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 Despacho n.º 9529/2008
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 79/2005, 

de 15 de Abril, e nos artigos 2.º, 4.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 
23 de Julho, nomeio para exercer o cargo de adjunto do meu Gabinete 
o licenciado Rui Manuel Tavares Lanceiro.

2 — O nomeado fica autorizado a exercer as actividades a que se 
refere a alínea a) do n.º 2do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/93, de 
27 de Maio.

3 — Está assegurado o respectivo cabimento orçamental.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de Março de 2008.
10 de Março de 2008. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa. 

 Despacho n.º 9530/2008
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, exonero, a seu pedido, das funções de ad-
junto do meu Gabinete, o licenciado Ricardo Nuno Cortes Ribeiro, 
nomeado pelo despacho n.º 4593/2007, de 28 de Fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de Março de 2007, a 
quem agradeço o grande zelo e competência com que desempenhou 
funções no meu Gabinete.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Março 
de 2008.

17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa. 

 Despacho n.º 9531/2008
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 79/2005, 

de 15 de Abril, e nos artigos 2.º, 4.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 
23 de Julho, nomeio para exercer o cargo de adjunta do meu Gabinete 
a licenciada Sónia Cristina de Sousa Pereira.

2 — A nomeada fica autorizada a exercer as actividades a que se re-
ferem as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/93, 
de 27 de Maio.

3 — Está assegurado o respectivo cabimento orçamental.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Março 

de 2008.
17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa. 

 Direcção-Geral das Autarquias Locais

Aviso (extracto) n.º 10062/2008
Nos termos do n.º 3 do artigo 95º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de Março, faz -se publico que se encontra afixada para consulta, a lista 
de antiguidade do pessoal do quadro desta Direcção -Geral.

18 de Março de 2008. — O Subdirector -Geral, Paulo Mauritti. 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Conselho Superior de Estatística

Deliberação n.º 953/2008

349.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística

Classificação de Domínios Científicos e Tecnológicos — 2007 
(FOS — Fields of Science and Technology Classification)

Actualiza a 340.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística
Considerando as linhas gerais da actividade estatística nacional para 

2008 -2012, aprovadas pelo Conselho Superior de Estatística (CSE), na 
331.ª Deliberação de 11 de Julho de 2007, as quais definem como um 
dos objectivos estratégicos «Optimizar o funcionamento do SEN através 
do reforço dos mecanismos de coordenação e cooperação institucional»;

Considerando que a «Classificação de Domínios Científicos» foi 
aprovada para utilização no âmbito do Sistema Estatístico Nacional 
(SEN) em 2000 pela 186.ª Deliberação do Conselho Superior de Es-
tatística (CSE) e posteriormente actualizada pela 340.ª Deliberação do 
CSE, em Novembro de 2007;

Considerando que a Secção Permanente de Planeamento, Coordenação 
e Difusão decidiu no contexto dessa actualização que, para efeitos de 

publicação no Diário da República, a Classificação deveria ser acompa-
nhada das respectivas notas explicativas traduzidas para português;

Considerando que no decurso dos trabalhos de tradução foram 
detectadas pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações In-
ternacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(GPEARI/MCTES) algumas imprecisões que se revelou necessário 
corrigir, visando uma maior conformidade face aos documentos apro-
vadas pela OCDE nas versões originais, inglesa e francesa:

A Secção Permanente de Planeamento, Coordenação e Difusão de-
libera, na sua reunião de 27 de Fevereiro de 2008, de acordo com as 
competências previstas no anexo A, n.º 2, alínea f), da 286.ª Deliberação 
do Conselho Superior de Estatística:

1 — Aprovar as alterações propostas pelo GPEARI/MCTES à versão 
da «Classificação de Domínios Científicos» aprovada em Novembro 
de 2007, a qual passará a designar -se como Classificação de Domínios 
Científicos e Tecnológicos — 2007 (FOS).

2 — Recomendar que a Classificação de Domínios Científicos e 
Tecnológicos — 2007 (FOS) seja adoptada por todas as entidades da 
Administração Pública, em actos ou procedimentos administrativos 
passíveis de aproveitamento para fim estatístico, de forma a potenciar 
o respectivo aproveitamento.

3 — Revogar a 340.ª Deliberação do CSE.
A Classificação de Domínios Científicos e Tecnológicos — 2007 

encontra -se disponível no portal de estatísticas oficiais do INE — www.
ine.pt — e no sítio do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 
Relações Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior na Internet — http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt

27 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Secção, João Cadete 
de Matos. — A Secretária do Conselho, Maria da Graça Fernandes 
Caeiro Bento. 

 Instituto Português da Juventude, I. P.

Despacho (extracto) n.º 9532/2008

Programa de Ocupação dos Tempos Livres 2008
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º do 

Regulamento do Programa de Ocupação dos Tempos Livres, publicado 
em anexo à Portaria n.º 201/2001, de 13 de Março, o Instituto Português 
da Juventude, I.P. tendo em vista a implementação do Programa no ano 
de 2008, determina:

1 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento do 
Programa OTL, publicado em anexo à Portaria n.º 201/2001, de 13 de 
Março, a abertura das seguintes áreas de candidatura e desenvolvimento 
de actividades, para entidades promotoras e jovens:

a) Ambiente e/ou protecção civil;
b) Apoio a idosos e/ou crianças;
c) Cultura e/ou património;
d) Combate à exclusão social;
e) Saúde;
f) Outras de reconhecido interesse (com primazia no âmbito do Des-

porto, Ciência, Tecnologia, Associativismo e Diálogo Intercultural).

2 A atribuição de uma bolsa horária de apoio ao jovem participante, 
no valor de 2,00 € (dois euros), para as duas modalidades do programa 
OTL — Curta e Longa Duração.

14 de Março de 2008. — A Vice -Presidente, Susana Ramos.
2611102763 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas

Despacho n.º 9533/2008
Nos termos dos n.º s 2 e 4 do artigo 28.º do Regulamento Consular, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 381/97, de 30 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 22/98, de 12 de Maio, e pelo Decreto -Lei 
n.º 162/2006, de 8 de Agosto, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 
do artigo 24.º da Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, é José 
Ribeiro Lopes de Paiva nomeado para o cargo de cônsul honorário de 
Portugal em Orleans, França.

17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 




