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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.

20 de março de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summa-
vielle. 

  
 205981854 

 Anúncio n.º 8776/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Igreja do Espírito Santo, freguesia 
e concelho de Portel, distrito de Évora, e à fixação da respetiva 
zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que por despacho de 08/07/2010, S. Ex.ª o Se-
cretário de Estado da Cultura concordou com a classificação como 
monumento de interesse público (MIP) da Igreja do Espírito Santo, sita 
na Rua do Espírito Santo, em Portel, freguesia e concelho de Portel, 
distrito 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 (DRCAlentejo), www.
cultura -alentejo.pt;

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

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo), 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 DRCAlentejo, 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.

10 de abril de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205981221 

 Anúncio n.º 8777/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Chafariz das Bravas, freguesia da 
Malagueira, concelho e distrito de Évora, e à fixação da respetiva 
zona especial de proteção (ZEP).

1 — Nos termos 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 3 de março de 2009, é intenção do 
IGESPAR, I. P. propor ao Secretário de Estado da Cultura a classificação 
como Monumento de Interesse Público (MIP), do Chafariz das Bravas, 
sito na Avenida Túlio Espanca, freguesia da Malagueira, concelho e 
distrito de Évora, 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 do Alentejo (DRCA), www.cultura-
-alentejo.pt;
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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 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCA), Rua dos Burgos, 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 apresen-
tadas junto da DRCA, 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.

11 de abril de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summavielle. 

  
 205981157 

 Declaração de retificação n.º 534/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a planta de delimitação da 

zona geral de proteção de 50 m, a qual faz parte integrante do anúncio 
n.º 5878/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 
16 de março de 2012, referente ao Projeto de Decisão relativo à classifi-
cação como Monumento de Interesse Público (MIP) da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição da Ulgueira, freguesia de Colares, concelho de 
Sintra, distrito de Lisboa, procede -se, através da presente declaração, 
à sua retificação.

Assim, publica -se a nova planta de delimitação que substitui a ante-
riormente publicada.

11 de abril de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summa-
vielle. 

  
 205978882 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Declaração de retificação n.º 535/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 4327/2012, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, de 27 de março, 
retifica -se onde se lê «Engenheiro Álvaro Manuel Ferreira Carvalho» 
deve ler -se «Licenciado Álvaro Manuel Ferreira Carvalho».

3 de abril de 2012. — A Diretora de Serviços de Gestão de Recursos, 
Rosa Raposeiro.

205979749 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 5396/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

de 29 de março de 2012, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas 
dos n.os 4 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-
-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto na alínea a) 
do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 31/2012, de 31 de janeiro, 
foi designada, em regime de comissão de serviço, para exercer o cargo de 
Diretora de Serviços para os Assuntos Políticos Europeus integrado na 
Direção -Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
a Conselheira de Embaixada — pessoal diplomático do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros — Helena Maria Rodrigues Fernandes Malcata, 
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.




