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Directora -adjunta do Observatório das Ciências e do Ensino Superior;
Directora de clientes do ICEP Portugal;
Directora de informação do IAPMEI;
Adjunta do Ministro da Economia do XIII Governo Constitucional;
Directora -geral e administradora da empresa Hedera, S. A.;
Directora de Central de Compras da Sonae Distribuição, S. A.;
Directora administrativa e financeira da empresa Silanto, L.da;
Directora administrativa e financeira, administradora e presidente do 

conselho fiscal da empresa Vilar.

Actividades complementares desenvolvidas:
Membro da comissão interministerial para a sociedade da informação 

em representação do Ministério da Economia;
Responsável pelo projecto de introdução do euro em Portugal para 

o sector empresarial;
Representante do Ministério da Ciência e Ensino Superior no Conselho 

Superior de Estatística;
Representante do OCES em grupos de trabalho da OCDE e Eurostat;
Representante do IAPMEI no conselho de administração das socie-

dades de capital de risco Comptris e Change Partners;
Membro do conselho consultivo da Fundação da Juventude.

17742001 

 Despacho n.º 14572/2011
1 — Nos termos das disposições conjugadas constantes da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 17.º e do artigo 25.º -A da Lei n.º 3/2004, de 15 de Ja-
neiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelo Decreto -Lei 
n.º 200/2006, de 25 de Outubro, pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de 
Abril, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, do n.º 1 do artigo 19.º 
e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e 3 -B/2010, 
de 28 de Abril, da alínea e) do artigo 5.º e do n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 202/2006, de 27 de Outubro, e do n.º 2 do artigo 1.º e do n.º 1 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 169/2007, de 3 de Maio, é nomeado para 
exercer o cargo de presidente do Instituto do Desporto de Portugal, I. P., 
em regime de substituição, o mestre Augusto Fontes Baganha, cuja compe-
tência técnica, aptidão, experiência profissional e formação, comummente 
reconhecidas, são patentes no curriculum vitae anexo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Agosto 
de 2011.

30 de Setembro de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 
Coelho. — O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel 
Fernando Cassola de Miranda Relvas.

Nota curricular
Nome: Augusto Fontes Baganha.
Data e local de nascimento: 4 de Janeiro de 1951, Coimbra.
Habilitações académicas:
1975 — licenciado em Ciências Matemáticas pela Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Coimbra;
1999 — mestre em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade Técnica de Lisboa.

Situação profissional:
Técnico superior do Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Formação complementar:
Reforço dos conhecimentos com a participação em 30 acções de 

formação, sendo de destacar as que se referem às áreas da gestão do des-
porto, da gestão da administração pública e da gestão orçamental pública.

Experiência profissional:
Chefe de divisão do Desporto Federado da ex -Direcção -Geral dos 

Desportos entre 17 de Novembro de 1989 e 30 de Junho de 1993;
Chefe de divisão de Apoio às Actividades Desportivas do ex -Instituto 

do Desporto entre 1 de Julho de 1993 e 20 de Julho de 1995;
Vice -presidente do ex -Instituto do Desporto entre 21 de Julho de 1995 

e 24 de Maio de 1996;
Membro da Comissão para o Desenvolvimento da Lei de Bases do 

Sistema Desportivo criada pelo despacho n.º 6/ME/90, de 13 de Janeiro;
Representante da ex -Direcção -Geral dos Desportos no grupo de traba-

lho criado pelo despacho n.º 363/ME/92, de 31 de Dezembro, destinado 
a analisar a aplicação do estatuto de praticante de alta competição no 
que respeita ao seu regime escolar;

Adjunto do Secretário de Estado da Juventude e Desportos entre 8 de 
Abril de 2002 e 28 de Março de 2004;

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desportos 
entre 1 de Abril e 17 de Julho de 2004;

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Desporto entre 21 de 
Julho e 23 de Novembro de 2004;

Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Desporto e da Reabi-
litação entre 24 de Novembro de 2004 e 11 de Março de 2005;

Assessor do vereador do ambiente urbano e com o pelouro do relaciona-
mento da Câmara Municipal de Lisboa com as juntas de freguesia 2006 -2007;

Membro da estrutura humana de natureza técnica responsável pela 
gestão do Programa de Preparação Olímpica Londres 2012 — Jogos 
Olímpicos 2016, por nomeação do presidente do Instituto do Desporto 
de Portugal, I. P.

Informações adicionais:
Praticante de basquetebol em representação da Associação Académica 

de Coimbra (obtenção de uma Taça de Portugal), Clube Académico de 
Coimbra (campeão da II e III Divisões), Sporting Clube de Portugal 
(três vezes campeão nacional da I Divisão e obtenção de duas Taças 
de Portugal) e Clube Atlético de Queluz (uma vez campeão nacional 
da I Divisão e obtenção de uma Taça de Portugal e de uma Supertaça);

Treinador de basquetebol do Clube Atlético de Queluz nos escalões 
de juniores e seniores;

Director responsável pela coordenação da actividade no âmbito das 
modalidades de andebol, atletismo, basquetebol e hóquei em patins no 
Sporting Clube de Portugal, na época 1987 -1988.

