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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Secretário de Estado
das Pescas e Agricultura

Despacho n.º 8003/2011
Pelo despacho n.º 6388/2011, de 5 de Abril, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 74, de 14 de Abril de 2011, foi fixada a 
data limite de 31 de Maio de 2011 para a recepção de candidaturas, na 
campanha de 2011 -2012, no âmbito do regime de apoio à reconversão 
e reestruturação da vinha, cujas normas de execução foram aprovadas 
pela Portaria n.º 1144/2008, de 10 de Outubro, republicada pela Portaria 
n.º 495 -A/2010, de 13 de Julho.

Considerando que esta medida, para a campanha de 2011 -2012, apre-
sentou grande receptividade junto do sector, entende -se que há toda a 
vantagem em prorrogar a data limite para a recepção de candidaturas, de 
forma a optimizar a execução da medida. Desta forma, altera -se a data 
limite de 31 de Maio de 2011 prevista no n.º 1 do despacho n.º 6388/2011, 
de 5 de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 14 
de Abril de 2011, para 22 de Junho de 2011.

Assim, nos termos da subalínea ii) da alínea a) do n.º 4 do despa-
cho n.º 78/2010, de 21 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 2, de 5 de Janeiro de 2010, e de acordo com 
o disposto no n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 1144/2008, de 10 de 
Outubro, republicada em anexo à Portaria n.º 495 -A/2010, de 13 de 
Julho, determino o seguinte:

Único. Em derrogação do disposto no n.º 1 do despacho n.º 6388/2011, 
de 5 de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 
14 de Abril de 2011, para a campanha de 2011 -2012, a data limite 
para a recepção de candidaturas ao regime de apoio à reestruturação e 
reconversão da vinha é 22 de Junho de 2011.

26 de Maio de 2011. — O Secretário de Estado das Pescas e Agricul-
tura, Luís Medeiros Vieira.

204735499 

 Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Despacho n.º 8004/2011

Cessação de procedimento concursal
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, por nenhum candidato ter obtido a 
classificação mínima exigida no método de selecção avaliação curricular, 
considera -se cessado, por inexistência de candidatos à sua prossecução, 
o procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 5628/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 18 de Março de 2010.

26 de Maio de 2011. — A Vice -Presidente, Edite Azenha.
204737256 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes

Despacho n.º 8005/2011
A Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro, estabelece o regime jurídico das 

Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto, 
consagrando como atribuições, designadamente: i) promover os me-
canismos de articulação entre os diversos operadores de transporte 
público, de forma a incrementar a interoperabilidade e a intermoda-
lidade; ii) assegurar, gradual e progressivamente, a contratualização 
do serviço público de transporte, nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto, sem prejuízo das atribuições do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres, I. P. (IMTT, I. P.); iii) assegurar a contratua-
lização do serviço público com os operadores privados de transporte 
colectivo rodoviário de passageiros, dentro das áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto; iv) fiscalizar o cumprimento das leis e dos regula-
mentos aplicáveis no âmbito das suas atribuições, bem como o cum-
primento dos contratos, concessões ou autorizações e dos programas 
de exploração, devendo para tal articular com o IMTT, I. P., através 

de protocolo a celebrar, os termos e os meios para tornar efectiva 
esta atribuição; v) propor e aplicar os princípios e regras tarifárias do 
sistema de transportes, dos interfaces e estacionamentos de interesse 
metropolitano; vi) propor, implementar e coordenar o sistema de bi-
lhética metropolitano; vii) regular a comercialização de títulos de 
transporte multimodais e a redistribuição de receitas em função dos 
serviços prestados por cada operador.

Até à data, o IMTT, I. P., nos termos do Decreto -Lei n.º 147/2007, 
de 27 de Abril, vem assegurando grande parte destas competências, 
nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não obstante estarem 
atribuídas legalmente às respectivas autoridades metropolitanas de 
transportes.

Assim, no sentido de operacionalizar a efectiva transferência 
e partilha de competências entre aquelas entidades e preparar 
a completa aplicação do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e sendo a 
competência para outorgar as concessões de exploração de trans-
portes colectivos, nos termos do Regulamento de Transportes 
em Automóveis (RTA), da competência do membro do Governo 
responsável pela área dos transportes, habitual mente delegada no 
IMTT, I. P., importa proceder à sua delegação na Autoridade Me-
tropolitana de Transportes de Lisboa e na Autoridade Metropolitana 
de Transportes do Porto.

