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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 10058/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei Orgânica do 

XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de Julho, delego, com faculdade de subdelegação, no Ministro 
da Educação e Ciência, Prof. Doutor Nuno Paulo de Sousa Arrobas 
Crato, a competência que me está legalmente conferida relativamente 
ao Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P., para aprovar as 
alterações orçamentais previstas no Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de Abril, 
com excepção daquelas em que o mesmo diploma exija expressamente 
a autorização do Ministro de Estado e das Finanças.

2 — Consideram -se ratificados todos os actos praticados que, no 
âmbito dos poderes ora delegados, tenham sido praticados desde o dia 
21 de Junho de 2011 pelo Ministro da Educação e Ciência.

5 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
14352011 

 Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 10059/2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 35.º e no n.º 1 do ar-

tigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, no n.º 4 do ar-
tigo 8.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de Julho, no n.º 2 do artigo 6.º e no 
artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, no artigo 109.º do Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e no despacho n.º 9162/2011, de 15 de 
Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 20 de Julho 
de 2011 subdelego, com faculdade de subdelegação, no secretário -geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, licenciado José Maria Belo de 
Sousa Rego, os poderes para a prática dos seguintes actos, no âmbito da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros:

a) Autorização para a prestação de trabalho extraordinário para além 
dos limites fixados no n.º 1 do artigo 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º 
da referida lei;

b) Determinar a dispensa do acordo do serviço de origem em situações 
de mobilidade interna entre serviços, nos termos do n.º 8 do artigo 61.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

c) Autorização do pagamento de encargos com alojamento e ali-
mentação contra documento comprovativo das despesas efectuadas, 
nos casos das alíneas b) e c) do n.º 3 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 51/2006, de 5 de Maio, conjugado com o n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, e com o n.º 2 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de Julho, excepto se exigir 
expressamente a intervenção do membro do Governo responsável pela 
área das finanças;

d) Instauração de inquéritos e sindicâncias aos serviços nos termos 
do n.º 1 do artigo 66.º da Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;

e) Autorização da equiparação a bolseiro no país nos termos do n.º 1 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto;

f) Autorização para celebração de protocolos com organismos públicos 
da administração central e da administração autónoma, autarquias locais 
e outras pessoas colectivas públicas ou privadas, bem como com orga-
nizações internacionais, no âmbito da missão e atribuições da SGPCM;

g) Autorização de alterações orçamentais entre gabinetes, nos termos 
do n.º 4 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de Abril;

h) Autorização para a realização de despesas e respectivos pagamentos 
até aos montantes de: € 750 000 no âmbito do orçamento da Secretaria-
-Geral; € 1 500 000 no âmbito da execução de planos ou programas 
plurianuais legalmente aprovados, e de € 3 740 984,20 no âmbito da 
Unidade Ministerial de Compras;

i) Autorização do aluguer de veículos para a Secretaria -Geral por prazo 
não superior a 60 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de Agosto.

2 — A delegação de competências prevista na alínea h) do n.º 1 do 
presente despacho abrange a competência para a decisão de contratar e 
as demais competências atribuídas ao órgão competente para a decisão 
de contratar, nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro.

3 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 35.º e no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 4 do ar-
tigo 8.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de Julho, delego no secretário -geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, licenciado José Maria Belo 
de Sousa Rego, no âmbito do orçamento do meu Gabinete os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

a) Autorização de alterações orçamentais nos termos do n.º 4 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de Abril, e nos termos esta-
belecidos anualmente pelo decreto -lei de execução do Orçamento do 
Estado;

b) Autorização para a realização de despesas e respectivos pagamentos 
até ao montante de € 30 000.

4 — O presente despacho produz efeitos a 21 de Junho de 2011, 
ficando por este meio ratificados, em conformidade com o disposto no 
n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo, todos 
os actos praticados pelo Secretário -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros, licenciado José Maria Belo de Sousa Rego, no âmbito 
das competências abrangidas por esta delegação de competências até à 
data a sua publicação.

8 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

14512011 

 Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Contrato n.º 756/2011

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/264/DDF/2011

Desenvolvimento da prática desportiva
Entre:
1) O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., pessoa colectiva de 

direito público, com sede na Avenida Infante Santo, n.º 76, 1399 -032 
Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 506626466, aqui 
representado por Augusto Fontes Baganha, na qualidade de Presidente, 
adiante designado como IDP, I. P., ou 1.º outorgante; e

2) A Federação Académica do Desporto Universitário, pessoa colectiva 
de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, 
concedido através de Despacho n.º 61/95, de 9 de Outubro, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 244, de 21 de Outubro, com sede 
na(o) Avenida do Prof. Egas Moniz, Estádio Universitário de Lisboa 
Pav. 1, 1600 -190 Lisboa, número de identificação de pessoa colectiva 
502329084, aqui representada por Bruno Tebbal Barracosa, na qualidade 
de Presidente, adiante designada por Federação ou 2.º outorgante.

