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Nota Curricular
Identificação:
Nome: João Manuel Pires Sanches
Ano de Nascimento: 1974

Formação Académica:
Licenciatura em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1992 — 1997);

Experiência Profissional:
2007 -2012 — Diretor do Departamento de Tecnologias de Inspeção de 

Jogos do Serviço de Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I. P.;
2005 -2007 — Subinspetor -Geral da Inspeção -Geral de Jogos;
2000 -2005 — Coordenador da Assessoria Informática da Inspeção-

-Geral de Jogos;
2000 — Ingresso na carreira inspetiva da Inspeção -Geral de Jogos;
1997 -2000 — Consultor informático na Lusodata — Serviços In-

formáticos. SA.
206753087 

 Despacho n.º 2690/2013
O Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., no uso da com-

petência que lhe foi delegada pelo Ministro de Estado e das Finan-
ças e pelo Ministro da Economia e do Emprego, através do Despacho 
n.º 10346/2012, de 17 de julho de 2012, publicado na 2.ª série do Diário 
da República em 2 de agosto de 2012,

Considerando que:
a) O Turismo de Portugal, I. P. pretende iniciar um procedimento pré-

-contratual para a aquisição de serviços de conceção, construção, decoração, 
transporte, montagem, assistência técnica e serviços técnicos, básicos e es-
senciais inerentes à realização de cada feira, desmontagem, armazenamento 
e manutenção de um stand para as feiras do Turismo de Portugal, I. P.;

b) O contrato a celebrar vigorará por um período de 36 meses e terá 
um valor global que não excede o montante de € 4.488.821,00, a que 
acresce o IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pelo Turismo de Portugal, I. P. exigem a repartição 
destes por mais que um ano económico;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato envol-
vem somente receitas próprias do Turismo de Portugal, I. P.; e

e) Este Instituto não tem quaisquer pagamentos em atraso,

Determina:
1 — Autorizar a assunção dos encargos decorrentes do contrato de 

aquisição de serviços de conceção, construção, decoração, transporte, 
montagem, assistência técnica e serviços técnicos, básicos e essenciais 
inerentes à realização de cada feira, desmontagem, armazenamento e 
manutenção de um stand para as feiras do Turismo de Portugal, I. P., até ao 
montante máximo de € 4.488.821,00, a que acresce IVA, que envolve des-
pesa em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — €1.496.273,66, a que acresce o IVA;
Ano de 2014 — €1.496.273,66, a que acresce o IVA;
Ano de 2015 — €1.496.273,66, a que acresce o IVA;

2 — O montante fixado em cada ano pode ser acrescido do saldo 
apurado no ano que antecede.

3 — Os encargos emergentes do referido contrato são suportados por 
verbas próprias do Turismo de Portugal, I. P., a inscrever no seu orçamento.

4 — O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
11 de fevereiro de 2013. — O Diretor do Departamento de Contabi-

lidade, Aprovisionamento e Património, Luís Miguel Vieira Gonçalves, 
por delegação de competências.

206751515 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO 
E DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes dos Ministros da Economia e do Emprego 
e da Solidariedade e da Segurança Social

Despacho n.º 2691/2013
O Programa Operacional Potencial Humano (POPH) prevê o apoio à 

rede de equipamentos sociais, operações que, encontrando-se abrangidas 
pelo âmbito de intervenção do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), são cofinanciadas de forma complementar pelo 
Fundo Social Europeu (FSE), ao abrigo da faculdade para o efeito 
consagrada no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
do Conselho, de 11 de julho. 

Os Regulamentos Específicos que disciplinam as referidas tipologias 
de intervenção estabelecem que os projetos tenham uma duração máxima 
de 36 meses, observando assim o disposto no n.º 3 do artigo 22.º do 
Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, na sua atual 
redação. Porém, dadas as dificuldades decorrentes da crise económica 
e financeira que o País atravessa e também as exigências acrescidas no 
que respeita à contratação pública, em virtude da introdução de regras de 
maior controlo no âmbito do esforço de redução da despesa, verifica-se 
que para alguns daqueles projetos se torna necessário alargar o prazo 
inicialmente previsto para a sua execução e, consequentemente, adotar 
um mecanismo que permita cofinanciar todo o período necessário à 
realização da respetiva despesa. 

Atendendo à prioridade que no atual contexto apresentam as políticas 
públicas de educação, formação e de inclusão social visadas pelas opera-
ções em causa, importa definir um sistema de financiamento específico, 
autorizado pela regulamentação nacional aplicável ao FSE, que permita 
a concretização dos referidos projetos. 

