de Espada à Cinta sob o n.o 00709.

A expropriação destina-se à construção do arruamento de acesso
ao Hotel de Freixo de Espada à Cinta.

Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.o, 3.o, n.o 1,
e 15.o do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99,
de 18 de Setembro, no exercício das competências delegadas pelo
Ministro de Estado e da Administração Interna, pelo despacho
n.o 10 489/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 91,
de 11 de Maio de 2005, tem os fundamentos de facto e de direito
expostos na informação técnica n.o 33/DSJ, de 28 de Março de 2007,
da Direcção-Geral das Autarquias Locais, e tem em consideração
os documentos constantes do processo n.o 131.004.07 daquela Direc-
ção-Geral.

23 de Abril de 2007. — O Subdirector-Geral, Paulo Mauritti.

ANEXO

Inspecção-Geral da Administração do Território

Despacho (extracto) n.o 8515/2007

Por despacho do inspector-geral da Administração do Território
de 27 de Março de 2007, foi Maria Valentina de Sousa Martins Fon-
seca, assistente administrativa especialista do quadro privativo do pes-
soal da carreira administrativa da Inspecção-Geral da Administração
do Território, nomeada, precedendo concurso, chefe de secção do
mesmo quadro, ficando posicionada no escalão 2, índice 350, con-
siderando-se exonerada do lugar que vem ocupando com efeitos repor-
tados à data da aceitação do novo lugar. Esta nomeação tem cabimento
confirmado por parte da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orça-
mento («confirmação de declaração de cabimento orçamental de 27 de
Março de 2007»). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

9 de Abril de 2007. — O Inspector-Geral, Raul Melo Santos.

Instituto da Comunicação Social, I. P.

Despacho n.o 8516/2007

Nos termos do disposto no artigo 6.o, n.o 3, do Decreto-Lei
n.o 98/2007, de 2 de Abril, e após despacho de homologação do Minis-
tro dos Assuntos Parlamentares exarado em 3 de Abril de 2007, é
aprovado o Regulamento do Portal da Imprensa Regional, anexo
ao presente despacho.

16 de Abril de 2007. — A Presidente, Teresa Ribeiro.
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Regulamento do Portal da Imprensa Regional

1 — O presente Regulamento aplica-se a todas as publicações alo-
jadas no portal da imprensa regional, disponível na Internet em
www.imprensaregional.pt (provisoriamente em www.imprensaregio-
nal.com.pt)

2 — O Instituto da Comunicação Social, I. P. (ICS), não interfere
na gestão dos conteúdos das publicações alojadas no portal, garantindo
a sua autonomia e independência editorial.

3 — As publicações alojadas no portal estão obrigadas ao cum-
primento da legislação em geral, designadamente das disposições cons-
tantes da Lei de Imprensa e do Código da Publicidade.

4 — Podem alojar as suas edições electrónicas no portal da imprensa
regional todas as publicações:

a) Com periodicidade até mensal;
b) Classificadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação

Social como publicações de informação geral de âmbito regional ou
como publicações especializadas, nos termos do disposto no artigo 5.o
do Decreto-Lei n.o 98/2007, de 2 de Abril;

c) Com o registo junto da ERC, efectuado há pelo menos um
ano, devidamente actualizado;

d) Com a situação fiscal e contributiva regularizada;
e) Com tiragens de pelo menos 50 % dos valores referidos nos

artigos 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 98/2007, de 2 de Abril.

5 — Exceptuam-se do número anterior as publicações previstas no
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 98/2007, de 2 de Abril.

6 — O pedido de adesão ao portal é efectuado em formulário dis-
ponibilizado pelo ICS.

7 — No uso das suas competências, o ICS verificará se as publi-
cações candidatas preenchem os requisitos de adesão ao portal cons-
tantes do n.o 4.

8 — O ICS estabelecerá a capacidade disponível para o alojamento
de cada publicação em função da sua periodicidade, sem prejuízo
de eventuais ajustamentos que, em cada momento, se mostrem
necessários.

9 — A publicação deve conter na página inicial:

a) Todas as referências constantes do n.o 1 do artigo 15.o da Lei
de Imprensa, salvo o preço, quando o interessado opte por não con-
dicionar o acesso à publicação periódica ao pagamento de uma quantia
pecuniária;

b) Ligação para a ficha técnica.

10 — A publicação deverá proceder a actualizações regulares dos
seus conteúdos, no mínimo, de acordo com a periodicidade constante
do seu registo.

11 — A inserção de publicidade será limitada à existência dos espa-
ços disponíveis para o efeito (banners).

12 — As publicações podem condicionar o acesso, total ou parcial,
dos utilizadores aos seus conteúdos, mediante a obrigação de paga-
mento de um preço para acesso aos mesmos.

13 — O alojamento é gratuito.
14 — A gestão e a manutenção informáticas do portal, bem como

a gestão dos conteúdos da respectiva página de entrada, são da res-
ponsabilidade do ICS.

15 — O incumprimento do presente Regulamento, designadamente
dos seus n.os 9, 10 e 11, pode levar à suspensão do alojamento da
edição electrónica da publicação no portal da imprensa regional até
seis meses, após audiência do interessado, nos termos previstos no
Código do Procedimento Administrativo.

16 — A falta de preenchimento dos requisitos previstos no n.o 4
do presente Regulamento implica o cancelamento do direito ao alo-
jamento no portal da imprensa regional.

