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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 11036/2012
Por despacho da Presidente da Assembleia da República de 1 de agosto de 2012, foi a licenciada Ana Rita Manteigas Sousa Pinto Ferreira 

designada, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo da Assembleia da República, 
com efeitos a 1 de agosto de 2012.

7 de agosto de 2012. — O Secretário -Geral, J. Cabral Tavares.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 11037/2012

Declaração de Utilidade Pública
O Abambres Sport Club, pessoa coletiva de direito privado 

n.º 501158243, com sede em Vila Real, desenvolve desde 1968, ano da 
sua fundação, a sua intervenção em prol da comunidade numa área de 
relevo social, sobretudo na promoção e desenvolvimento de um projeto 
sustentado na modalidade desportiva de futebol de onze, participando 
com regularidade no campeonato regional da Associação de Futebol de 
Vila Real e em provas oficiais promovidas pela Federação Portuguesa 
de Futebol e apoiando a formação de crianças e jovens, tendo obtido 
vários sucessos desportivos.

Coopera com diversas entidades e com a Administração local, no-
meadamente a Câmara Municipal de Vila Real, na prossecução dos 
seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/596/2010 do processo administrativo n.º 80/UP/2008 instruído 
na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho da Ministros, e no uso 
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro através do 
Despacho n.º 9162/2011, de 15 de julho de 2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 138, de 20 de julho de 2011, declaro a utilidade 
pública do Abambres Sport Club, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, 
de 7 de novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 391/2007, 
de 13 de dezembro.

31 de julho de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Despacho n.º 11038/2012
No uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro, 

através do Despacho de 31 de Julho de 2012, nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 192.º do Código Civil e da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 35.º da Lei n.º 24/2012, de 9 de julho (Lei Quadro das Fundações), 
e com os fundamentos constantes das informações DAJD/287/2012 
e DAJD/355/2012, que fazem parte integrante do processo adminis-
trativo n.º 8/FUND/2012 -SGPCM, declaro a extinção da Fundação 
Século XXI — Saúde e Vida, pessoa coletiva n.º 509413196.

2 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 11039/2012
Considerando a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 79/2012, de 27 de 

março, que aprova a orgânica do Instituto do Cinema e do Audiovisual, 
I. P. (ICA, I. P.);

Considerando que irá ficar vago o cargo de vice -presidente do ICA, 
I. P., em virtude da cessação de funções que vinham sendo exercidas, 
em regime de substituição, pela anterior titular;

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, estabelece no n.º 1 do 
artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de 
substituição em caso de vacatura;

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 79/2012, 
de 27 de março, no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de dezembro, na 
redação atual, e, ainda, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — Designo, em regime de substituição, a licenciada Maria Fernanda 
Soares Rebelo Heitor, para exercer o cargo de vice -presidente do Instituto 
do Cinema e do Audiovisual, I. P., cujo currículo académico e profis-
sional, que se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado e 
demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias ao 
exercício do referido cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2012.

7 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Francisco 
José Viegas.

Sinopse curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Maria Fernanda Soares Rebelo Heitor;
Data de nascimento: 13 de junho de 1954, Meda, distrito da Guarda.

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto 

Superior de Economia de Lisboa (ISE, 1982).
III — Formação profissional:
4.º Encontro INA Administração Pública, Fator de Desenvolvimento 

Económico — INA, 2010; Seminário sobre Gestão Cultural Apresentado 
por Michael Kaiser — CCB, 2010; SIADAP como Instrumento Estraté-
gico: Questões sobre a sua Implementação — MNE, 2010; 7.º Congresso 
Nacional da Administração Pública — “Estado e Administração na 
Resposta à Crise” — INA, 2009; Fórum Cultural para a Europa — Orga-
nizado pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais do Ministério da Cultura, 2007; Novo Código da Con-
tratação Pública — 2007; Curso Avançado de Gestão Pública — INA, 




