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 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto
e Juventude

Declaração n.º 224/2012
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de julho, 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece -se 
que os donativos concedidos no ano de 2011 à Moreirense Futebol Clube, 
NIPC 501559132, para a realização de atividades ou programa de caráter 
não profissional consideradas de interesse desportivo, podem usufruir 
dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respetivos mecenas não 
tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o donativo é 
atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou 
o património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo -a, 
sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação 
ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo 
do disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

11 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.

19202012 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso n.º 14349/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por 
despacho de S. Ex.a Secretário de Estado Adjunto do Ministro Ad-
junto e dos Assuntos Parlamentares, datado de 31 de maio de 2012, 
e na sequência de procedimento concursal comum para constituição 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado na carreira e 
categoria de técnico superior, aviso de abertura n.º 3034/2012, 2.ª série 
do Diário da República, n.º 41, de 27 de fevereiro, e após negociação 
do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com Cláudia Isabel 
Silvério Gonçalves, sujeita a período experimental de 180 dias, con-
forme Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 188, de 28 de setembro, sob a forma de 
acordo coletivo de carreiras e o Regulamento de extensão ao Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República 
n.º 142, de 2 de março de 2010, com efeitos a 1 de agosto de 2012, 
com a remuneração base mensal de €1.819,38, ficando posicionada 
na 5.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico superior 
e no 27.º nível remuneratório da tabela remuneratória aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência para a Modernização Administrativa, I. P., Paulo Manuel da 
Conceição Neves.

206471036 

 Despacho n.º 13952/2012
Na sequência do Decreto -Lei n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, 

que aprovou a Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, 
foi publicado o Decreto -Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, por último 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 126/2012, de 21 de junho, o qual definiu 
a missão, atribuições e o tipo de organização interna da Agência para 
a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.). Até à publicação de 
novos estatutos, vem a Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, fixar quer 
a estrutura nuclear e respetivas competências, quer o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis e de chefes de equipas multidisciplinares 
da AMA, I. P.

As equipas multidisciplinares são criadas pelo conselho diretivo e 
chefiadas por diretores coordenadores e por chefes de equipa, conforme 
o disposto no n.º 3, do artigo 1.º dos Estatutos da Agência para a Mo-
dernização Administrativa, I. P.

Nos termos do n.º 5, do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de 
fevereiro, a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares da 
AMA, I. P., foi fixado em dezassete.

Tendo em consideração que se torna necessário proceder à designa-
ção de chefe de equipa multidisciplinar do Balcão do Empreendedor, 
de forma a garantir o normal funcionamento dos serviços, ao abrigo 
do previsto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
que foi alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e pelos Decretos-
-lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril e pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, em conjugação com o disposto no 
n.º 4.º do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, designo, 

com efeitos a 1 de setembro de 2012, pelo período de um ano, renovável, 
com o estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão:

a) Licenciada Maria de Fátima dos Santos Trindade Neves, para o 
lugar de chefe da equipa multidisciplinar do Balcão do Empreendedor.

15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., Eng.º Paulo Manuel da Conceição Neves.

206471085 

 Despacho n.º 13953/2012
Na sequência do Decreto -Lei n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, 

que aprovou a Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, 
foi publicado o Decreto -Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, por último 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 126/2012, de 21 de junho, o qual definiu 
a missão, atribuições e o tipo de organização interna da Agência para a 
Modernização Administrativa (AMA, I. P.). Até à publicação de novos 
estatutos, vem a Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, fixar quer a 
estrutura nuclear e respetivas competências, quer o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis e de chefes de equipas multidisciplinares 
da AMA, I. P.

As equipas multidisciplinares são criadas pelo conselho diretivo e 
chefiadas por diretores coordenadores e por chefes de equipa, conforme 
o disposto no n.º 3, do artigo 1.º dos Estatutos da Agência para a Mo-
dernização Administrativa, I. P.

Nos termos do n.º 5, do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de 
fevereiro, a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares da 
AMA, I. P., foi fixado em dezassete.

Tendo em consideração que se torna necessário proceder à designação 
de chefe de equipa multidisciplinar de Planeamento e Gestão da Quali-
dade, de forma a garantir o normal funcionamento dos serviços, ao abrigo 
do previsto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
que foi alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e pelos Decretos-
-lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril e pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, em conjugação com o disposto no 
n.º 4.º do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, designo, 
com efeitos a 23 de abril de 2012, pelo período de três anos, renováveis, 
com o estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão:

a) Licenciada Cristina Maria Calado Martins, para o lugar de chefe da 
equipa multidisciplinar de Planeamento e Gestão da Qualidade.

