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 Aviso n.º 1589/2013

Publicitação de requerimento
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, torna-se público que o 
requerimento para renovação do estatuto de utilidade pública desportiva, 
apresentado pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, se encontra 
publicitado na página electrónica do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (www.ipdj.pt). 

18 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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 Aviso n.º 1590/2013

Publicitação de requerimento
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, torna-se público que 
o requerimento para renovação do estatuto de utilidade pública des-
portiva, apresentado pela Federação Portuguesa de Aikido, se encontra 
publicitado na página electrónica do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (www.ipdj.pt).

18 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 153/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012 de 16 de janeiro conjugadas 
com o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publi-
cação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho 
Normativo n.º 35-A/2008 de 29 de julho, alterado pelo Despacho 
Normativo n.º 13/2009 de 1 de abril, declara-se que a Resolução 
n.º 1/2013, de 21 de janeiro, publicada no Diário da República 
n.º 14, 2.ª série, de 21 de janeiro de 2013, saiu com as seguintes 
inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente, assim 
se retificam:

1- No 1.º parágrafo do preâmbulo, onde se lê:
«Nos termos do disposto nos artigos6.º e 13.º dos Estatutos 

constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, 
de 9 de novembro, em conjugação com os artigos 12.ºe 13.º do 
Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, os 
membros do conselho de administração da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, E.P.E., são nomeados por resolução do 
Conselho de Ministros, sob proposta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, para um man-
dato de três anos, renovável até ao máximo de três renovações 
consecutivas.» 

deve ler-se:
«Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos 

constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, 
de 9 de novembro, em conjugação com os artigos 12.º e 13.º do 
Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, os 
membros do conselho de administração da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, E.P.E., são nomeados por resolução do 
Conselho de Ministros, sob proposta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, para um man-
dato de três anos, renovável até ao máximo de três renovações 
consecutivas.»

2 - No 4.º parágrafo do preâmbulo, onde se lê:
«Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 8/2012, de 18 de janeiro,e retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 2/2012, de 25 de janeiro, aComissão de Recrutamento e Seleção 

para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente 
sobre a nomeação constante da presente resolução.»

deve ler-se:
«Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decre-
to-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, a Comissão de Re-
crutamento e Seleção para a Administração Pública, que se pro-
nunciou favoravelmente sobre a nomeação constante da presente 
resolução.»

3 - No n.º 1, onde se lê:
«1 - Nomear, sob proposta dos Ministros de Estado e das Finanças 

e da Saúde, Teresa CristinaVaz Fernandes, para o cargo de vogal 
executivodo conselho de administração da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E.P.E., cuja idoneidade, experiência e competências 
profissionais para o desempenho do cargo são evidenciados na res-
petivasinopse curricular, que consta do anexo à presente resolução e 
da qual faz parte integrante.»

deve ler-se:
«1 - Nomear, sob proposta dos Ministros de Estado e das Finanças 

e da Saúde, Teresa Cristina Vaz Fernandes, para o cargo de vogal 
executivo do conselho de administração da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, E.P.E., cuja idoneidade, experiência e competências 
profissionais para o desempenho do cargo são evidenciados na res-
petiva sinopse curricular, que consta do anexo à presente resolução 
e da qual faz parte integrante.»

28 de janeiro de 2013. — Pelo Secretário-Geral, a Secretária-Geral 
Adjunta, em substituição, Ana Palmira Antunes de Almeida.
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 Louvor n.º 140/2013
Armando Pereira Carvalho motorista da Secretaria -Geral da Presi-

dência do Conselho de Ministros há vinte e cinco anos aposentou -se no 
passado dia 31 de dezembro.

Sempre muito atento, correto e disponível apresenta uma folha de 
serviços sem acidentes. Sabendo das restrições que a saúde lhe impõe 
trabalhou com a preocupação de não deixar tarefas por resolver. Foi um 
profissional com quem sempre pudemos contar.

Por essas razões faço público este louvor.
15 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
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 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros e da Economia e do Emprego

Despacho n.º 1924/2013
A Sociedade Portuguesa do Ar Líquido que integra o Grupo mul-

tinacional Air Liquide, líder mundial no domínio dos gases para a 
indústria, a saúde e o ambiente, foi constituída em Portugal no ano 
de 1923 para vender oxigénio e outros gases industriais, tendo sido 
a primeira empresa do setor a iniciar a sua atividade no território 
nacional.

A Sociedade Portuguesa do Ar Líquido apresentou, no âmbito do 
Regime Contratual, a candidatura ao Sistema de Incentivos à Inovação 
de um projeto de investimento que consiste na construção e equipamento 
da uma nova unidade fabril, em Sines, para o fabrico de oxigénio, azoto 
e árgon a partir da liquefação do ar.

O investimento em causa ronda os 46,1 milhões de euros, prevendo-
-se a criação de 2 postos de trabalho diretos e a manutenção de 180, 
bem como, o alcance, no termo da vigência do Contrato, de um valor 
acumulado de vendas e prestação de serviços de cerca de 1.047 milhões 
de euros e de um valor acrescentado bruto acumulado de 431,4 milhões 
de euros.

Este projeto tem um impacte significativo no cluster nacional da 
indústria química/petroquímica, contribuindo para o desenvolvimento 




