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de 2013, exarado sobre informação da Direção Regional de Cultura do 
Norte, determinei a abertura de novo procedimento de classificação da 
Casa de Santiago e Aqueduto, no lugar de Santiago, freguesia de Caste-
lões, concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, e a fixação 
da respetiva zona especial de proteção provisória (ZEPP).

2 — Nos termos da alínea c) ii) do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, indicam -se os bens imóveis que devem 
ser preservados, para garantir um bom enquadramento do conjunto em 
vias de classificação, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz 
parte integrante do presente Anúncio.

3 — O referido conjunto está em vias de classificação, de acordo com 
o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O conjunto em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona especial de proteção provisória, conforme planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio, ficam abrangidos 
pelas disposições legais em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 
36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o 
artigo 51.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

5 — Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt

b) DGPC, www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, www.cm-

-vnfamalicao.pt

6 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura 
do procedimento de classificação e da delimitação da respetiva zona 
especial de proteção provisória (ZEPP), no prazo de quinze dias úteis, 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Di-
reção de Serviços dos Bens Culturais  -, Casa de Ramalde, Rua Igreja 
de Ramalde, 1, 4149 — 011 Porto.

11 de setembro de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes do Primeiro-Ministro e da Ministra 
de Estado e das Finanças

Despacho n.º 12387/2013
Nos termos do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 131/2012, de 25 de junho, 

o conselho diretivo da Caixa Geral de Aposentações, I.P. (CGA, I.P.), é 
composto por um presidente e dois vogais designados de entre os mem-
bros do conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos, S. A. 
(CGD), caducando automaticamente o seu mandato com a cessação das 
funções de administrador da CGD.

Face às recentes alterações no conselho de administração da CGD, 
torna -se necessário proceder à designação dos novos membros do con-
selho diretivo da CGA, I. P..

Assim, ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 131/2012, de 25 de junho:

1 — São designados os membros do conselho diretivo da Caixa Geral 
de Aposentações, I.P. como a seguir se indica:

Presidente: Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Vogais: Dra. Maria João Borges Carioca Rodrigues
Dra. Ana Cristina de Sousa Leal

2 — As presentes designações são fundamentadas na reconhecida 
aptidão e experiência profissional dos designados, evidenciadas nas 
notas curriculares anexas ao presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a 8 de julho de 2013.
25 de setembro de 2013. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 

Coelho. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Casanova 
Morgado Dias de Albuquerque.

Curriculum Vitae
Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Data de Nascimento:
2 de novembro de 1968.

Cargos que Exerce:
Vice -Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depó-

sitos, SA.;
Presidente da Gerbanca, SGPS, SA.;
Presidente da Parbanca, SGPS, SA.;
Presidente da Partang, SGPS, SA.;
Presidente do Banco Caixa Geral Totta de Angola;
Presidente do Banco Caixa Geral Brasil;
Vice -Presidente do Banco Comercial e de Investimento, SA. (Mo-

çambique);
Presidente do Banco Nacional Ultramarino, SA. (Macau);
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CGD Pensões — Socie-

dade Gestora Fundos de Pensões, SA.;
Professor convidado no INDEG/ISCTE;
Professor no ISG do Mestrado de Investimento e Internacionalização 

de Empresas;
Professor convidado na Universidade Agostinho Neto, em Luanda;
Vice -Presidente da Associação Comercial de Lisboa;
Presidente Conselho Fiscal CDUL;
Membro do Conselho Consultivo do Harvard Club de Portugal;
Membro do Conselho Consultivo do ISG/INB;
Membro do Conselho Consultivo do INDEG Business School 

ISCTE — IUL;
Conselheiro do CDS;
Membro do Comité de Sustentabilidade do LIDE Portugal;
Membro do Conselho Editorial da Revista Marinha.

Cargos que Exerceu:
Cargos Empresariais:
2012 Presidente da Caixa Gestão de Activos, SA.;
2012 Administrador da Locarent — Companhia portuguesa de Alu-

guer de viaturas, S.A.;
2012 Presidente da Caixa Leasing e Factoring — IFIC,SA;
2011 Administrador do Banco Comercial e de Investimentos, S.A., 

Moçambique;
2011 Presidente do Conselho de Administração da Imocaixa — Gestão 

imobiliária,S.A.;
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2011 Presidente do Conselho de Administração do Caixa Imobiliário, 
S.A.;

2007 -2011 — Co -Fundador e CEO Grupo ASK — Advisory Services 
Kapital;

2010 — Administrador da ASK Sociedade Gestora Patrimónios;
2009 — Administrador da ASK Sociedade Gestora de Fundos Imo-

biliários;
2009 — Administrador da ASK Angola;
2009 — Administrador da ASK Brasil;
2005 -2007 — Consultor do Conselho de Administração da A.O.N. 