15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., Eng. Paulo Manuel da Conceição Neves.

206471239 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 13629/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento
de interesse público (MIP) do Bloco

de Costa Cabral, freguesia de Paranhos, concelho e distrito do Porto
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 26/09/2012, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a 
classificação como monumento de interesse público do Bloco de Costa Ca-
bral, freguesia de Paranhos, concelho e distrito do Porto, 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 Norte (DRCN), 
www.culturanorte.pt

b) Direção -Geral do Património Cultural www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, Porto.

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.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCN, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

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

11 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle. 

  
 206452633 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 609/2012

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/274/DDF/2012

Aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento
desportivo n.º CP/154/DDF/2012

Alto Rendimento e Seleções Nacionais
Entre o:

1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 
coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como IPDJ, I. P. ou 1.º outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Ténis, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 10/94, de 18 de março, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 78, de 4 de abril, com sede na(o) Rua Ator 
Chaby Pinheiro, 7 A, 2795 -060 Linda -a -Velha, NIPC 501048448, aqui 
representada por José Maria d’Avillez Corrêa de Sampaio, na qualidade 
de Presidente, adiante designada por Federação ou 2.º outorgante.

Considerando que:

a) O IPDJ, I. P., e a Federação celebraram o Contrato -Programa 
n.º CP/154/DDF/2012, em 27 de junho de 2012, tendo por objeto a 
concessão de uma comparticipação financeira à execução do Programa 
de Alto Rendimento e Seleções Nacionais, que a Federação apresentou 
no IPDJ, I. P., e se propõe levar a efeito no decurso do corrente ano, o 
qual consta do Anexo a este contrato -programa, publicado e publicitado 
nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

b) O contrato -programa acima aludido foi publicado, nos termos 
da lei, como Contrato n.º 385/2012, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 127, de 3 de julho de 2012;

c) Nos termos do disposto da cláusula 11.ª do Contrato -Programa 
n.º CP/154/DDF/2012 “o presente contrato -programa pode ser mo-
dificado ou revisto por livre acordo das partes e em conformidade 
com o estabelecido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 
de outubro”.

d) Face ao exposto, verifica -se necessário proceder a um reforço 
da comparticipação financeira de forma a garantir o cumprimento o 
Programa de Alto Rendimento e Seleções Nacionais apresentado pela 
Federação;

Nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime 
Jurídico dos Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo é 
celebrado o presente aditamento ao contrato -programa de desenvol-
vimento desportivo n.º CP/154/DDF/2012 que se rege pelas cláusulas 
seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do aditamento

O presente aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo n.º CP/154/DDF/2012, tem por objeto reforçar a comparti-
cipação aos encargos com a execução do Programa de Alto Rendimento 
e Seleções Nacionais da Federação.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira concedida no n.º 1, da Cláusula 3.ª do 
contrato -programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/154/DDF/2012 
é acrescida em 60.000,00 € (sessenta mil euros).

Cláusula 3.ª

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida na cláusula 2.ª é disponibilizada em três 
prestações mensais no valor de 20.000,00 €.

Cláusula 4.ª

Produção de efeitos

1 — O presente aditamento ao contrato -programa produz efeitos 
reportados à data da sua publicação no Diário da República e cessa em 
30 de junho de 2013, salvo o disposto no n.º seguinte.

2 — A cláusula 3.ª produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

Assinado em Lisboa, em 18 de outubro de 2012, em dois exemplares 
de igual valor.

18 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes 
Baganha. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I. P., João Bibe. — O Presidente 
da Federação Portuguesa de Ténis, José Maria d’Avillez Corrêa de 
Sampaio.

206474788 

 Contrato n.º 610/2012

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/269/DDF/2012

Alto Rendimento e Seleções Nacionais

Aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/227/DDF/2012

Entre o:

1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 
coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, 
n.º 55, 1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por 
Augusto Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho 
Diretivo, e João Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente 
do Conselho Diretivo, adiante designado como IPDJ, I. P. ou 1.º 
outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Basquetebol, pessoa coletiva 
de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública despor-