Instituto do Desporto de Portugal

Despacho (extracto) n.o 8517/2007

Por despacho de 23 de Fevereiro de 2007 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Maria Celeste Lopes Duro, auxiliar
administrativa, da carreira de auxiliar administrativo, foi nomeada,
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, em comissão de serviço extraordinária, pelo período de
seis meses, para realização de período probatório na categoria de
telefonista, da carreira de telefonista, do quadro de pessoal do ex-Ins-
tituto Nacional do Desporto, ficando posicionada no escalão 5,
índice 181, com efeitos a partir da data de aceitação do lugar. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui
Xavier Mourinha.

Instituto Nacional de Estatística

Deliberação n.o 786/2007

327.a deliberação do Conselho Superior de Estatística

Aprovação da Classificação Portuguesa das Actividades Econó-
micas — Revisão 3 (CAE — Rev. 3), das notas explicativas da
CAE — Rev. 3, das tabelas de equivalência entre a CAE —
Rev. 2.1 e a CAE — Rev. 3 e do programa estatístico geral de
aplicação da CAE — Rev. 3.

Considerando o teor da última revisão da Classificação Portuguesa
das Actividades Económicas, aprovada pelo Conselho Superior de
Estatística (CSE) em 2002 — 241.a deliberação, de 13 de Novembro,
e do Decreto-Lei n.o 197/2002, de 27 de Agosto, cujo projecto foi
objecto de apreciação favorável pelo CSE, o qual transpôs para o
plano legislativo a classificação estatística de actividades económicas,
CAE — Rev. 2.1;

Considerando que a CAE, em todas as versões adoptadas, repercute
e adapta ao nível nacional as classificações internacionais neste domí-
nio, nomeadamente a Classificação das Nações Unidas (CITA —
Rev. 3.1) e a Classificação de Actividades da União Europeia
(NACE — Rev. 1.1), e que as actuais versões destas classificações
serão substituídas a partir de 1 de Janeiro de 2008 por novas versões,
respectivamente designadas CITA — Rev. 4 e NACE — Rev. 2;

Considerando, com base no pressuposto anterior, a necessidade
de adequar a actual Classificação Nacional — CAE — Rev. 2.1 — às
alterações introduzidas nas classificações internacionais CITA e
NACE de forma a manter os critérios de harmonização, para efeitos
de comparabilidade estatística nacional e comunitária;

Considerando os trabalhos realizados no âmbito do grupo de tra-
balho da classificação das actividades económicas e nomenclaturas
relacionadas (GT) do CSE para dotar o Sistema Estatístico Nacional
e o País de uma nova Classificação Portuguesa das Actividades Eco-
nómicas, harmonizada com a nova NACE (NACE — Rev. 2);

Considerando a importância da aprovação pelo CSE da estrutura
da nova CAE — Rev. 3, mas também de documentos de natureza
operacional, designadamente as notas explicativas, as tabelas de equi-
valência entre a CAE rev. 2.1 e a CAE — Rev. 3 e o programa geral
de aplicação da CAE — Rev. 3, fundamentais para a compreensão
e utilização adequada daquela classificação e para a garantia da con-
tinuidade das séries estatísticas;

Considerando que compete à Secção Permanente de Planeamento,
Coordenação e Difusão, tal como resulta do disposto na alínea f)
do anexo A da 286.a deliberação do CSE, de 15 de Fevereiro de
2005, analisar e aprovar definições, nomenclaturas e outros instru-
mentos técnicos de coordenação estatística:

A Secção Permanente de Planeamento, Coordenação e Difusão,
na sua reunião de 19 de Março de 2007, de acordo com as competências
previstas na alínea f) do anexo A da 286.a deliberação do CSE, delibera:

1 — Aprovar a proposta de estrutura da CAE — Rev. 3, que se
anexa a esta deliberação e dela faz parte integrante.

2 — Aprovar as notas explicativas da CAE — Rev. 3, sem prejuízo
de o GT CAE e nomenclaturas relacionadas, até à sua publicação,
proceder à introdução de pequenos ajustamentos que venham a reve-
lar-se necessários.

3 — Aprovar as tabelas de equivalência entre a CAE — Rev. 3 e
a CAE — Rev. 2.1 e entre a CAE — Rev. 2.1 e a CAE — Rev. 3.,
sem prejuízo de o GT CAE e nomenclaturas relacionadas, até à sua
publicação, proceder à introdução de pequenos ajustamentos que
venham a revelar-se necessários.

4 — Aprovar o projecto de programa estatístico geral de aplicação
da CAE — Rev. 3.

5 — Recomendar uma articulação adequada, entre todas as enti-
dades que compõem o Sistema Estatístico Nacional, em particular,
e a todas as entidades da Administração Pública, em geral, que permita
a utilização desta Classificação sempre que estejam em causa fins
directa ou indirectamente estatísticos, potenciando dessa forma uma
maior e melhor utilização da informação recolhida junto dos res-
pondentes.

Finalmente, a Secção salienta a dimensão e a qualidade do trabalho
desenvolvido pelo grupo de trabalho da CAE — Rev. 2 e nomen-
claturas relacionadas, as quais evidenciam o empenho e determinação
do grupo em prosseguir o desenvolvimento da área das nomenclaturas
e das classificações estatísticas.

Com a sua actividade, este grupo de trabalho do CSE, presidido
pelo Instituto Nacional de Estatística, tem correspondido aos prin-
cípios estabelecidos no Código de Conduta (1), contribuindo em par-
ticular para o robustecimento de uma metodologia sólida subjacente
a todo o processo estatístico. Este princípio apresenta-se como um
dos pilares da construção de estatísticas nacionais e comunitárias,




