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n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, bem como a nomeação para novo 
cargo do titular que ora cessa funções, determino a cessação de funções 
do licenciado Henrique de Matos Parente, no cargo de subdiretor, em 
regime de substituição, do Instituto dos Museus e Conservação, I. P.

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2012.

14 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.

205744248 

 Despacho n.º 2557/2012
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, ao abrigo das competências delegadas pelo n.º 11 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, e considerando o processo 
de reorganização dos serviços e organismos da área da cultura, conforme 
se encontra definido na orgânica da Presidência do Conselho de Minis-
tros, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, 
determino a cessação de funções do Professor Doutor João Carlos Pires 
Brigola no cargo de diretor, em regime de substituição, do Instituto dos 
Museus e Conservação, I. P.

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de fevereiro de 
2012.

14 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.

205744629 

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

Anúncio n.º 3863/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de In-
teresse Público (MIP) do Chafariz dos Leões, freguesia do Bacelo, 
concelho de Évora, distrito de Évora, e à fixação da respetiva zona 
especial de proteção (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 por despacho de 15/04/2011 S. Ex.ª o Secretário de Estado da 
Cultura concordou com a classificação como Monumento de Inte-
resse Público, do Chafariz dos Leões, sito no Bico do Frei Aleixo, 
Estrada Nacional n.º 18, freguesia do Bacelo, concelho de Évora, bem 
como com a fixação da respetiva zona especial de proteção (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 eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA.), www.cultura.
alentejo.pt

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Évora, www.cm -evora.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Alentejo. (DRCA), Rua de Burgos, 
n.º 5, 7000 -863 Évora.

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 DRC Alentejo, 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 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.

12 de janeiro de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Luís Filipe 
Coelho. 

  
 205744167 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinetes da Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade

e do Secretário de Estado do Emprego

Despacho n.º 2558/2012
O Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, de 22 de abril, e alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 99/2009, de 28 de abril, consagra o modelo de governação do 
Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) e dos programas 
operacionais (PO), valorizando a estrutura orgânica relativa ao exercício 
das funções de monitorização, auditoria e controlo, certificação e gestão, 
aconselhamento estratégico, acompanhamento e avaliação, aliás, nos 
termos dos regulamentos comunitários relevantes, designadamente o 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006, do Conselho, de 11 de julho, que foi 
alterado pelo Regulamento (UE) n.º 539/2010, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de junho.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2008, de 
13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 19 -B/2008, 
de 11 de abril, e alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros 
n.os 72/2008, de 30 de abril, 74/2009, de 26 de agosto, e 91/2009, de 22 de 
setembro, o Governo aprovou a configuração definitiva das estruturas de 
missão dos PO temáticos, criando, por esta via e nas respetivas estruturas, 
os secretariados técnicos dos PO que integram o QREN.

De acordo com o n.º 5 da referida Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 25/2008, de 13 de fevereiro, a nomeação dos secretários técnicos, 
responsáveis pela coordenação de unidades orgânicas do secretariado 
técnico, é efetuada, sob proposta da comissão diretiva do respetivo 
PO, por despacho do membro do Governo coordenador da comissão 
ministerial de coordenação do PO em questão.

Nos termos do artigo 63.º do Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de 
setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, de 22 de 
abril, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 99/2009, de 28 de abril, e do ar-
tigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 84 -A/2007, de 10 de dezembro, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 3/2008, de 30 de janeiro, 
foi celebrado um contrato de delegação de competências do Programa 