Portugal;
2005 -2006 — CEO da Orey Financial;
2001 -2004 — Fundador e Diretor -Coordenador do Banif Investment 

Bank, responsável pelas áreas de Private Banking/Corporate Banking 
em coordenação com retalho do BANIF SGPS;

2000 -2001 — Vice -Presidente da Banif Ascor;
1999 -2001 — Consultor do Conselho de Administração da Dalkia 

SGPS (Vivendi Group);
1998 -2000 — Diretor do Banco de Negócios da Argentaria;
1996 -1998 — Administrador da Titulo — Sociedade Corretora Grupo 

Finibanco;
1994 -1996 — Responsável pelos Mercados de Capitais da Europa 

do Sul na Carnegie London;
1992 -1994 — Diretor de Vendas e Negociação da Carnegie Portugal;
1991 -1992 — Sales/Trader da BCI Valores (Grupo Santander);
1990 -1991 — Corretor da BVL na Pedro Caldeira Sociedade Cor-

retora SA..

Cargos Governamentais:
2011 — Nomeado pelo Governo para Grupo de Trabalho sobre Di-

plomacia Económica;
2004 -2005 — Membro do XVI Governo Constitucional como Secre-

tário de Estado dos Assuntos do Mar.

Habilitações Académicas:
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pelo Instituto 

Superior de Gestão e Pós -Graduação, PMD, na Harvard Business 
School;

Registado pela Securities and Futures Authority.

Curriculum Vitae
Maria João Borges Carioca Rodrigues
Data de Nascimento:
10 de agosto de 1971

Experiência profissional:
2011 — Presente
Membro Executivo do Conselho de Administração da SIBS Paga-

mentos (Serviços Financeiros), com responsabilidade executiva sobre 
as áreas de negócio da empresa:

Gestão dos schemes de pagamento MB (Cartão Multibanco) e MB 
Spot (serviços de valor acrescentado em pagamentos, como o Pagamento 
de Serviços), incluindo articulação com stakeholders, revisão e adequa-
ção da documentação e funcionamento do scheme à realidade SEPA, 
contratualização de novos membros e identificação de prioridades de 
evolução da oferta e de necessidades de adequação do tarifário;

Gestão da atividade de acquiring em ATM da empresa, incluindo 
negociação com schemes internacionais, e contratação com clientes das 
condições de aceitação na rede.

2009 — Presente
Membro Não Executivo do Conselho de Administração da MULTI-

CERT (Certificação Digital):
Articulação com a gestão executiva na condução do negócio;
Validação das orientações estratégicas da empresa;
Aprovação das contas e demonstrações financeiras da empresa.

2008 — Presente
Diretora do Gabinete Corporativo e de Estratégia da SIBS Forward Pay-

ment Solutions/SIBS SGPS (Processamento de Serviços de Pagamentos):
Gestão do Centro Corporativo: Estratégia, Controlo de Gestão, As-

sessoria à Comissão Executiva, Comunicação e Imagem e Assessoria 
Jurídica;

Representação doméstica e internacional da SIBS e do sistema de 
pagamentos português (Comissão Executiva CISP, European Payments 
Council, projeto Monnet, EAPS);

Coordenação do projeto de reestruturação corporativa do grupo SIBS 
(separação das atividades de processamento e gestão de schemes de 
pagamentos, com a constituição da SIBS Pagamentos).

20004 — 2008
Diretora Coordenadora do Gabinete de Análise Estratégica (GAE) da 

UNICRE, Instituição Financeira de Crédito, S. A. (Serviços Financeiros):
Responsabilidade pelo desenvolvimento dos planos estratégicos e de 

negócio da empresa;
Reavaliação do negócio de emissão de cartões de crédito e concessão 

de crédito da empresa e desenvolvimento da nova política comercial de 
gestão e desenvolvimento de canais de venda;

Coordenação de estudos económicos e pesquisas de mercado;
Organização e participação como oradora em conferências interna-

cionais (Wiesbaden 2005 EuroPayment summit, 2008 Lydian Roundta-
ble — Santa Fe, USA);

Desenvolvimento do sistema de informação de gestão da Unicre e 
suporte regular ao sistema de objetivos e incentivos da empresa;

Apoio ao Conselho de Administração na gestão de stakeholders (sis-
temas internacionais — Visa, Mastercard, acionistas, Autoridade da 
Concorrência, Banco de Portugal, Comissão Europeia).

