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contratos -programa de desenvolvimento desportivo para o ano de 2012, 
os quais devem ser celebrados até 31 de março de 2012, não podendo 
ter uma duração superior a três meses.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

As comparticipações financeiras a prestar pelo IDP, I. P., à Federação 
Portuguesa de Golfe, nos termos da cláusula 1.ª são atribuídas à Fede-
ração em regime de duodécimo, à razão de um duodécimo por mês.

Cláusula 4.ª
Disposições transitória

O disposto nos contratos -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º 231/DDF/2011, n.º 232/DDF/2011 e n.º 233/DDF/2011 aplica -se, 
com as necessárias adaptações, ao presente aditamento.

Cláusula 5.ª
Reposição de quantias

Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante 
constantes nos contratos -programa celebrados com o IDP, I. P., em 
2011 e ou em anos anteriores não tenham sido totalmente aplicadas na 
execução dos competentes Programas de Atividades, a Federação obriga-
-se a restituir ao IDP, I. P., os montantes não aplicados e já recebidos, 
podendo esses montantes ser deduzidos por retenção, pelo IDP, I. P., no 
presente contrato -programa, de acordo com o estabelecido no n.º 2, do 
artigo 30.º, do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 6.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
Assinado em Lisboa, em 31 de janeiro de 2012, em dois exemplares 

de igual valor.
31 de janeiro de 2012. — O Presidente do Instituto do Desporto de 

Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação 
Portuguesa de Golfe, Manuel Alexandre Sousa Pinto Agrellos.
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 Contrato n.º 118/2012

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/29/DDF/2012

Aditamento aos Contratos -Programa de Desenvolvimento 
Desportivo n.º 192/DDF/2011 e n.º 193/DDF/2011

Desenvolvimento da Prática Desportiva — Enquadramento Técnico
Entre:
1 — O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., pessoa coletiva de 

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

2 — A Federação Portuguesa de Dança Desportiva, pessoa coletiva 
de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, 
concedido através de Despacho n.º 54/96, de 15 de maio, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 124, de 28 de maio com sede na(o) 
Rua Silva Carvalho, 225 — 1.º, 1250 -250 Lisboa, NIPC 502743727, 
aqui representada por Alberto Jorge Gomes Rodrigues, na qualidade de 
Presidente, adiante designada por federação ou 2.º outorgante.

Considerando que:
a) Mediante os contratos -programa n.º 192/DDF/2011 e n.º 193/

DDF/2011, foram concedidas pelo IDP, I. P., comparticipações finan-
ceiras à Federação Portuguesa de Dança Desportiva para execução dos 
programas de desenvolvimento desportivo que a Federação apresentou 
e se propôs levar a efeito no decurso desse ano;

b) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o IDP, I. P., “outorgar com 
os beneficiários um aditamento ao contrato -programa celebrado para 
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo 
contrato -programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo 
do ano anterior”.

c) Pelo despacho de 20 de janeiro de 2012, do Senhor Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, foi autorizada com o 2.º outorgante a ce-
lebração de aditamento ao abrigo da disposição legal acima mencionada;

d) A contratualização dos contratos -programa de desenvolvimento 
desportivo para 2012 com a Federação Portuguesa de Dança Desportiva 
encontra -se ainda em preparação, estimando -se que a sua assinatura 
apenas ocorra no final do primeiro trimestre de 2012;

é celebrado o presente aditamento aos contratos -programa de desenvol-
vimento desportivo n.º 192/DDF/2011 e n.º 193/DDF/2011 que se rege 
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato

As comparticipações financeiras a que se referem as Cláusulas 3.ª dos 
contratos -programa de desenvolvimento desportivo n.º 192/DDF/2011 
e n.º 193/DDF/2011 são, para efeitos do presente aditamento, mantidas 
para o ano de 2012.

Cláusula 2.ª
Duração do contrato

O presente aditamento aos contratos -programa n.º 192/DDF/2011 
e n.º 193/DDF/2011 cessa com a celebração dos contratos -programa 
de desenvolvimento desportivo para o ano de 2012, os quais devem 
ser celebrados até 31 de março de 2012, não podendo ter uma duração 
superior a três meses.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

As comparticipações financeiras a prestar pelo IDP, I. P., à Federação 
Portuguesa de Dança Desportiva, nos termos da cláusula 1.ª são atribu-
ídas à Federação em regime de duodécimo, à razão de um duodécimo 
por mês.

Cláusula 4.ª
Disposições transitória

O disposto nos contratos -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º 192/DDF/2011 e n.º 193/DDF/2011 aplica -se, com as necessárias 
adaptações, ao presente aditamento.

