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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 3602/2013

Declaração de Utilidade Pública

A associação Convívio — Associação Cultural e Recreativa, 
pessoa coletiva de direito privado n.º 501670513, com sede na 
freguesia de Oliveira do Castelo, concelho de Guimarães, vem 
prestando, desde 21.10.1961, relevantes e continuados serviços à 
comunidade em geral, no tocante ao fomento da cultura, promo-
vendo e participando em numerosas atividades e iniciativas nas 
áreas da música, artes plásticas, cinema e literatura, afirmando -se 
como uma referência da vida cultural da região, mas de forma 
particular da cidade de Guimarães. Coopera com as mais diversas 
entidades e com a Administração local, nomeadamente com a Câ-
mara Municipal de Guimarães e com a Universidade do Minho na 
prossecução dos seus fins. No ano de 2000, em reconhecimento do 
seu percurso de intervenção cívica e cultural, a Câmara Municipal 
de Guimarães atribui -lhe a Medalha de Ouro de Mérito Cultural 
da cidade. Foi uma das associações convidadas pela Fundação 
Cidade de Guimarães para realizar e gerir o programa associativo 
“Tempos Cruzados”, integrado na programação de Guimarães 
Capital Europeia da Cultura 2012.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/763/2012 do processo administrativo n.º 45/UP/2012 ins-
truído na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho da Minis-
tros, 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 da associação 
Convívio — Associação Cultural e Recreativa, 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.

20 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

4342013 

 Despacho n.º 3603/2013

Declaração de Utilidade Pública

A Miso Music Portugal — Associação Cultural, pessoa coletiva 
de direito privado n.° 5047325965, com sede na freguesia de São 
Domingos de Rana, concelho de Cascais, vem prestando, desde 1999, 
relevantes e continuados serviços à comunidade em geral, no tocante 
ao fomento da cultura, promovendo e participado em numerosas ati-
vidades e projetos que visam a divulgação e a valorização da criação 
musical contemporânea portuguesa, a nível nacional e internacional. 
Coopera com as mais diversas entidades e com a Administração cen-
tral e local, nomeadamente com a Direção -Geral das Artes e com a 
Câmara Municipal de Cascais na prossecução dos seus fins. No ano 
de 2010 foi distinguida com Medalha de Mérito Cultural pelo Mu-
nicípio de Cascais.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/783/2012 do processo administrativo n.° 42/UP/2012 ins-
truído 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.° 9162/2011, de 15 de julho de 2011, pu-
blicado no Diário da República, 2.a série, n.° 138, de 20 de julho de 
2011, declaro a utilidade pública da Miso Music Portugal — As-
sociação Cultural, nos termos do Decreto -Lei n.° 460/77, de 7 de 
novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.° 391/2007, de 
13 de dezembro.

Não obstante, a entidade deverá: abster -se de fazer uso do 
estatuto para exercer atividades suscetíveis de reduzir a capa-
cidade competitiva dos demais agentes económicos; assegurar, 
nos documentos enviados à Secretaria -Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros e sempre que se aplique, a autonomização 
dos custos e receitas relativos às atividades que não possam ser 
abrangidas pelos benefícios que o estatuto de utilidade comporta 
sem que se verifique a violação das regras da concorrência. 
A associação deverá, igualmente, ter em consideração que, en-
quanto os membros dos seus órgãos sociais forem assalariados e, 
consequentemente, os primeiros beneficiários da sua atividade, 
poderá estar em causa a atribuição das isenções fiscais prevista 
no artigo 11.° do CIRC.

20 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

4352013 

 Despacho n.º 3604/2013

Confirmação do estatuto de utilidade pública

A Fundação Portugal Telecom, pessoa coletiva n.º 506421104, 
com sede em Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, foi institu-
ída por escritura pública de 11 de março de 2003 e reconhecida por 
portaria publicada no Diário da República, II série, n.º 162, de 12 de 
julho de 2004.

Por despacho do Ministro Adjunto do Primeiro -Ministro de 18 de 
fevereiro de 2005, publicado no Diário da República, II série, n.º 45, de 
4 de março de 2005 obteve a declaração de utilidade pública ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7.11.

Para cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 6.º do diploma pre-
ambular da Lei -Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, 
de 9 de julho, veio pedir a confirmação do estatuto de utilidade pú-
blica.

Assim, conforme exposto na informação dos serviços 
DAJD/134/2013 do processo administrativo n.º 9/VER/2013 ins-
truído 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 10503/2012, de 31 de julho de 2012, pu-
blicado no Diário da República, 2.a série, n.º 151, de 6 de agosto 
de 2012, confirmo o estatuto de utilidade pública da Fundação 
Portugal Telecom.