Por outro lado, importa, nos termos da Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro, 
permitir que aquelas entidades operacionalizem aqueles comandos le-
gais, em articulação com o IMTT, I. P., dando cumprimento a comando 
legais previamente existentes e ao Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro.

Dada a importância significativa dos interesses em causa, a omissão 
do presente despacho ou a sua prolação para momento poderia afectar 
a gestão dos negócios públicos, com o consequente prejuízo para a 
prossecução de atribuições e competências legalmente atribuídas às 
entidades referidas.

Assim, no uso da delegação de competências constante do despacho 
n.º 3313/2010, do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 23 de 
Fevereiro de 2010, e ao abrigo do disposto nos artigos 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo:

1 — Subdelego nos conselhos executivos da Autoridade Metropolitana 
de Transportes de Lisboa e da Autoridade Metropolitana de Transportes 
do Porto, no âmbito da alínea e) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2, ambos 
do artigo 6.º da Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro, dentro das suas áreas 
geográficas, as competências para:

a) Outorgar as concessões de exploração de transportes colectivos 
que, nos termos do Regulamento de Transportes em Automóveis (RTA), 
são da competência ministerial;

b) Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 399 -E/84, de 28 de Dezembro, e no artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 399 -F/84, de 28 de Dezembro, a exploração de carreiras de alta 
qualidade e de serviços «expresso» de transporte colectivo rodoviário 
de passageiros.

2 — Subdelego no conselho directivo do Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, I. P. (IMTT, I. P.), no âmbito do Decreto -Lei 
n.º 147/2007, de 27 de Abril, as competências referidas no n.º 1 do 
presente despacho, no que se refere às áreas geográficas excluídas das 
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

3 — A subdelegação das competências referidas n.º 1 do presente 
despacho destinam -se a assegurar, gradual e progressivamente, a con-
tratualização do serviço público de transporte, de acordo com o Regu-
lamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho de 
23 de Outubro, relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário 
e rodoviário de passageiros.

4 — Fica autorizada a subdelegação das competências referidas nos 
n.os 1 e 2 do presente despacho em titulares de cargo de direcção superior 
e em dirigentes de unidades orgânicas de nível I.

5 — A transferência e ou partilha dos meios necessários à efectiva 
assunção das competências subdelegadas nos termos do n.º 1 deste 
despacho é operacionalizada por protocolo a celebrar entre o IMTT, 
I. P., e as AMTL e AMTP, no prazo de 10 dias após a publicação do 
presente despacho.

6 — Durante o período transitório que anteceda a entrada em vigor dos 
protocolos de transferência/partilha dos meios necessários ao exercício 
das competências subdelegadas na AMTL e na AMTP, o IMTT assegu-
rará as competências subdelegadas naquelas Autoridades.

7 — O despacho n.º 31111/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 234, de 3 de Dezembro de 2008, é revogado.

8 — São ratificados todos os actos de outorga de concessões de explo-
ração de transportes colectivos, concedidos nos termos do Regulamento 
de Transporte em Automóveis (RTA), desde a entrada em vigor do 
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despacho n.º 3313/2010, do Ministro das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, 
de 23 de Fevereiro de 2010.

9 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

30 de Maio de 2011. — O Secretário de Estado dos Transportes, 
Carlos Henrique Graça Correia da Fonseca.

204738925 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Despacho n.º 8006/2011
Para os devidos efeitos, determino a publicação do texto da 3.ª Adenda 

ao contrato n.º 23/2002 relativo a “Lagos Cidade Histórica, Cidade 
Única”, anexo ao presente despacho.

19 de Abril de 2011. — A Subdirectora -Geral, Maria João Botelho.

ANEXO

Contrato -programa — «Lagos Cidade Histórica,
Cidade Única»

Contrato n.º 23/2002
Processo n.º ALG -006/L5/02
Medida 2 do Despacho Normativo n.º 45 -A/2000, de 21 de Dezembro

3.ª Adenda
Em 11 de Fevereiro de 2011, entre o Estado representado pela 

Direcção -Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Ur-
bano (DGOTDU) e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR ALG) e a Câmara Municipal de Lagos, é 
outorgada, de acordo com o regime previsto no Decreto -Lei n.º 384/87, 
de 24 de Dezembro, e no Despacho Normativo n.º 45 -A/2000, de 21 
de Dezembro, a presente adenda ao contrato -programa de cooperação 
técnica e financeira, celebrado entre as partes em 4 de Novembro de 
2002, integrado no contexto do Programa Polis, aprovado pela Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 15 de Maio e alterado 
pela adenda de 4 de Agosto de 2006 e pela adenda de 22 de Outubro 
de 2009.

