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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 7646/2011

Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º e para os efeitos previstos 
no n.º 2 do artigo 8.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto 
do Mecenato Científico, aprovado pela Lei n.º 26/2004, de 8 de 
Julho, reconhece -se que a actividade desenvolvida pelo Instituto 
de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, 
com o número de identificação de pessoa colectiva 502246308, é 
de natureza científica, pelo que os donativos concedidos ou a con-
ceder entre 1 de Janeiro 2011 e 31 de Dezembro de 2012 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 92.º 
do Código do IRC, se ao caso aplicável.

27 de Abril de 2011. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago. — O Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, Sérgio Trigo Tavares Vasques.

204698547 

 Despacho n.º 7647/2011
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º e para os efeitos previstos 

no n.º 2 do artigo 8.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto 
do Mecenato Cientifico, aprovado pela Lei n.º 26/2004, de 8 de 
Julho, reconhece -se que a actividade desenvolvida pelo Centro de 
Ciências do Mar do Algarve, com NIPC 506197760, é de natureza 
científica, pelo que os donativos concedidos ou a conceder entre 1 
de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 2012 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 rendi-
mento, 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 92.º 
do Código do IRC, se ao caso aplicável.

27 de Abril de 2011. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago. — O Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, Sérgio Trigo Tavares Vasques.

204702174 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 7648/2011
Considerando a necessidade de adoptar regras no tratamento das 

facturas respeitantes ao programa NH90, em particular no que respeita 
ao regime de IVA aplicável;

E tendo presente os esclarecimentos prestados pelo Ministério das 
Finanças em 14 de Abril de 2011 relativamente a esta matéria:

Determino, de acordo com o disposto na alínea o) do n.º 3 do ar-
tigo 14.º da Lei de Defesa Nacional — Lei Orgânica n.º 1 -B/2009, de 
7 de Julho, o seguinte:

a) Aprovo a agreement letter concerning the new VAT rules no âmbito 
do programa NH90, em anexo ao ofício n.º 5415/DGAIED, de 20 de 
Outubro de 2010;

b) Delego, ao abrigo dos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, e ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, no director-
-geral do Armamento e Infra -Estruturas de Defesa vice -almirante Carlos 
Alberto Veigas Filipe a competência para a assinatura do agreement 
letter concerning the new VAT rules.

12 de Maio de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

204691645 

 FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Portaria n.º 560/2011
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, que os mili-

tares destinados ao regime de contrato em seguida mencionados, 
sejam promovidos ao posto de ASPOF, nos termos da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 296.º e alínea a) do artigo 304.º, ambos do Estatuto 
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99, de 25 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de Agosto, por terem conclu-
ído com aproveitamento a Instrução Complementar da respectiva 
especialidade:

PA -OFI:
ASPOFG PA -OFI 137675 -G, Marco André Duarte da Cos-

ta — BA 11.
ASPOFG PA -OFI 137677 -C, Tiago de Oliveira Leite — BA 4.
ASPOFG PA -OFI 137676 -E, Tiago Manuel Mendes Rodri-

gues — CFMTFA.
ASPOFG PA -OFI 137679 -K, Rui Pedro Duarte Valente Cipria-

no — GAEMFA.

Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 17JUL2010.
11 de Maio de 2011. — Por delegação do Chefe do Estado -Maior 

da Força Aérea, o TGEN CPESFA, Carlos José Tia, TGEN/PILAV.
204699462 

 2 — A presente lista foi devidamente homologada, e encontra -se afi-
xada nas instalações da DGITA e disponibilizada na página electrónica 
em http://www.dgita.min -financas.pt, bem como notificada aos candida-
tos, nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

18 de Maio de 2011. — O Director -Geral, Luís Pinto.
204700684 

Nome dos candidatos excluídos Observações

Ridália da Boanova Massas Bento Letras  . . . . . . . . . . . . (c)
Rosa Cristina dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)
Verónica Sofia Santos Conceição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)

(a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de selecção — Avaliação 
curricular, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

(b) Por não ter comparecido à realização do método de selecção — Entrevista Profissional 
de Selecção.

(c) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de selecção — Entrevista 
Profissional de Selecção, nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas 
da Justiça, I. P.

Aviso n.º 11512/2011
1 — Faz  -se público que o Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

-Estruturas da Justiça, IP, (IGFIJ, IP) ao abrigo do disposto nos artigos 59.º 
e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), pretende 
recrutar, através do regime da mobilidade interna na categoria, um as-
sistente técnico.

2 — Tipo de oferta: Mobilidade interna na categoria.
3 — Carreira/categoria: Assistente Técnico
4 — Número de postos de trabalho: 1.
5 — Habilitação literária: Ao nível da Escolaridade Obrigatória.




