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 Anúncio n.º 13728/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumentos de 
Interesse Público (MIP) da Ponte da Portagem e da Torre da 
Portagem, na freguesia de São Salvador da Aramenha, concelho 
de Marvão, distrito de Portalegre, e à fixação da respetiva zona 
especial de proteção conjunta (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 22 de outubro de 2012, é intenção da 
Direção -Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de 
Estado da Cultura a classificação como Monumentos de Interesse Público 
(MIP), da Ponte da Portagem e da Torre da Portagem, na freguesia de 
São Salvador da Aramenha, concelho de Marvão, distrito de Portalegre, 
bem como a fixação da respetiva zona especial de proteção conjunta 
(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;

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.
gov.pt;

c) Câmara Municipal de Marvão, www.cm -marvao.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCALEN), 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 apresentadas 
junto da DRCALEN, 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.

12 de novembro de 2012. — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206534751 

 Anúncio n.º 13729/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Sítio de Interesse 
Público (SIP) das Gravuras Rupestres do Outeiro dos Riscos, no 
lugar de Espirra Ovelha, freguesia de Cepelos, concelho de Vale 
de Cambra, distrito de Aveiro.
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 22 de outubro de 2012, 
é intenção da Direção -Geral do Património Cultural propor a 
S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como 
Sítio Interesse Público (SIP), das Gravuras Rupestres do Outeiro 
dos Riscos, no lugar de Espirra Ovelha, freguesia de Cepelos, 
concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, conforme planta 
de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente 
Anúncio.
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Foi igualmente aprovado propor as seguintes restrições, de acordo 
com as condicionantes:

a) Na área a classificar preconiza -se, exclusivamente para os penedos 
assinalados (1 e 2) zona non aedificandi;

b) Para a restante área envolvente linear, de elevada sensibilidade ar-
queológica, preconiza -se a preservação integral, apenas sendo admitidas 
intervenções de investigação ou de valorização.

2 — Nos termos dos artigos 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.cultura-
norte.pt;

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.
gov.pt;

c) Câmara Municipal de Vale de Cambra, www.cm -valedecambra.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta (me-
diante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), 
Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 4149 -011 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 classifi-
cação 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.

12 de novembro de 2012. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206531195 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Despacho n.º 14881/2012
Considerando o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 

determino, a cessação de funções da licenciada Ana Paula Melo Gonçalves 
Pedro Vitorino no cargo de diretora de Recursos Humanos, Financeiros e 
Patrimoniais, do IPDJ, I. P., com efeitos a partir de 1 de novembro de 2012.

2 de novembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, 
I. P., Lídia Praça.

206532297 

 Despacho n.º 14882/2012
Considerando o disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, determino, a cessação de funções da licenciada 
Sílvia Isabel Rosa de Sousa Alves, no cargo de Chefe da Divisão de 
Recursos Financeiros, do IPDJ, I. P., com efeitos a partir de 01 de no-
vembro de 2012.

2 de novembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, 
I. P., Lídia Praça.

206532304 

 Despacho n.º 14883/2012
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) 

e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada 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, conjugado 
com o disposto no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, e nos termos dos artigos 1.º, n.º 1, alínea b) e 2.º n.º 1 dos 
Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, 
IP), aprovados pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, designo para 
o exercício em regime de substituição do cargo de direção intermédia de 
1.º grau de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, financeiros 
e Patrimoniais do IPDJ, IP, a licenciada Sílvia Isabel Rosa de Sousa 
Alves, cujo currículo académico e profissional que se anexa ao presente 
despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do 
cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados 
ao exercício das inerentes funções.

2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de novembro 
de 2012.

2 de novembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, 
I. P., Lídia Praça.

Nota Biográfica
I — Dados pessoais e habilitações académicas
Sílvia Isabel Rosa de Sousa Alves, 37 anos, natural de Caldas da 

Rainha.
Bacharel em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de Lisboa (1996).
Licenciatura em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade 

e Administração de Lisboa (1998).
Pós -graduação em Gestão Fiscal das Organizações pelo Instituto 

Superior de Economia e Gestão (2000).
Parte curricular do Mestrado em Contabilidade pelo Instituto de 

Ciências do Trabalho e da Empresa (2001).
Programa de Formação em Gestão Pública, pelo Instituto Nacional 

de Administração (2010).

II — Experiência Profissional
Chefe de Divisão da Divisão de Recursos Financeiros do Departa-

mento de RHFP do IPDJ, IP desde 30/4/2012.
Chefe de Divisão da Divisão de Processamento e Conferência da 

Direção de Serviços de Administração Financeira da Secretaria Ge-
ral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde 16/12/2008 até 
29/04/2012.

Inspetora de finanças da carreira especial do mapa de pessoal da 
Inspeção Geral de Finanças, desde 21/02/2003.

Auditora sénior na sociedade de revisores oficiais de contas: Navalho, 
Martins e Associado, SROC, de 15/4/1998 a 20/2/2003.

Técnica de contabilidade em duas empresas do ramo automóvel e num 
gabinete de contabilidade, desde 1/8/1996 a 14/4/1998.

206532289 

 Autoridade Antidopagem de Portugal

Despacho n.º 14884/2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 1123/2009, de 1 de 

outubro de 2009, compete ao Presidente da ADoP aprovar os procedi-