Cláusula 5.ª
Reposição de quantias

Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante 
constantes nos contratos -programa celebrados com o IDP, I. P., em 
2011 e ou em anos anteriores não tenham sido totalmente aplicadas 
na execução dos competentes Programas de Atividades, a Federação 
obriga -se a restituir ao IDP, I. P., os montantes não aplicados e já re-
cebidos, podendo esses montantes ser deduzidos por retenção, pelo 
IDP, I. P., no presente contrato -programa, de acordo com o estabelecido 
no n.º 2, do artigo 30.º, do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 6.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
Assinado em Lisboa, em 31 de janeiro de 2012, em dois exemplares 

de igual valor.
31 de janeiro de 2012. — O Presidente do Instituto do Desporto de 

Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação 
Portuguesa de Dança Desportiva, Alberto Jorge Gomes Rodrigues.
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 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 3034/2012

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial
de proteção (ZEP) do Palácio Fialho,

freguesia da Sé, concelho e distrito de Faro

1 — Nos termos do artigo 44.º e para os efeitos do artigo 45.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, com 
fundamento em parecer da Secção do Património Arquitetónico e 
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 
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15/ 07/2009, é intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o membro 
de governo responsável pela área da cultura, a fixação da zona especial 
de proteção (ZEP) do Palácio Fialho, sito na Quinta de Santo António 
do Alto, freguesia da Sé, concelho e distrito de Faro, conforme planta de 
delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCALG), www.cultalg.pt
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Faro, www.cm-faro.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura da Algarve 
(DRCALG), Rua Francisco Horta, 9, 1.º Dto., 8000-345 Faro.

4 — Nos termos 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 DRCALG, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efetivas.

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.

2 de fevereiro de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Luís Filipe 
Coelho. 
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças 
e da Economia e do Emprego

Despacho n.º 1994/2012
O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores foi criado 

pela Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro, com o objetivo de apoiar 

a realização de projetos relativos à promoção dos direitos e interesses dos 
consumidores consagrados no artigo 60.º da Constituição da República 
Portuguesa e na Lei n.º 24/96, de 31 de julho.

A referida portaria estabelece alguns aspetos essenciais relativos à 
utilização do Fundo. Torna -se, contudo, necessário proceder à definição 
dos eixos de atuação, da tipologia de projetos abrangidos, das condições 
de acesso das entidades promotoras e dos projetos, e ao estabeleci-
mento dos critérios concretos determinantes da avaliação dos pedidos 
de financiamento, da atribuição dos apoios financeiros aprovados e do 
respetivo acompanhamento e controlo pela comissão de gestão técnica 
do Fundo.

Deste modo, considerando a necessidade de proceder à aprovação da 
regulamentação do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumido-
res, completando e pormenorizando o disposto na Portaria n.º 1340/2008, 
de 26 de novembro, com base na proposta apresentada pela Direção-
-Geral do Consumidor, que preside à comissão de gestão técnica referida, 
determina -se o seguinte:

É aprovado o Regulamento do Fundo para a Promoção dos Direitos 
dos Consumidores, criado pela Portaria n.º 1340/2008, de 26 de no-
vembro, em anexo ao presente despacho e do qual faz parte integrante.

30 de janeiro de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 
Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira.

Regulamento do Fundo para a Promoção 
dos Direitos dos Consumidores

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento define os requisitos para a atribuição dos 
apoios à execução de projetos que visam a promoção dos direitos e inte-
resses dos consumidores, através da utilização dos recursos financeiros 
disponíveis no Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, 
adiante designado por Fundo, a que se referem o Decreto -Lei n.º 195/99, 
de 8 de junho, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 100/2007, de 2 de 
abril, e a Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro.

Artigo 2.º
Eixos de atuação

Com vista à prossecução dos objetivos referidos no n.º 2 do artigo 2.º 
da Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro, são suscetíveis de apoio 
os projetos que se enquadrem nos seguintes eixos de atuação:

a) Eixo A — Apoio aos mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça 
pelos consumidores;

b) Eixo B — Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos 
direitos dos consumidores;

c) Eixo C — Informação, educação e apoio dos consumidores;
d) Eixo D — Estudos, pareceres e análises técnico -científicas em 

matéria de segurança geral dos serviços e bens de consumo, no domínio 
da publicidade e de outros temas relevantes do direito e da economia 
do consumo.

Artigo 3.º
Tipologia de projetos abrangidos

1 — Dentro dos quatro eixos de atuação estabelecidos serão admissí-
veis projetos relativos às seguintes tipologias, respetivamente:

a) Eixo A — Apoio aos mecanismos extrajudiciais de acesso à 
justiça pelos consumidores: prestação de informação jurídica e de 
aconselhamento dos consumidores, de mediação e de arbitragem; 
ações de divulgação dos mecanismos de resolução alternativa de 
litígios de consumo dirigidas aos consumidores; ações de difusão e 
de mobilização junto de empresas e de associações empresariais, a 
nível regional e nacional;

b) Eixo B — Apoio a projetos de âmbito local de promoção dos 
direitos dos consumidores: ações de criação e de apoio ao funciona-
mento inicial de novos serviços de informação aos consumidores nos 
municípios; ações de modernização da comunicação e do funcionamento 
em rede dos centros de informação autárquicos ao consumidor com a 
Direção -Geral do Consumidor e com as autoridades de vigilância do 
mercado e os reguladores sectoriais;

c) Eixo C — Informação, educação e apoio dos consumidores: ações 
de informação, formação e educação dos consumidores mediante a pro-
dução de materiais informativos para distribuição e comunicação direta e 
através dos meios de comunicação social locais, regionais ou nacionais; 
ações de formação dos recursos humanos ao serviço das associações de 




