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demonstrou no exercício das funções de técnico especialista. A invulgar 
capacidade intelectual que exibiu ao longo dos 20 meses em que esteve 
ao serviço do meu Gabinete, aliada a um pensamento inconformista, 
asseguraram um saudável espírito de equipa e um ambiente de constante 
permuta de ideias. 

Entre as numerosas qualidades pessoais de Diogo Noivo, quero des-
tacar o seu inesgotável entusiasmo. A coerência e o rigor do trabalho 
que realizou foram um importante contributo para o profissionalismo e 
generosidade que sempre encontrei no meu Gabinete. A forma serena 
como abordou tantos assuntos complexos constituiu uma referência para 
todos os que trabalharam ao seu lado. 

É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor. 
5 de abril de 2013. — O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamen-

tares, Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas.
9182013 

 Louvor n.º 348/2013
No momento em que cesso funções como Ministro Adjunto e dos As-

suntos Parlamentares, apraz-me louvar publicamente Maria da Conceição 
Tavares Branco pela qualidade, eficiência e empenho demonstradas no 
exercício das tarefas de apoio auxiliar ao meu Gabinete. 

8 de abril de 2013. — O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamen-
tares, Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas.

9192013 

 Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 5458/2013

Declaração de Utilidade Pública
A Federação Portuguesa de Damas, pessoa coletiva de direito 

privado n.º 501100911, com sede em Odivelas, vem prestando, desde 
1980, relevantes e continuados serviços à comunidade onde se insere 
através da promoção e do desenvolvimento da modalidade desportiva 
das Damas. Participa em inúmeros eventos e competições nacionais 
e internacionais. Na prossecução dos seus fins, coopera regularmente 
com diversas entidades, nomeadamente com o Instituto Português do 
Desporto e Juventude, sendo detentora do estatuto de utilidade pública 
desportiva.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação DAJD/267/2013 
do processo administrativo n.º 132/UP/2012 instruído 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 9162/2011, de 15 de julho de 2011, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 138, de 20 de julho de 2011, declaro a utilidade pú-
blica da Federação Portuguesa de Damas, 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.

A presente declaração é válida pelo período de um ano, ficando a 
manutenção do estatuto para além desse período condicionada à compro-
vação, por parte da Federação, da sua suficiência económico -financeira.

Encontrando -se em instrução o processo de renovação do estatuto 
de utilidade pública desportiva da Federação, e apenas para esse fim, 
o presente despacho reporta os seus efeitos a 31 de dezembro de 2012.

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

9572013 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 5459/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 3.°, nos n°s 1, 2, 3 do 

artigo 11.° e do artigo 12.° do Decreto -Lei n.° 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio auxiliar do meu Gabinete Ana 
Margarida Soares Heitor de Bellegarde Machado.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.° a nota curricular da de-
signada é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos 
desde 1 de abril de 2013.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respectiva 
publicitação na página electrónica do Governo.

12 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Margarida Soares Heitor de Bellegarde Machado Data de 

Nascimento: 17 de junho de 1983
Habilitações Académicas: Licenciatura em Prótese Dentária na Escola 

Superior de Saúde Egas Moniz
Experiência Profissional:
Exerceu funções de apoio de Secretariado ao Secretário de Estado 

da Cultura, nomeadamente, na organização da agenda, tratamento do 
correio eletrônico institucional, organização de reuniões, atendimento 
personalizado para o membro do governo, e organização e resposta dos 
convites recebidos, entre junho e outubro de 2012; Exerceu funções 
de recepção e acompanhamento dos visitantes bem como no apoio à 
organização e protocolo de eventos oficiais nos gabinetes de apoio dos 
membros do Governo da área da Cultura, entre 2010 a Junho de 2012, 
designadamente:

 - 14/06/2012 “Grande Orquestra de Verão” — Pátio do Palácio Na-
cional da Ajuda;

 - 19/06/2011 Concerto em Memória de José Saramago “As Sete 
Ultimas Palavras de Cristo na Cruz”;

 - 17/04/2011 Cerimónia de Entrega dos Prémios AICA/MC 2010 à 
Artista Plástica Lourdes Castro e ao Arq. Francisco Castro Rodrigues;

 - 12/04/2011 Assinatura de Protocolo entre o MC e a UMP, Projeto de 
Voluntariado Cultural “Vi(r) Ver o Património das Misericórdias”;

 - 04/03/2011 Sessão de Lançamento do Projeto de Levantamento de 
Processos da Administração Central do Estado no contexto da Moder-
nização administrativa/ Macro Estrutura Funcional;

 - 15/02/2011 Apresentação pública da Rede Portuguesa de Teatros 
Municipais e do Fundo Para a Internacionalização da Cultura Portuguesa, 
seguida da Assinatura do Protocolo de constituição da Portugal Music 
Export, entre MQSPA e DGA/ Entrega da medalha de Mérito Cultural 
ao Maestro Pedro Osório;

 - 12/01/2011 Cerimónia de Apresentação do Protocolo entre o Minis-
tério da Cultura e a Associação Portuguesa de Galerias de Arte;

 - 24/11/2010 ARTE LISBOA 2010 -Feira de Arte Contemporânea;
 - 20/11/2010 Almoço das Primeiras -Damas dos chefes de Estado e 

de Governo presentes na cimeira da NATO;
 - 14/09/2010 Seminário sobre Gestão Cultural por Michael Kaiser;
 - 28/07/2010 Reunião do Plenário do Conselho Nacional de Cul-

tura;
Exerceu funções de gestão de recursos humanos e contabilidade de 

clínicas dentárias, na Medifides — Prestação de Serviços Médicos e 
médicos Dentários, Lda., entre 2007 e 2011; Exerceu funções de mo-
nitora da componente de Apoio à Família, através do desenvolvimento 
de atividades culturais e educativas para um grupo de crianças dos 6 
aos 10 anos, numa escola de um bairro social da Junta de Freguesia do 
Beato, entre 2007 e 2011;

Exerceu funções de Secretariado da Conferência sobre Ajuda Hu-
manitária, em 2007; Exerceu funções de técnica de prótese dentária 
entre 2006 e 2007; Participação na organização de eventos no Cinema 
São Jorge.

9472013 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 5460/2013
Torna-se público para os devidos efeitos que, por despacho do Secre-

tário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros datado de 10 de 
abril de 2013, foi autorizada a prorrogação da licença especial para o 
exercício de funções transitórias em Macau ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 89-G/98, de 13 de abril, a Dâmaso António Pinto de Barros pelo 
período de um ano a partir de 23 de abril de 2013.

12 de abril de 2013. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de Sousa 
Rego.

9442013 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5516/2013
Por despacho do conselho diretivo da Agência para a Modernização 

Administrativa, I. P., e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do 
artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 