Nestes termos é celebrada a presente adenda que decorre da necessi-
dade de estabelecer uma nova reprogramação financeira do contrato, nos 
termos informação n.º 006/2011, de 28 de Janeiro de 2011 do Gabinete 
Coordenador do Programa Polis, que consubstancia o fundamento para 
a outorga da presente adenda ao contrato inicial, a qual foi autorizada 
por despacho de S. Ex.ª a Ministra do Ambiente, do Ordenamento do 
Território, de 8 de Fevereiro de 2011.

Assim as partes acordam alterar o contrato inicial nos termos das 
cláusulas que se seguem:

Cláusula 1.ª
A cláusula 1.ª do contrato -programa n.º 23/2002 passa a ter a seguinte 

redacção:
«Cláusula 1.ª

[...]
Constitui objecto do presente contrato a requalificação da frente ri-

beirinha, a qualificação da zona envolvente às muralhas e a renovação 
urbana da cidade, cujas acções a desenvolver neste âmbito, se iden-
tificam no anexo ao presente contrato, que dele faz parte integrante, 
cujo investimento elegível ascende a 4 769 666 €.»

Cláusula 2.ª
A cláusula 2.ª do contrato -programa n.º 23/2002 passa a ter a seguinte 

redacção:
«Cláusula 2.ª

[...]
O presente contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura 

até ao final ano de 2011.»

Cláusula 3.ª
O n.º 1 da cláusula 4.ª do contrato -programa n.º 23/2002 passa a ter 

a seguinte redacção:
«Cláusula 4.ª

[...]
1 — A participação financeira do Estado, dotação do PIDDAC da DGO-

TDU, contempla os encargos do Município de Lagos, com a execução das 
acções previstas no presente contrato, até ao montante de 3 577 250€, a que 
corresponde uma comparticipação financeira de aproximadamente 75 % 
face ao investimento global previsto na cláusula 1.ª, assim distribuída:

Ano de 2002 — € 935 246
Ano de 2006 — € 935 246
Ano de 2007 — € 935 246
Ano de 2009 — € 408 226
Ano de 2011 — € 363 286».

11 de Fevereiro de 2011. — Pela Direcção -Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, o Director -Geral, em substituição, 
Maria João Botelho. — Pela Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Algarve, o Presidente, João Faria. — Pela Câmara 
Municipal de Lagos, o Presidente, Júlio Barroso.

204740406 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.

Aviso n.º 12160/2011
Relativamente ao procedimento concursal comum, aberto através 

do aviso n.º 19460/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 192, de 1 de Outubro, e declaração de rectificação n.º 2216/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de Novembro, 
referência 2010/DPI/DGI/S2, deve considerar  -se deserto, dada a ausên-
cia de candidatos aprovados, na sequência da aplicação do 1.º método 
de selecção — avaliação curricular.

27 de Maio de 2011. — A Directora do Gabinete de Recursos Hu-
manos, Isabel Grilo.

204736998 

 Aviso n.º 12161/2011
Relativamente ao procedimento concursal comum, aberto através do 

aviso de n.º 19369/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 191, de 30 de Setembro, e declaração de rectificação n.º 2214/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de Novembro, 
referência 2010/GRH/3, deve considerar  -se deserto, em virtude de as 
candidatas, aprovadas, posicionadas em 1.º e 2.º lugar da lista unitária 
de ordenação final, devidamente homologada, terem comunicado, por 
escrito, a sua recusa em ocupar o posto de trabalho colocado a concurso.

27 de Maio de 2011. — A Directora do Gabinete de Recursos Hu-
manos, Isabel Grilo.

204737045 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 12162/2011

Processo de recrutamento de médicos, com a especialidade de Me-
dicina Geral e Familiar, que concluíram o respectivo internato 
médico na 1.ª época de 2011, no âmbito da Região de Saúde do 
Norte.

1 — Nos termos do Decreto  -Lei n.º 45/2009, de 13 de Fevereiro, e 
do Despacho n.º 19083/2010, de 16 de Dezembro, da Ministra da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 248, de 24 de Dezem-
bro de 2010, faz -se público que, por despacho de 23 de Maio de 2011 
do Vice -Presidente do Conselho Directivo desta Instituição, Dr. Pimenta 




