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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.

6 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Summavielle . 

  
 205841675 

 Anúncio n.º 5712/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) da Cadeia Penitenciária de Lisboa, fre-
guesia de Campolide e de São Sebastião da Pedreira, concelho 
e distrito de Lisboa, 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, 
com fundamento nos pareceres da Secção do Património Arquitetónico 
e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 
10/ 10/ 2011 e de 23/11/2011, é intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. 
Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como Monumento 
de Interesse Público (MIP), da Cadeia Penitenciária de Lisboa, sito na 
Rua Marquês da Fronteira, freguesia de Campolide e de São Sebastião 
da Pedreira, concelho de Lisboa, bem como 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 de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), 
www.drclvt.pt;

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

3 — O processo administrativo original está disponível para con-
sulta (mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), Avenida Infante Santo, n.º 69 — 1.º, 
1350 Lisboa.

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 DRCLVT, 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.

6 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205841959 

 Anúncio n.º 5713/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento
de Interesse Público (MIP) da Igreja de São Francisco,
freguesia de Pera, concelho de Silves, distrito de Faro

1) Nos termos do artigo 23.º e para os efeitos do artigo 25.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 26/10/2011, é 
intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o Senhor Secretário de 
Estado da Cultura a classificação como Monumento de Interesse Público 
(MIP) da Igreja de São Francisco, freguesia de Pera, concelho de Silves, 
distrito de Faro, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte 
integrante do presente Anúncio.

2) Nos termos do artigo 27.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 (DRCAlgarve), www.
cultalg.pt

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

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

4) Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.
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5) Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRC Algarve, que 
se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6) Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação 
será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º do 
diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

7 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205841586 

 Despacho (extrato) n.º 3745/2012
Por despacho de 5 de março de 2012 do Diretor -Geral do Património 

Cultural, em substituição (em acumulação com Diretor do Instituto de 
Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I. P.).:

Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, Isabel de Paiva Raposo Farrusco Raposo de Magalhães, técnica 
superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto com a po-
sição remuneratória entre a 4.ª e 5.ª e o nível remuneratório entre o 23.º e 27.º 
será posicionada na 5.ª posição remuneratória e nível remuneratório 27.º, com 
produção de efeitos a 1 de janeiro de 2009, tendo sido celebrado o respetivo 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado por força 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

7 de março de 2012. — A Diretora do Departamento de Gestão, em 
substituição, Fernanda Steiger Garção.

205845028 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Orçamento

Despacho n.º 3746/2012
Nos termos do artigo 33.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 

alterações, designo para o exercício de funções de secretariado no meu 
Gabinete Fernanda Maria da Silva Proença, assistente técnica do mapa 
de pessoal do Departamento de Prospetiva e Planeamento e Relações 
Internacionais.

O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2012.
6 de março de 2012.— A Diretora -Geral, Manuela Proença.

205845036 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 3747/2012
1 — Por despacho do Secretário -Geral, de 17 de fevereiro de 2012, nos 

termos e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 6 do artigo 20.º do 
Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, da alínea a) do artigo 20.º 
do Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro, bem como do dis-
posto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 6 do artigo 1.º da Portaria n.º 33/2012, 
de 31 de janeiro, e ao abrigo do estatuído no n.º 1 do artigo 20.º, no n.º 9 do 
artigo 21.º e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alte-
rações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
foi designada, em regime de substituição, para exercer o cargo de Diretora 
de Serviços de Administração Financeira integrado no Departamento 
Geral de Administração da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, a licenciada Maria da Luz Pedrosa Duarte de Andrade, cujo 
currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, 
evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência 
profissional necessárias para o desempenho do cargo em que é investida.

2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

Sinopse curricular
Dados Biográficos:
Nome: Maria da Luz Pedrosa Duarte de Andrade;
Data de Nascimento: 17 de setembro de 1960;

Habilitações Académicas: Licenciada em Economia pelo Instituto 
Superior de Economia de Lisboa, (atual ISEG), curso de 1978/79 a 
1982/83.

Experiência Profissional:
Início de funções como Técnico Superior de 2.ª classe, do quadro 

de pessoal da Direção Regional do Trabalho da Secretaria Regional de 
Trabalho do Governo da Região Autónoma da Madeira (RAM), a 3 de 
outubro de 1983.

Nomeação em Comissão de Serviço para o cargo de Chefe de Divi-
são do Setor Cooperativo, constante do quadro da Direção regional de 
Emprego da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da RAM, com 
efeitos a 21 de março de 1988.

Nomeação em Comissão de Serviço para o cargo de Diretora de 
Serviços Administrativos do Gabinete do Secretário Regional da Admi-
nistração Pública da RAM com efeitos a 01 de março de 1989.

Nomeação em Comissão de Serviço para o cargo de Diretora de 
Serviços Administrativos e Financeiros do Gabinete do Secretário Re-
gional de Agricultura Florestas e Pescas da RAM, com efeitos a 20 de 
junho de 1993.

Nomeação em Comissão de Serviço, na sequência de reestruturação 
da Lei Orgânica, para o cargo de Diretora de Serviços Financeiros do 
Gabinete do Secretário Regional de Agricultura Florestas e Pescas da 
RAM, com efeitos a 1 de fevereiro de 1997.

Nomeação na sequência de concurso, para a categoria de Assessor 
Principal da carreira técnica superior do quadro de pessoal do Gabinete 
do Secretário Regional da Administração Pública da RAM, com efeitos 
a 8 de janeiro de 1998.

Exercício de funções de Diretora do departamento Administrativo 
e Financeiro do IDE — Instituto de Desenvolvimento Empresarial da 
RAM, na situação de requisitada, no período de 01 de abril de 2000 a 
17 de dezembro de 2006.

Situação de licença sem vencimento, com efeitos a partir do dia 18 de 
dezembro de 2006 a até 17 de dezembro de 2008.

No Ministério dos Negócios Estrangeiros, início de funções na cate-
goria de Assessor Principal da carreira de Técnico Superior na situação 
de requisição convertida em mobilidade interna na categoria, com efeitos 
a partir do dia 1 de janeiro de 2009.

Ingresso no mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
na sequência de concurso, com efeitos a 14 de outubro de 2010, onde tem 
exercido funções no Departamento Geral de Administração, de apoio e 
assessoria direta ao Diretor, no âmbito das matérias que integram a área 
de intervenção deste Departamento.

Nomeação em regime de substituição no cargo de Diretora de Serviços 
de Administração Financeira integrado no Departamento Geral de Admi-
nistração da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
desde 16 de janeiro de 2012.

6 de março de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, José Augusto Duarte.

205843092 