1993 — 2004
Associate Principal em 2001 da McKinsey & Company (Consultoria 

Estratégica):
Consultora no escritório de Lisboa, com trabalho desenvolvido nos 

escritórios de Madrid e Amesterdão e com responsabilidade sobre a 
gestão de equipas nos Estados Unidos (Nova Iorque), Grécia e França; 
membro das práticas europeias de pagamentos e banca de retalho; res-
ponsável pela «Women’s Initiative» no escritório de Lisboa (desenvol-
vimento de práticas de gestão de carreiras para consultoras, definição de 
programas de part -time e reforço da proposta de valor de recrutamento 
para mulheres); responsável pelo recrutamento de recém -licenciados 
das áreas de economia e gestão.

O trabalho desenvolvido centrou -se nas áreas de banca e pagamentos, 
incluindo:

Banca de retalho: avaliação de oportunidades e desenvolvimento de 
planos de negócio para aquisições parcerias de um dos maiores bancos 
portugueses (alvos de crescimento domésticos e internacionais); revisão e 
identificação de novas oportunidades para o portfólio de negócios de uma 
grande instituição financeira portuguesa; implementação de um sistema 
de objetivos e incentivos abrangendo mais de 6.000 trabalhadores;

Pagamentos: revisão do enquadramento do negócio de cartões de 
pagamento em Portugal (modelo de governo, regras de funcionamento 
do esquema);

Affluent e Private Banking: avaliação de oportunidades internacionais 
e em offshore;

Outras áreas de envolvimento incluíram:
Administração Pública (ministérios da defesa e da economia);
McKinsey Global Institute (estudos sobre a produtividade relativa das 

nações e os fatores condicionantes da evolução da mesma);
Indústria (introdução de técnicas de gestão de portfólio e análise de 

oportunidades de fusão e aquisição num grande grupo diversificado 
em Portugal).

Educação e formação:
Março 2012
Leading Change and Organizational Renewal
Harvard Business School

1996
Master in Business and Administration (MBA)
INSEAD
Com distinção: Dean’s list

1989 -93
Licenciatura em Economia
Universidade Nova de Lisboa
Média final: 15 (Top 10% do curso)

Aptidões e competências pessoais:
Língua materna
Português

Outras línguas/Autoavaliação 
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 Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) 

Compreensão Conversação
Escrita

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

Inglês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa
Espanhol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa C2 Muito Boa
Francês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cl Boa . . . . . Cl Boa . . . . . Cl Boa . . . . . Cl Boa . . . . . Cl Boa

Universidade Católica Portuguesa (1982 -1983)
1982 — 1983: Assistente das cadeiras de Economia da Energia e Eco-

nomia do Bem -Estar, sob regência do Professor Doutor António Borges.

Sociedade Financeira Portuguesa (1982 -1983)
1982 — 1983: Assistente Técnica — Departamento de Participações, 

Estudos e Projetos.

Representação internacional:
Desde 2011: Comité Técnico -Consultivo — Conselho Europeu do 

Risco Sistémico;
Desde 2011: Comité de Estabilidade Financeira — Sistema Europeu 

de Bancos Centrais;
Desde 2005: Comité de Diretores de Investigação Económica — Sis-

tema Europeu de Bancos Centrais;
Desde 1998: Comité de Política Monetária — Sistema Europeu de 

Bancos Centrais;
Desde 2005: BIS/WP de Política Monetária na América Latina — 

Banco de Pagamentos Internacionais;
1994 — 1998: Subcomité de Política Monetária — Instituto Mone-

tário Europeu;
1992 — 1994: Subcomité de Política Monetária — Comité de Go-

vernadores;
1990 — 2002: OCDE — Organização para a Cooperação e Desen-

volvimento Económico — Exames da Economia Portuguesa.