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
Janeiro — Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjuga-
ção com o disposto nos artigos 3.º e 14.º do Decreto -Lei n.º 169/2007, 
de 3 de Maio, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato a concessão de uma com-
participação financeira, a qual se destina à execução do Programa de 
Desenvolvimento da Prática Desportiva, que consiste na preparação e 
participação de Portugal nas Universíadas de 2011, em Shenzhen na 
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China, que a Federação apresentou no IDP, I. P., e se propõe levar a 
efeito no decurso do corrente ano.

Cláusula 2.ª
Período de execução do programa

O prazo de execução do programa objecto de comparticipação fi-
nanceira ao abrigo do presente contrato -programa termina em 31 de 
Dezembro de 2011.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo IDP, I. P., à Federação, 
para apoio exclusivo à execução do programa de actividades referido 
na cláusula 1.ª, é do montante de 60.000,00 € destinada a comparticipar 
exclusivamente a execução do projecto de preparação e participação de 
Portugal nas Universíadas, em Shenzhen 2011;

Cláusula 4.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

1 — A comparticipação referida na alínea a) do n.º 1 da cláusula 3.ª é 
disponibilizada mensalmente, nos seguintes termos:

a) 30.000,00 € até 15 (quinze) dias após a entrada em vigor do presente 
contrato -programa;

b) 15.000,00 € no mês de Agosto e;
c) 15.000,00 € no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento do 

disposto na alínea c) da Cláusula 5.ª infra

Cláusula 5.ª
Obrigações da Federação

São obrigações da Federação:
a) Executar o programa de Desenvolvimento da Prática Desportiva 

apresentado no IDP, I. P., que constitui o objecto do presente contrato, 
de forma a atingir os objectivos expressos naquele programa;

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos 
da efectiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-
-programa, sempre que solicitadas pelo IDP, I. P.;

c) Entregar, até 15 de Setembro de 2011, um relatório final, sobre a 
execução técnica e financeira da preparação e participação de Portugal 
nas Universíadas de 2011;

d) Entregar, até 31 de Janeiro de 2012, um relatório final, em modelo 
próprio definido pelo IDP, I. P., sobre a execução do Programa de Ac-
tividades de Desenvolvimento da Prática Desportiva;

e) Entregar, até 15 de Abril de 2012, os seguintes documentos:
i) O Relatório Anual e Conta de Gerência, acompanhado da cópia da 

respectiva acta de aprovação pela Assembleia Geral da Federação;
ii) O parecer do Conselho Fiscal nos termos do artigo 42.º do Decreto-

-Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de Dezembro, acompanhado da Certificação 
Legal de Contas, se aplicável;

iii) O Balanço, Demonstração de Resultados e respectivos Anexos, 
nos termos legais;

iv) O balancete analítico do centro de resultados, previsto na alínea g), 
antes do apuramento de resultados;

f) Facultar ao IDP, I. P., ou a entidade credenciada a indicar por 
aquele, sempre que solicitado, na sua sede social, o mapa de Execução 
Orçamental a 31 de Dezembro de 2011 do Programa Desenvolvimento 
da Prática Desportiva, o balancete analítico a 31 de Dezembro 2011 
antes do apuramento de resultados do Programa Desenvolvimento da 
Prática Desportiva, as demonstrações financeiras previstas legalmente 
e, para efeitos de validação técnico -financeira, os documentos de 
despesa, legal e fiscalmente aceites, que demonstrem os pagamentos 
efectuados no âmbito da execução do Programa de Actividades de 
Desenvolvimento da Prática Desportiva e respectivos projectos indi-
cados na cláusula 3.ª;

g) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de Outubro, criar um centro de resultados próprio e 
exclusivo para execução do programa de desenvolvimento desportivo 
objecto do presente contrato, não podendo nele imputar outros custos 
e proveitos que não sejam os da execução deste programa, de modo a 
permitir o acompanhamento da aplicação das verbas confiadas exclu-
sivamente para este fim;

h) Suportar os custos resultantes das requisições, licenças especiais e 
dispensas temporárias de funções de prestação de trabalho dos diversos 

