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relativos ao valor estético, técnico e material intrínseco do bem, à sua 
conceção arquitetónica e paisagística, à sua extensão e ao que nela se 
reflete do ponto de vista da memória coletiva e à sua importância do 
ponto de vista da investigação histórica ou científica.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a implantação 
do imóvel na paisagem rural do rio Nabão e as relações que estabelece 
com a natureza circundante, e a sua fixação visa salvaguardar os elemen-
tos arquitetónicos e funcionais no seu enquadramento natural, conferindo-
-lhes importância ecológica e patrimonial, e assegurando as perspetivas 
de contemplação e a conservação da bacia visual na qual se integram.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e nos arti-
gos 25° e 45° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.° 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.°, no n.° 1 do artigo 18°, no n.° 2 do artigo 28° e no artigo 43° 
da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.° 2 do artigo 30.° e no n.° 1 do artigo 48.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.° 265/2012, de 28 de de-
zembro, e no uso das competências conferidas pelo n.° 11 do artigo 10.° 
do Decreto -Lei n.° 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1°

Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Açude da Fá-
brica de Fiação de Tomar, em Tomar, freguesia de Santa Maria dos Olivais, 
concelho de Tomar, distrito de Santarém, conforme planta de delimitação 
constante do anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

Artigo 2°

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

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

ANEXO 

  
 10972013 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso (extrato) n.º 6160/2013

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 que Cláudia Patrícia Marques dos Santos Vieira Portas, 
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, tendo -lhe sido atribuída a classificação final 
de 14,8 valores.

3 de maio de 2013. — O Diretor do Gabinete Jurídico da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

206943072 

 Aviso (extrato) n.º 6161/2013

Por despacho do conselho diretivo da Agência para a Moderni-
zação 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 que Josefina Maria Monteiro Silva Lopes Ramalho, 
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, tendo -lhe sido atribuída a classificação final 
de 16,3 valores.

3 de maio de 2013. — O Diretor do Gabinete Jurídico da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

206942968 

 Direção-Geral do Património Cultural

Declaração de retificação n.º 569/2013

Retificação do anúncio n.º 13584/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2012 — Pro-
jeto de Decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Quinta de São Cristóvão da Por-
tela, freguesia de Vila de Punhe, concelho e distrito de Viana 
do Castelo, e à fixação da respetiva zona especial de proteção 
(ZEP).

Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13584/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2012, 
procede -se, através da presente declaração, à retificação do então 
publicado:

1 — Assim, onde se lê:

«2 — Foi aprovada a seguinte restrição:
Face à abundância de vestígios castrejos, [...] quaisquer interven-

ções que impliquem alterações no subsolo deverão ser objeto de 
diagnóstico arqueológico.»

deve ler -se:

«2 — Foram aprovadas as seguintes restrições:

a) Face à abundância de vestígios castrejos, à existência de ocupa-
ções medievais e à proximidade com o Castro do Santinho/Roques, 
será obrigatório o diagnóstico arqueológico prévio na área do Castro 
do Cotorinho;

b) Deverá haver acompanhamento arqueológico na restante área 
a classificar.»

2 — Publica -se nova planta de delimitação que substitui a anterior-
mente publicada.

29 de abril de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro. 
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 277/2013

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/01/DFQ/2013

Formação de Recursos Humanos
Entre:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510 089 224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como IPDJ, I. P., ou 1.º outorgante; e

2 — A Sociedade Portuguesa de Educação Física, pessoa coletiva 
de direito privado, com sede no Bairro da Liberdade, Impasse à Rua C, 
lote 7, loja 10/1070 -165 Lisboa, NIPC 501 720 146, aqui representada 
por Marcos Teixeira de Abreu Soares Onofre, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por SPEF ou 2.º outorgante.

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjuga-
ção com o disposto nos artigos 3.º e 14.º do Decreto -Lei n.º 169/2007, 
de 3 de maio, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato -programa

1 — Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma com-
participação financeira, a qual se destina à execução do Programa de 

Formação de Recursos Humanos/PAAF, cujas ações se encontram dis-
criminadas no Anexo I ao presente contrato e dele fazendo parte inte-
grante, que a SPEF apresentou no IPDJ, I. P., e se propõe levar a efeito 
no decurso do corrente ano.

2 — O programa objeto desta comparticipação, constitui um Anexo 
deste contrato -programa, publicado e publicitado nos termos do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

3 — O programa de formação referido no número anterior não con-
templa a formação de praticantes desportivos.

Cláusula 2.ª
Ações de formação a comparticipar

São comparticipadas financeiramente as ações relacionadas com a 
formação de recursos humanos, designadamente:

a) Formação Inicial de Treinadores;
b) Atualização para Treinadores;
c) Formação Inicial de Árbitros/Juízes;
d) Atualização para Árbitros /Juízes;
e) Ações de Formação para Dirigentes;
f) Ações de Formação de Formadores;
g) Outras ações de Formação de Agentes Desportivos.

Cláusula 3.ª
Período de execução do programa

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação fi-
nanceira ao abrigo do presente contrato -programa termina em 31 de 
dezembro do ano a que o mesmo se refere.

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo IPDJ, I. P., à SPEF, 
para apoio exclusivo à execução do programa referido na cláusula 1.ª é 
de 1.500,00€ (Mil e quinhentos euros).

2 — Qualquer alteração à realização das ações de formação indica-
das no Anexo I ao presente contrato, deve ser solicitada ao IPDJ, I. P., 
apresentando a respetiva justificação.

Cláusula 5.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 4.ª é disponibili-
zada numa única tranche após a apresentação do relatório da ação de 
formação.

Cláusula 6.ª
Obrigações da SPEF

São obrigações da SPEF:
a) Executar o Programa de Formação de Recursos Humanos, apre-

sentado no IPDJ, I. P., de forma a atingir os objetivos expressos naquele 
programa;

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos 
da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-
-programa, sempre que solicitados pelo IPDJ, I. P.;

c) Apresentar relatórios individuais de cada ação de formação, até um 
mês após a sua realização, de acordo com o modelo próprio de relatório 
definido pelo IPDJ, I. P., para efeitos de validação técnico -financeira;

d) Facultar, sempre que solicitado, ao IPDJ, I. P., ou a entidade cre-
denciada a indicar por aquele, na sua sede social, o mapa de Execução 
Orçamental a 31 de dezembro do ano em curso, o Balancete Analítico 
a 31 de dezembro do ano a que o contrato -programa se refere antes 
do apuramento de resultados do Programa de Formação de Recursos 
Humanos e, para efeitos de validação técnico -financeira, os documentos 
de despesa, legal e fiscalmente aceites, que demonstrem os pagamentos 
efetuados no âmbito da execução do Programa de Formação de Recursos 
Humanos;

e) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, criar um centro de resultados próprio e 
exclusivo para execução do programa de desenvolvimento desportivo 
objeto do presente contrato, não podendo nele imputar outros custos 
e proveitos que não sejam os da execução deste programa, de modo a 
permitir o acompanhamento da aplicação das verbas confiadas exclu-
sivamente para este fim;

f) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação das ações 
de formação, bem como nos manuais de formação e documentação 
técnica em forma de publicação, o logótipo do IPDJ, I. P., conforme 
regras previstas no livro de normas gráficas;




