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PARTE E

 ERC — ENTIDADE REGULADORA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.º 578/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, 
de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social delega:

a) No licenciado José Paulo de Magalhães Correia de Matos, Diretor 
do Departamento Jurídico, com possibilidade de subdelegação, as com-
petências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão de 
comunicação social, em matéria afeta ao Departamento Jurídico, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador;

b) Na licenciada Marta Alexandra da Silva Carvalho, Coordenadora 
da Unidade de Fiscalização, com possibilidade de subdelegação, as com-
petências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão de 
comunicação social, em matéria afeta à Unidade de Fiscalização, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador;

c) Na licenciada Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho, Coordena-
dora da Unidade de Registos, com possibilidade de subdelegação, as 
competências previstas na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, relativas à condução 
do processamento das contraordenações cometidas através de órgão 
de comunicação social, em matéria afeta à Unidade de Registos, cuja 
competência seja atribuída ao Conselho Regulador pelos Estatutos da 
ERC ou por qualquer outro diploma legal, incluindo a competência para 
deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para 
a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções 
acessórias, com exceção da decisão final do processo cuja competência 
continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador e ainda as 
competências previstas no artigo 24.º, n.º 3, alíneas aa) e g), dos Estatutos 
da ERC, relativas à classificação das publicações que integram o conceito 
de imprensa, conforme o disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/99, de 13 de 
janeiro, e relativas às práticas dos atos registo enunciados na lei.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205976751 

 Deliberação n.º 579/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade Re-
guladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de 
novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunica-
ção Social delega os poderes de classificação das publicações que integram 
o conceito de imprensa, conforme disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/99, de 
13 de janeiro, e os poderes relativos à prática de atos de registo enunciados na 
lei, ambos previstos nas alíneas aa) e g) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
da ERC, na coordenadora da Unidade de Registos, Ana Mira Godinho.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205975933 

 Deliberação n.º 580/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 

Administrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social delega na licenciada Maria João 
Magalhães Caldeira, Diretora do Departamento de Gestão, a competência 
de autorizar as despesas e respetivo pagamento com a aquisição de bens 
e serviços correntes e de capital até ao montante de € 500,00 (quinhentos 
euros), excluindo o IVA.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Car-
los Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel 
Alexandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205976808 

 Deliberação n.º 581/2012

Delegação de poderes
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social, adotados pela Lei n.º 53/2005, 
de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social delega os poderes para a prática de todos os atos 
necessários à instrução dos processos em curso nos respetivos departa-
mentos e unidades, incluindo a convocatória e a condução da audiência 
de conciliação e a inquirição de testemunhas, bem como os necessários ao 
indeferimento liminar de requerimentos não identificados e daqueles cujo 
pedido seja ininteligível ou omisso, e ainda os necessários ao conhecimento 
das questões prévias dos processos e respetiva decisão e os necessários 
ao arquivamento e o indeferimento de queixas em casos de manifesta 
simplicidade, nomeadamente, por manifesta incompetência da ERC, por 
manifesta ilegitimidade do requerente e por manifesta simplicidade do 
pedido, no licenciado José Paulo de Magalhães Correia de Matos, Diretor 
do Departamento Jurídico, no mestre Telmo António Freire Gonçalves da 
Silva, Coordenador da Unidade de Análise de Media e de Sondagens, na 
licenciada Marta Alexandra da Silva Carvalho, Coordenadora da Unidade 
de Fiscalização, na licenciada Ana Cristina Teixeira de Mira Godinho, 
Coordenadora da Unidade de Registos, e na mestre Tânia Manuela Morais 
Loja Soares, Coordenadora da Unidade de Monitorização e Estatística.

10 de novembro de 2011. — O Conselho Regulador da ERC: Carlos 
Magno — Alberto Arons de Carvalho — Luísa Roseira — Raquel Ale-
xandra Brízida Castro — Rui Gomes.

205975999 

 Deliberação (extrato) n.º 582/2012
Por deliberação do Conselho Regulador da ERC de 3 de janeiro de 

2012, foi nomeada a licenciada Maria de Fátima Gravata de Resende 
Lima para exercer as funções de Diretora Executiva previstas no n.º 2 
do artigo 33.º dos Estatutos da ERC adotados pela Lei n.º 53/2005, de 
8 de novembro, com efeitos a 16 de janeiro de 2012.

17 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Regulador da 
ERC, Carlos Magno.

205976898 

 Despacho n.º 5379/2012

Delegação de competências
Nos termos do disposto no artigo 35.º e 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos 
da ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, adotados 
pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, delego na licenciada Maria de 
Fátima Gravata de Resende Lima as seguintes competências:

I —Autorizar/decidir no âmbito da respetiva área:
1) Gerir os serviços da ERC, sob superintendência da Direção Exe-

cutiva;
2) Autorizar as despesas e respetivo pagamento com a aquisição de 

bens e serviços correntes e de capital até ao montante de € 2.000,00 
(dois mil euros), excluindo o IVA.
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II — Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, o dirigente referido no presente despacho pode subde-
legar as competências ora delegadas.

III — A presente delegação de competências produz efeitos a partir 
de 16 de janeiro de 2012, ficando ratificados todos os atos praticados 
no âmbito das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.º 
do Código do Procedimento Administrativo.

17 de fevereiro de 2012. — O Presidente da ERC, Carlos Magno.
205976995 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 5380/2012

Doutoramentos pré -Bolonha extintos
Segundo as orientações da Direção Geral do Ensino Superior, as insti-

tuições de ensino superior devem proceder à extinção de todos os douto-
ramentos não adequados ao regime constante do Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, que ainda se encontrem em funcionamento.