agentes desportivos, solicitadas pela Federação, no âmbito do programa 
de actividades apresentado ao IDP, I. P.;

i) Apresentar até 15 de Novembro de 2011, o plano de actividades e 
orçamento para o ano 2012, caso pretenda celebrar contrato -programa 
para esse ano;

j) Celebrar e publicitar integralmente na respectiva página da In-
ternet, nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 
de Outubro e do Despacho n.º 8732/2010, de 5 de Abril de 2010, do 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, publicado no Diário 
da República n.º 100, Série II, de 24 de Maio de 2010, os contratos-
-programa referentes a apoios e comparticipações financeiras atribuídas 
aos clubes, associações regionais ou distritais ou ligas profissionais, 
nela filiados;

l) Publicitar na página de internet o Relatório Anual e Conta de Ge-
rência, após aprovação pela Assembleia -Geral, acompanhado pelas 
demonstrações financeiras legalmente previstas.

Cláusula 6.ª

Incumprimento das obrigações da Federação
1 — Sem prejuízo do disposto nas cláusulas 8.ª e 9.ª, há lugar à sus-

pensão das comparticipações financeiras por parte do IDP, I. P. quando 
a Federação não cumpra:

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª do presente contrato-
-programa;

b) As obrigações contratuais constantes noutros contratos -programa 
celebrados com o IDP, I. P.;

c) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor.

2 — O incumprimento culposo do disposto nas alíneas a), b), c), d), 
e) e f) da cláusula 5.ª, concede ao IDP, I. P. o direito de resolução do 
presente contrato e de reaver todas as quantias pagas quando se verifi-
que a impossibilidade de realização dos fins essenciais do Programa de 
Actividades de Desenvolvimento da Prática Desportiva.

3 — A Federação obriga -se a restituir ao IDP, I. P. as comparticipa-
ções financeiras concedidas que não tenham sido aplicadas na execução 
do competente Programa de Actividades anexo ao presente contrato-
-programa.

4 — As comparticipações financeiras concedidas à Federação pelo 
1.º outorgante ao abrigo de outros contratos -programa celebrados em 
2011 ou em anos anteriores, que não tenham sido total ou parcialmente 
aplicadas na execução dos respectivos Programas de Actividades, são 
por esta restituídas ao IDP, I. P., podendo este Instituto, no âmbito do 
presente contrato -programa, accionar o disposto no n.º 2 do artigo 30.º 
do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro.

Cláusula 7.ª

Limitação às remunerações dos membros dos corpos sociais

1 — O montante global atribuído à Federação pelo IDP, I. P., nos 
termos dos contratos -programa celebrados em 2011 é de 60.000,00 €, o 
que corresponde a 15,40 % do montante do respectivo orçamento anual, 
aprovado em assembleia geral.

2 — O valor do orçamento que aqui se considera corresponde à média 
dos orçamentos dos últimos três anos, corrigida em função das contas 
anuais da Federação.

Cláusula 8.ª

Combate às manifestações de violência associadas ao desporto,
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo

O não cumprimento pela Federação do princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, 
das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e 
do Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação 
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas 
de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica a suspen-
são e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras 
concedidas pelo IDP, I. P.

Cláusula 9.ª

Formação de treinadores

O não cumprimento pela Federação do regime de acesso e exercício 
da actividade de treinador de desporto estabelecido pelo Decreto -Lei 
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n.º 248 -A/2008 de 31 de Dezembro, implica a suspensão e, se neces-
sário, o cancelamento das comparticipações financeiras concedidas 
pelo IDP, I. P.

Cláusula 10.ª
Tutela inspectiva do Estado

1 — Compete ao IDP, I. P., fiscalizar a execução do contrato -programa, 
podendo realizar, para o efeito, inspecções, inquéritos e sindicâncias, ou 
determinar a realização de uma auditoria por entidade externa.

2 — As acções inspectivas designadas no número anterior podem 
ser tornadas extensíveis à execução dos contratos -programa celebrados 
pela Federação nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de Outubro, designadamente através da realização de inspec-
ções, inquéritos, sindicâncias ou auditoria por uma entidade externa, 
devendo aqueles contratos -programa conter cláusula expressa nesse 
sentido, conforme estabelecido no Despacho n.º 8732/2010, de 5 de 
Abril de 2010, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, 
publicado no Diário da República n.º 100, Série II, de 24 de Maio 
de 2010.

Cláusula 11.ª
Revisão do contrato

1 — O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto 
por livre acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no 
artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro.