Assim, nos termos do n.º 11 do artigo 40.º do Decreto Regulamentar 
n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.º 13/2008, 18 de junho, 
e n.º 4/2010, de 15 de outubro, determino o seguinte: 

1.º ― Os projetos de equipamentos e infraestruturas apoiados pelo 
POPH podem ter uma duração máxima de execução superior a 36 meses, 
quando demonstrada pela entidade beneficiária a impossibilidade da sua 
realização naquele período, e mediante autorização expressa da entidade 
com competência para proferir decisão relativa à respetiva candidatura, 
no âmbito da Tipologia de Intervenção n.º 6.12 “Apoio ao investimentos 
a respostas integradas de apoio social”, abrangendo também as corres-
pondentes tipologias dos eixos 8 e 9 do Programa, cujo Regulamento 
Específico foi publicado pelo Despacho n.º 4749/2009, de 9 de feve-
reiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Despachos 
n.º 21927/2009, de 1 de outubro, e n.º 5533/2012, de 24 de abril. 

2.º ― Na fixação do prazo de duração do projeto, em resultado da 
aplicação do disposto no número anterior, a entidade competente não 
pode ultrapassar em nenhuma circunstância a data de 31 de dezembro 
de 2014. 

3.º ― O disposto no presente despacho aplica-se a novas candidaturas 
e àquelas que à data da sua entrada em vigor estejam aprovadas, desde 
que não tenham submetido o correspondente pedido de pagamento de 
saldo. 

15 de novembro de 2012. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira. — O Ministro da Solidariedade e da Segurança 
Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.

206762337 

 Despacho n.º 2692/2013
A necessidade de combater a difícil conjuntura económica e finan-

ceira que o País atravessa fundamentou o exercício de reprogramação 
estratégica do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), 
implicando a reorientação de determinadas tipologias de apoio para o 
estímulo ao investimento na economia, nomeadamente no âmbito da 
promoção do emprego e da qualificação.

Durante o período destinado à reorientação das prioridades a adotar 
no âmbito dos Programas Operacionais, deliberou a Comissão Minis-
terial de Coordenação do QREN suspender todos os atos da gestão, em 
particular no que respeita à abertura de novos períodos de candidatura 
e de aprovação de candidaturas, até conclusão do processo de ajusta-
mentos à programação.

Ora, verifica-se que o Programa Operacional Potencial Humano 
(POPH) prevê em diversas tipologias de intervenção a apresentação 
anualizada de candidaturas, como é o caso das ofertas que decorrem 
em ciclos formativos ou das atividades desenvolvidas, de forma con-
tinuada, por determinadas instituições que intervêm designadamente 
na área da inclusão e desenvolvimento social. Esta dimensão tem de 
ser compatibilizada com o disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Decreto 
Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, na sua atual redação, 
o qual determina que o período de elegibilidade das despesas se inicia 
nos 60 dias anteriores à data de apresentação da candidatura, o que não 
permitiu financiar desde o seu início aqueles projetos, em resultado da 
referida suspensão.

Neste contexto, importa definir um sistema de financiamento espe-
cífico, autorizado pela regulamentação nacional aplicável ao FSE, que 
permita considerar a elegibilidade das referidas despesas.

Assim, nos termos do n.º 11 do artigo 40.º do Decreto Regulamentar 
n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, com as alterações que lhe foram 
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introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.º 13/2008, 18 de junho, 
e n.º 4/2010, de 15 de outubro, determino o seguinte:

Número único ― No âmbito das candidaturas submetidas aos apoios 
do POPH no decurso do ano de 2012, podem ser consideradas elegíveis, 
desde 1 de janeiro de 2012, as despesas efetivamente realizadas e pagas 
pelas entidades beneficiárias, independentemente da data de apresentação 
da candidatura, relativamente às seguintes intervenções:

a) Tipologia de Intervenção n.º 1.4 - Cursos de especialização tec-
nológica, cujo Regulamento Específico foi publicado pelo Despacho 
n.º 18232/2008, de 8 de julho, com as alterações que lhe foram introduzi-
das pelos Despachos n.º 20419/2009, de 10 de setembro e n.º 10739/2012, 
de 8 de agosto;

b) Tipologia de Intervenção n.º 6.1 - Formação para a inclusão, cujo 
Regulamento Específico foi publicado pelo Despacho n.º 18361/2008, 
de 9 de julho;

c) Tipologia de Intervenção n.º 6.8 - Apoio ao acolhimento e inte-
gração dos imigrantes e inclusão social de crianças e jovens, cujo Re-
gulamento Específico foi publicado pelo Despacho n.º 18477/2008, de 
10 de julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Despacho 
n.º 7101/2010, de 22 de abril;

d) Tipologia de Intervenção n.º 6.10 - Ações de investigação e promo-
ção de campanhas de sensibilização da opinião pública em matéria de 
imigração, cujo Regulamento Específico foi publicado pelo Despacho 
n.º 18479/2008, de 10 de julho.

17 de janeiro de 2013. — Pelo Ministro da Economia e do Emprego, 
Pedro Miguel Rodrigues da Silva Martins, Secretário de Estado do 
Emprego. — O Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Luís 
Pedro Russo da Mota Soares.