17732011 

 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto
e Juventude

Despacho n.º 14573/2011
A 8.ª edição do Eurogym 2012 vai realizar -se de 15 a 19 de Julho de 

2012, em Coimbra. O Eurogym 2012 é um festival da União Europeia de 
Ginástica, destinado a jovens a partir dos 12 de idade, onde se prevê a par-
ticipação 5000 ginastas. É um acontecimento de extrema importância para 
a divulgação e consequente desenvolvimento das modalidades gímnicas. 
Portugal organiza, mais uma vez esta competição através da Federação 
Portuguesa de Ginástica. Exigindo especial empenho e disponibilidade 
dos agentes desportivos envolvidos no evento, torna -se necessário garantir 
a aplicação de medidas de apoio previstas nos artigos 23.º, 24.º e 25.º do 
Decreto -Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro, aos praticantes, treinadores e 
árbitros. Deste modo, nos termos e para os efeitos da legislação acima men-
cionada, reconhece -se o interesse público do Eurogym 2012. A lista dos 
agentes desportivos que vão participar do presente evento deve ser comuni-
cada dois meses antes do mesmo, ao Instituto do Desporto de Portugal, pela 
Federação Portuguesa de Ginástica, podendo, entretanto, os interessados 
solicitar das respectivas entidades, designadamente, estabelecimentos 
de ensino e entidades empregadoras, o que tiverem por conveniente.

18 de Outubro de 2011. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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 Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Aviso (extracto) n.º 21333/2011

Hélder Luís Sanches Pinho, Assistente Operacional do mapa de pes-
soal da Secretaria -Geral do Ministério da Educação, na situação de mo-
bilidade especial — autorizada a mobilidade interna para o Instituto de 
Investigação Científica Tropical, I. P., com efeitos desde 1 de Setembro 
de 2011, pelo período de um ano.

21 de Outubro de 2011. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.
205266907 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 15559/2011

Projecto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) da Igreja da Misericórdia de Santa Maria 
da Feira, incluindo as dependências anexas, escadaria e chafariz, 
freguesia da Feira, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de 
Aveiro, e à fixação da respectiva zona especial de protecção (ZEP).
1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos arti-

gos 25.º e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, faço 
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público que, com fundamento em Parecer da Secção do Património 
Arquitectónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura 
(SPAA — CNC), de 23/ 02/2011, é intenção do IGESPAR, I. P., pro-
por a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como 
Monumento de Interesse Público, da Igreja da Misericórdia de Santa 
Maria da Feira, incluindo as dependências anexas, escadaria e chafa-
riz, situada na freguesia da Feira, concelho de Santa Maria da Feira, 
bem como a fixação da respectiva zona especial de protecção (ZEP), 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de Outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis 
nas páginas electrónicas dos seguintes organismos:

a) Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte), www.cul-
turanorte.pt;

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, www.cm -feira.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte) — Direcção 
de Serviços dos Bens Culturais — Casa de Ramalde, Rua Igreja de 
Ramalde, 4149 — 011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresenta-
das junto da Direcção Regional de Cultura do Norte — Direcção de 
Serviços dos Bens Culturais —, que se pronunciará num prazo de 
15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efectivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

15 de Setembro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luís 
Filipe Capaz Coelho. 
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 Anúncio n.º 15560/2011

Projecto de Decisão relativo à classificação como Monumento Nacio-
nal (MN) das Muralhas e Porta da Almedina de Silves, freguesia 
e concelho de Silves, distrito de Faro, e demarcação da respectiva 
zona especial de protecção (ZEP).
1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos artigos 25.º 

e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, faço público que, 
com fundamento em parecer do Conselho Consultivo, de 01/ 10/ 2008, é 
intenção do IGESPAR, I. P., propor a S. Ex.ª o Sr. Secretário de Estado 
da Cultura a classificação como Monumento Nacional, das Muralhas 
e Porta da Almedina de Silves, sito na freguesia e concelho de Silves, 
bem como a demarcação da respectiva zona especial de protecção (ZEP), 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de Outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis 
nas páginas electrónicas dos seguintes organismos:

a) Direcção Regional de Cultura do Algarve, www.cultalg.pt;
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Silves, www.cm -silves.pt.

3 — O processo administrativo original estará disponível para consulta 
na Direcção Regional de Cultura do Algarve, Rua Francisco Horta, n.º 9, 
1.º D, 8000 -345 Faro.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direcção Regional de Cultura do Algarve, que se pronunciará 
num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efectivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

18 de Outubro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luís Filipe 
Capaz Coelho. 
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