2 — O valor global da comparticipação financeira pode ser revisto 
em Outubro de 2011, mediante a disponibilidade financeira do Instituto 
e a execução técnica e financeira do Programa de Actividades de Desen-
volvimento da Prática Desportiva referente ao 1.º semestre.

Cláusula 12.ª
Vigência do contrato

O presente contrato -programa de desenvolvimento desportivo entra 
em vigor na data da sua publicação no Diário da República e termina 
em 30 de Junho de 2012.

Cláusula 13.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2011.

Cláusula 14.ª
Disposições finais

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de Outubro, este contrato -programa é publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato -programa 
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.

3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 4 de Agosto de 2011, em dois exemplares 

de igual valor.
4 de Agosto de 2011. — O Presidente do Instituto do Desporto de 

Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação 
Académica do Desporto Universitário, Bruno Tebbal Barracosa.

204999916 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,

DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Despacho n.º 10060/2011

1 — Nos termos e ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, e a seu pedido apresentado em 28 de Fevereiro de 2011, 
cessa a comissão de serviço do mestre Pedro Nuno Pimenta Braz, no 
cargo de inspector -geral da Agricultura e Pescas, para que havia sido 
nomeado pelo despacho n.º 5983/2010, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 66, de 6 de Abril de 2010.

2 — O presente despacho produz efeitos em 1 de Agosto de 2011.
1 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coe-

lho. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da 
Graça.

204991775 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despacho n.º 10061/2011
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 16.º do 

Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica 
do Ministério da Saúde, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 234/2008, 
de 2 de Dezembro, e nos n.os 3 e 4 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de 
Abril, é nomeado no cargo de presidente do conselho directivo da Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde, I. P., o Doutor João Carvalho 
das Neves, tendo em conta o seu perfil e aptidão para o desempenho 
do cargo evidenciado pelo respectivo curriculum, publicado em anexo 
ao presente despacho.

2 — Autoriza -se o nomeado a exercer, em acumulação, as actividades 
de docência em estabelecimentos do ensino superior e de investigação 
científica, nos termos do disposto, conjugadamente, no n.º 2 do artigo 1.º 
e na alínea d) do n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Agosto de 
2011.

3 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coe-
lho. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de Ma-
cedo.

ANEXO

Síntese curricular
Situação actual:
Professor catedrático, director da pós -graduação e mestrado em Gestão 

e Avaliação Imobiliária e coordenador da área científica de Finanças no 
ISEG, que inclui também Banca e Imobiliário;

Fundador e managing partner: Zen -Action — Business Consulting 
& Coaching;

Colabora com o INSEAD na formação Eblended para executivos 
«Managing Shareholder Value», desde 2006;

Membro do conselho científico do INE para o índice de preços da 
habitação (desde 2010);

Presidente do conselho fiscal da Federação Portuguesa de Judo (desde 
1997);

Membro do conselho fiscal da FCCN — Fundação para a Computação 
Científica Nacional (desde 2010);

Presidente do conselho fiscal do ADVANCE — Centro de Investiga-
ção Avançada em Gestão do ISEG (desde 2009).

Formação base em gestão:
Ph.D. (doutorado) em Business Administration pela Manchester Bu-

siness School, 1992;
Diplomado pelo International Management Teacher’s Programme, 

HEC Paris, 1985;
Licenciado (1981) e mestre (1985) em Gestão (MBA) pelo ISEG.

Acreditações internacionais:
Acreditado pelo RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) em 

gestão e avaliação imobiliária desde 2008.
Business coach acreditado pela ECA — European Coaching Asso-

ciation desde 2009;
Coach acreditado pela Multi Health Systems (EUA) em inteligên-

cia emocional no método EQi (Emotional Quotient Inventory) desde 
2010.

Formação contínua internacional em gestão:
Frequentou diversos cursos internacionais, nomeadamente: Leadership 

Development Program do Creative Leadership Center (2010); Coaching 
for Performance da London Business School (2010); Leadership for the 
XXI Century da Kennedy Harvard Government School (2009); Business 
Coaching no More Institute (2009); Controlleurs em HEC Paris (1987); 
Finance & Control no IMD Lausanne (1986); International Finance no 
INSEAD (1988); Small Business Management no Small Business Center 
da Wisconsin University (1987); Risk Analysis e Risk Management 
na Stern New York University (1999); Senior Bankers’ Management 
Programme na Manchester Business School (1992); Mergers & Ac-
quisitions no International Center for Monetary and Banking Studies 
(Suíça) (1992); Creating Shareholder Value no European Management 
Center com o Prof. Alfred Rappaport (1986).