21 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 291/2013
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.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regu-
lamento de Publicação de Atos no Diário da República, apro-
vado 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 o Anexo à Portaria n.º 740-AZ/2012, de 24 de 
dezembro, publicada no Diário da República n.º 248, 2.ª Série, 
1.º Suplemento, de 24 de dezembro de 2012, saiu com inexati-
dões e, mediante declaração da entidade emitente, retificam-se 
os lapsos republicando-se integralmente o Anexo, na versão 
corrigida, em anexo à presente declaração de retificação, da 
qual faz parte integrante.

1 de março de 2013. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.



Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 7 de março de 2013  8515

  

ANEXO

(Republicação do Anexo à Portaria n.º 740-AZ/2012,
de 24 de dezembro)
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 Declaração de retificação n.º 292/2013
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.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação 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 
o Anexo à Portaria n.º 740 -EG/2012, de 31 de dezembro, publicada no Diário 
da República n.º 252, 2.ª Série, 2.º Suplemento, de 31 de dezembro de 2012, 
saiu com inexatidão e, mediante declaração da entidade emitente, retifica-
-se o lapso republicando -se integralmente o Anexo, na versão corrigida, 
em anexo à presente declaração de retificação, da qual faz parte integrante.

1 de março de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.
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 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho (extrato) n.º 3605/2013
Na sequência do parecer favorável da Senhora Vereadora de Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, no uso da competência dele-
gada através do Despacho n.º 166/P/2009, de 12 de novembro de 2009, 
publicado no Boletim Municipal n.º 824, de 3 de dezembro de 2009, 
alterado pelo Despacho n.º 26/P/2011, de 4 de abril de 2011, publicado 
no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 894, de 7 de abril de 2011 
e obtida a competente autorização de S. E. o Secretário de Estado da 
Administração Pública, conforme previsto na alínea b) do ponto 3 do 
Despacho n.º 12923/2012, publicado no Diário da República n.º 191, 
2.ª série, de 2 de outubro, autorizo a mobilidade interna na modalidade 
de mobilidade na categoria, nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de de-
zembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 de 31 de dezembro 
e 66 -B/2012 de 31 de dezembro, de Luís Filipe França de Sá, técnico 
superior, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, para o 
desempenho de funções da carreira/categoria de técnico superior, pelo 
período de 18 meses, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2012, 
com a remuneração correspondente entre a 4.ª e 5.ª posição remunerató-
ria, e, nível remuneratório entre 23 e 27, a que corresponde o montante 
pecuniário de € 1750,73, nos termos do artigo 62.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e do n.º 1 e alínea d) do n.º 2, do artigo 24.º, da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo n.º 1 do 
artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

28 de fevereiro de 2013. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
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 Direção-Geral das Autarquias Locais

Despacho (extrato) n.º 3606/2013

Assunto: Nomeação em regime de substituição do diretor 
de Departamento para a Cooperação

e Assuntos Financeiros, Maria Alexandra Santos Carapeto
Considerando a Missão, Atribuições e Competências da Direção Geral 

das Autarquias Locais plasmadas no Decreto Regulamentar n.º 2/2012 de 
16 de janeiro, bem como a estrutura nuclear e as unidades matriciais e fle-
xíveis do serviço, regulamentadas na Portaria 28/2012, de 31 de janeiro;

Considerando o crescente aumento de solicitações junto da unidade 
orgânica DCAF (Departamento para a Cooperação e Assuntos Finan-
ceiros) e, consequentemente, a necessidade de reforçar a capacidade de 
resposta do Departamento;

Considerando que o lugar de Diretor de Departamento da unidade 
orgânica DCAF  -Departamento para a Cooperação e Assuntos Finan-
ceiros  -se encontra vago e, por conveniência de serviço, importa ser 
preenchido com vista à coordenação de todas as áreas de intervenção 
atribuídas ao mesmo;

Considerando o disposto nos artigos nºs 7 e 27º do Estatuto do Pes-
soal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de janeiro, determino:

I - A designação, em regime de substituição, da licenciada Maria 
Alexandra Santos Carapeto no cargo de diretora do Departamento para 
a Cooperação e Assuntos Financeiros;

II - Mandar publicar o presente despacho, bem como o curriculum 
académico e profissional da nomeada, que se considera preencher os 
requisitos legais exigidos para o provimento do cargo e a competência 
técnica e perfil adequado ao exercício das inerentes funções.

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

24 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.

Nota Curricular
Elementos de Identificação:
Nome: Maria Alexandra Santos Carapeto
Naturalidade: Tavira
Data de Nascimento: 1969 -06 -12

Curriculum Académico e Formação Complementar
Licenciatura em Relações Internacionais, ramo de Económicas e 

Políticas, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade Técnica de Lisboa;