Sendo necessário integrar todos os alunos ainda inscritos em dou-
toramentos naquelas condições nos ciclos de estudos correspondentes 
organizados segundo o regime constante do Decreto -Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março, determino:

1 — A extinção dos seguintes cursos de doutoramento não adequados 
ao regime constante do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março:

Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo;
Doutoramento em Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciências 

Sociais;
Doutoramento em História Moderna e Contemporânea;
Doutoramento em Demografia;
Doutoramento em Direito.

2 — Os alunos inscritos em cursos de doutoramento supramenciona-
dos nos termos do artigo 81.º do Título VII do Decreto -Lei n.º 74/2006 
de 24 de março:

2.1 — Podem transitar para o regime em vigor depois da adequação 
(Bolonha) de acordo com a seguinte tabela: 

Cursos extintos Curso que lhe sucede no regime Bolonha

Doutoramento em Arquitetura e Urbanismo  . . . . . . . . . . . . . . . . Doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos.
Doutoramento em Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciên-

cias Sociais.
Doutoramento em Estudos Africanos.

Doutoramento em História Moderna e Contemporânea  . . . . . . . Doutoramento em História Moderna e Contemporânea.
Doutoramento em Demografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A avaliar caso a caso mediante requerimento do aluno.
Doutoramento em Direito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A avaliar caso a caso mediante requerimento do aluno.

 2.2 — Procedem ao registo da tese e à inscrição no 2.º ano nos termos 
do artigo 33.º das normas regulamentares gerais dos doutoramentos do 
ISCTE -IUL em vigor.

2.3 — Têm três anos para concluir a tese e requerer provas, não se 
lhes aplicando a renovação do registo do tema da tese de doutoramento 
constante do artigo 30.º das normas regulamentares gerais dos douto-
ramentos do ISCTE -IUL.

2.4 — Os alunos nestas condições deverão pagar as propinas em 
vigor no doutoramento que integram devendo no último ano válido do 
registo pagar valor idêntico ao da propina aprovada para o 3.º ano do 
doutoramento que integraram.

2.5 — Em tudo o mais aplica -se o disposto nas normas regulamentares 
gerais dos doutoramentos do ISCTE -IUL.

3 — O presente Despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

10 de abril de 2012. — O Reitor, Luís Antero Reto.
205977601 

 ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.º 388/2012
Rui Santos, Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem 

dos Advogados, faz saber, nos termos do artigo 195.º do Estatuto da Ordem 
dos Advogados (Lei n.º 15/2005, de 26 de janeiro), que, no âmbito dos 
autos de Processo Disciplinar n.º 735/2006 -L/D e Apensos, que correram 
termos por este Conselho e nos quais é arguido o Senhor Dr. Bernardino 
Araújo, portador da Cédula Profissional n.º 17735L, foi determinada 
a suspensão por tempo indeterminado da inscrição do referido Senhor 
Advogado arguido, em razão do incumprimento da pena disciplinar em 
que foi condenado e por aplicação da alínea b) do artigo 138.º do mesmo 
diploma legal. Tal medida de suspensão considerou -se notificada ao Senhor 
Advogado arguido em 2 de março de 2012, pelo que se considera que 
iniciou a produção dos seus efeitos em 20 de março de 2012.

9 de abril de 2012. — O Presidente do Conselho de Deontologia de 
Lisboa da Ordem dos Advogados, Rui Santos.

205973008 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Declaração de retificação n.º 531/2012
Por ter sido enviado para publicação com inexatidão o despacho de 

designação dos substitutos legais da Universidade dos Açores, na au-

sência do reitor, publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 68, de 
4 de abril de 2012, o despacho n.º 4780/2012, a p. 12299, procede -se à 
respetiva retificação nos seguintes termos:

«Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e no artigo 45.º dos Estatutos da Universidade dos 
Açores, e dada a necessidade de resolução de questões administrativas 
e financeiras na ausência do reitor, designo meus substitutos legais, 
sucessivamente, os vice -reitores, Profs. Doutores José António Cabral 
Vieira e Rosa Maria Baptista Goulart.»

Consideram -se ratificados todos os atos administrativos e financeiros, 
incluindo nomeadamente, os relativos a declarações, contratos e termos 
de aceitação, que tenham sido praticados pelos substitutos legais desde 
o dia 5 de julho de 2011.

11 de abril de 2012. — O Reitor, Jorge Manuel Rosa de Medeiros.
205973081 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 5651/2012
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento para ocupação de dois 
postos de trabalho de técnico superior, do mapa de pessoal da Uni-
versidade de Coimbra, mediante a constituição de relações jurídicas 
de emprego pu ́blico por tempo determinado, publicado sob o Aviso 
n.º 15323/2011, no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 3 de agosto 
de 2011, anulado pelo Aviso n.º 17212/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 170, de 5 de setembro de 2011, e republicado 
através do Aviso n.º 17219/2011, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 170, de 5 de setembro de 2011, ref. DRH048 -11 -623, homologada 
por despacho do Exmo. Senhor Vice -Reitor da Universidade de Coim-
bra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo Madeira, exarado a de 5 
de abril de 2012, proferido por delegação de competências, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro de 2011, 
através do Despacho n.º 14153/2011, foi afixada nas instalações do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos, do Centro de Serviços Co-
muns, da Administração desta Universidade, sito no Piso 1 do Edifício 
da Faculdade de Medicina, Polo I da Universidade de Coimbra, Rua 
Larga, 3004 -504 Coimbra, e disponibilizada na página eletrónica deste 
serviço (url: www.uc.pt/drh).

Consideram -se, ainda, notificados do ato de homologação da lista 
de ordenação final, conforme estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 