206762304 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 2693/2013
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro: 
1 – Determino a cessação de funções da minha secretária pessoal, 

Cristina Maria Urtigueira Duarte Gouveia Beirão Valente, para as quais 
foi nomeada pelo despacho n.º 10482/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 159, de 19 de agosto de 2011. 

2 – O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro 
de 2013. 

11 de fevereiro de 2013. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

206751589 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 2694/2013
Por despacho do Senhor Vice Presidente da CCDRC, ao abrigo do 

disposto nos artigo 28 e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
foi autorizado o exercício de atividade privada a: 

Nome do trabalhador Cargo/categoria
Data

do despacho
autorizador

Eugénio José Fernandes San-
tiago.

Chefe de Divisão  . . . 09/01/2013

Vítor Manuel Carvalho Ribeiro Assistente Técnico   . 09/01/2013
José Carlos Figueiredo Nunes. . . Assistente Técnico . . 09/01/2013
Lídia Maria Ferreira Martins . . . Técnico Superior  . . . 09/01/2013
Noémia Reis Souto Mateus  . . . Técnico Superior  . . . 09/01/2013
José Monteiro Escaleira . . . . . . Assistente Técnico . . 09/01/2013
Aires António Gomes Almeida Técnico Superior  . . . 09/01/2013
Luís António Antunes Borges. . . Técnico Superior  . . . 09/01/2013
Mª Lourdes Franquera Castro e 

Sousa.
Técnico Superior  . . . 16/01/2013

Nome do trabalhador Cargo/categoria
Data

do despacho
autorizador

Mª da Graça Machado Loio . . . Assistente Técnico . . 16/01/2013
Júlio Guilherme Dias . . . . . . . . Assistente Técnico . . 16/01/2013
António Manuel Canas Cerveira Técnico Superior  . . . 21/01/2013
Joaquina Mª Inácio Lucas Ro-

cha.
Técnico Superior  . . . 21/01/2013

Carla Cristina Esteves Coimbra Técnico Superior  . . . 21/01/2013
Ana Paula S. Sousa Salgado R. 

Correia.
Técnico Superior  . . . 21/01/2013

Luís António Castro Ribeiro. . . Técnico Superior  . . . 21/01/2013
António Henriques dos Santos 

Nunes.
Técnico Superior  . . . 28/01/2013

 6 de fevereiro de 2013. — O Vice Presidente, Luís Filipe Rui Oliveira 
Caetano.

206751037 

 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

Despacho n.º 2695/2013
A Portaria n.º 394/2012, de 29 de novembro, em desenvolvimento do 

Decreto  -Lei n.º 49 -A/2012, de 29 de fevereiro, que aprovou a orgânica 
da Direcção -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimo 
(DGRM), veio estabelecer a sua estrutura nuclear e fixar o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis.

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, a entrada em vigor 
da referida Portaria, determinou a cessação das comissões de serviços 
dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau, mantendo -se, no en-
tanto, os respetivos titulares em funções, no sentido de garantir o normal 
funcionamento da DGRM, em particular no que respeita à prossecução 
das suas atribuições e desenvolvimento das suas atividades.

Considerando que entretanto foram promovidas as diligências ne-
cessárias à concretização da nova estrutura orgânica da DGRM, que 
culminou com a publicação do Despacho n.º 1392/2013, no Diário da 
República, 2.ª série de 23 de janeiro, que cria as unidades orgânicas 
flexíveis e as respetivas competências, o Eng.º Paulo Alexandre Ferreira 
Gaudêncio, continuou a exercer funções dirigentes em regime de gestão 
corrente até 31/01/2013.

Considerando que estão agora reunidas as condições que asseguram a 
prossecução das competências anteriormente cometidas à unidade orgânica 
que dirigia, por despacho de 31 de janeiro de 2013 da Diretora -Geral dos 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos o Eng.º Paulo Ale-
xandre Ferreira Gaudêncio cessa as funções como dirigente intermédio 
de 1.º grau com efeitos a 31/01/2013.

13 de fevereiro de 2013. — O Diretor de Serviços de Administração 
Geral, José Manuel Domingues Quaresma.

206755063 

 Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos, I. P.

Despacho (extrato) n.º 2696/2013

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, celebrado

com a Dr.ª Maria João Cal de Almeida Candeias Viegas Galvão
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, na sequência de um 
procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 5844/2012, ponto 6.1. alínea ii), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 26 de abril, foi cele-
brado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a Dr.ª Maria João Cal de Almeida Candeias Viegas Galvão, tendo sido 
mantida a remuneração atualmente auferida, correspondente à 8.ª posição 
remuneratória e o nível remuneratório 39 da tabela remuneratória única, da 
carreira geral de técnico superior, a qual passa a integrar o mapa de pessoal 
desta Entidade Reguladora, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2012.

28 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jaime Melo Baptista.

206753598 