Outros:
2009: Coeditora do livro “A Economia Portuguesa no Contexto da 

Integração Económica, Financeira e Monetária”.
207277757 

 Outras aptidões e competências
Comentário económico semanal no canal Económico TV;
Contribuição em iniciativas de responsabilidade cívica. Membro 

da organização da iniciativa «Novo Portugal — as opções de uma 
geração» — SEDES, ANJE e Fundação Calouste Gulbenkian, da equipa 
de coordenação da movimento Portugal 2020 (Instituto Francisco Sá 
Carneiro) e do movimento “Mais Sociedade”;

Membro da Direção da Associação de Antigos Alunos do INSEAD 
em Portugal;

Participação na edição portuguesa de “Conquistar o Futuro da Europa”, 
livro publicado em 2005, sob o patrocínio da McKinsey & Company e 
da Fundação Manuel Violante, sobre os desafios de desenvolvimento 
atualmente enfrentados pela Europa;

Participação no livro “Ideias Perigosas para Portugal”, um livro de 
ensaios acerca de novas ideias para um melhor futuro para Portugal.

Curriculum Vitae

Ana Cristina de Sousa Leal
Data de Nascimento:
24 de março de 1960

Habilitações literárias:

Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa 
(1977 -1982)

Ana Cristina de Sousa Leal foi Diretora do Departamento de Es-
tudos Económicos do Banco de Portugal desde 2005 até 2013. A 
sua carreira foi desenvolvida nesta Instituição, onde ingressou em 
1983 no Departamento de Estatística e Estudos Económicos. Ocupou 
várias funções nesse Departamento tendo trabalhado, em particular, 
em questões relacionadas com a política monetária e a estabilidade 
financeira: desde o processo de liberalização financeira da economia 
Portuguesa, passando pelos preparativos para a condução da política 
monetária na área do euro e incluindo a elaboração dos relatórios de 
estabilidade financeira.

No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, 
participou nas discussões sobre o sistema bancário, tendo responsabi-
lidade na conceção e análise dos planos de financiamento e capital e 
dos exercícios de stress test, bem como na aferição das condições de 
financiamento da economia.

No desempenho das suas funções no Banco de Portugal foi até 2013 
membro dos Comités de Política Monetária e de Estabilidade Financeira 
do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Comité Técnico Consultivo 
do Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Carreira profissional:

Nomeada Vogal da Administração da Caixa Geral de Depósitos em 
8 de julho de 2013;

Banco de Portugal (desde 1983):

2005 — 2013: Diretora do Departamento de Estudos Económicos;
1997 — 2005: Diretora Adjunta do Departamento de Estudos Eco-

nómicos;
1994 — 1997: Diretora Adjunta do Departamento de Estatística e 

Estudos Económicos;
1989 — 1994: Coordenadora da Área de Política Monetária — De-

partamento de Estatística e Estudos Económicos;
1987 — 1989: Coordenadora do Núcleo de Política Monetária — De-

partamento de Estatística e Estudos Económicos;
1983 — 1987: Assistente Técnica — Departamento de Estatística e 

Estudos Económicos.

 Gabinetes da Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade 

e do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento

Portaria n.º 644/2013
Considerando que, com o objetivo de apoiar a estratégia de redução 

das disparidades sociais e económicas do Espaço Económico Europeu, 
foi estabelecido o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Agre-
ement on the European Economic Area), no âmbito do qual os Estados 
EFTA — Islândia, Liechtenstein e Noruega — contribuem financeira-
mente para o progresso social e económico de estados da União Europeia 
e do Espaço Económico Europeu.

Considerando que, em 28 de março de 2012, foi celebrado um Me-
morando de Entendimento entre Portugal e os Estados EFTA, para 
a implementação do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu no horizonte temporal 2009 -2014, doravante abreviadamente 
designado por MFEEE (ou EEA Grant) 2009 -2014, para a utilização de 
fundos disponíveis em projetos em sectores como a proteção e gestão 
ambiental, alterações climáticas e energias renováveis, sociedade civil, 
desenvolvimento social e humano, igualdade de género, saúde e proteção 
da herança cultural.

Considerando que a área programática «Integração da Igualdade de 
Género e Promoção do Equilíbrio entre o Trabalho e a Vida Privada» do 
Memorando, que tem por objetivo a promoção da igualdade de género 
e do equilíbrio entre o trabalho e a vida privada, enquadra -se nas atri-
buições da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), 
enquanto serviço da administração direta do Estado que tem por missão 
garantir a execução das políticas públicas no âmbito da cidadania e da 
promoção e defesa da igualdade de género.

Considerando que, no âmbito da execução e coordenação das medidas 
constantes do IV Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania 
e não Discriminação, 2011 -2013 (IV PNI), cujas áreas 01 e 02 se inter-




