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Aviso. — Com base no disposto no n.o 12 do Des-
pacho Normativo n.o 16/97, de 3 de Abril, foi publi-
cado o apêndice n.o 32/99 ao Diário da República,
2.a série, n.o 67, de 20 de Março de 2002, inserindo
o seguinte:

3.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-
bunal da Comarca de Águeda.

1.o Juízo Criminal de Albergaria-a-Velha.
Tribunal da Comarca de Albufeira.
Tribunal da Comarca de Alcobaça.
Tribunal da Comarca de Alenquer.
Tribunal da Comarca de Alfândega da Fé.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Almada.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Almada.
3.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Almada.
Tribunal da Comarca de Almeida.
Tribunal da Comarca de Amarante.
Tribunal da Comarca de Amares.
Tribunal da Comarca de Anadia.
Tribunal da Comarca de Ansião.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Aveiro.
3.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Aveiro.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Barcelos.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Barcelos.
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Tribunal da Comarca de Beja.
1.o Juízo Criminal do Tribuntal da Comarca de Braga.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga.
4.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Braga.
Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca

de Braga.
Tribunal da Comarca de Bragança.
Tribunal da Comarca de Caminha.
Tribunal da Comarca de Castelo Branco.
Tribunal da Comarca de Chaves.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Coimbra.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Coimbra.
4.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Coimbra.
Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca

de Coimbra.
Tribunal da Comarca da Covilhã.
Tribunal da Comarca de Elvas.
Tribunal da Comarca de Espinho.
Tribunal da Comarca de Estarreja.
Tribunal da Comarca de Estremoz.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Évora.
Tribunal da Comarca de Fafe.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Faro.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Faro.
Tribunal da Comarca de Felgueiras.
Tribunal da Comarca da Figueira da Foz.
Tribunal da Comarca do Funchal.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca do Funchal.
Tribunal da Comarca do Fundão.
Tribunal da Comarca da Golegã.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Gondomar.
Tribunal da Comarca da Guarda.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Guimarães.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Guimarães.
Tribunal da Comarca de Idanha-a-Nova.
Tribunal da Comarca de Lagos.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Leiria.
3.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Leiria.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
4.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
5.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
6.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
1.o Juízo de Pequena Instância Criminal do Tribunal da

Comarca de Lisboa.
2.o Juízo de Pequena Instância Criminal do Tribunal da

Comarca de Lisboa.
1.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
2.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
3.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
4.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
5.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
6.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
7.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
8.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
9.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Loulé.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Loulé.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Loures.
4.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Loures.
Tribunal da Comarca da Lourinhã.
Tribunal da Comarca da Lousã.
Tribunal da Comarca de Lousada.
Tribunal da Comarca de Mafra.
Tribunal da Comarca da Maia.
Tribunal da Comarca de Mangualde.
Tribunal da Comarca de Marco de Canaveses.
Tribunal da Comarca da Marinha Grande.
Tribunal da Comarca de Mesão Frio.
Tribunal da Comarca da Moita.
Tribunal da Comarca de Mondim de Basto.

Tribunal da Comarca de Montemor-o-Velho.
Tribunal da Comarca do Montijo.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Oeiras.
3.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Oeiras.
Tribunal da Comarca de Oleiros.
Tribunal da Comarca de Ourém.
Tribunal da Comarca de Paços de Ferreira.
Tribunal da Comarca de Penafiel.
Tribunal da Comarca de Peniche.
Tribunal da Comarca de Peso da Régua.
Tribunal da Comarca de Pombal.
Tribunal da Comarca de Ponta do Sol.
Tribunal da Comarca de Ponte de Sor.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Portimão.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Portimão.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
Juízo de Pequena Instância do Tribunal da Comarca do

Porto.
1.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
2.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
3.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
4.a Vara Criminal do Tribunal da Comarca do Porto.
Tribunal da Comarca da Póvoa de Lanhoso.
Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim.
Tribunal da Comarca de Reguengos de Monsaraz.
Tribunal da Comarca da Ribeira Grande.
Tribunal da Comarca do Sabugal.
Tribunal da Comarca de Santa Cruz das Flores.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santa Maria da Feira.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santa Maria da Feira.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santarém.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santarém.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santo Tirso.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Santo Tirso.
Tribunal da Comarca de São João da Madeira.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca do Seixal.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca do Seixal.
Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca

de Setúbal.
Tribunal da Comarca de Silves.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Sintra.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Sintra.
2.a Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca

de Sintra.
Tribunal da Comarca de Tavira.
Tribunal da Comarca de Torres Vedras.
Tribunal da Comarca de Trancoso.
Tribunal da Comarca de Valença.
Tribunal da Comarca de Valongo.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Viana do Castelo.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Viana do Castelo.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Vila do Conde.
Tribunal da Comarca de Vila Franca do Campo.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Vila Franca de Xira.
1.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão.
1.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova

de Gaia.
2.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova

de Gaia.
3.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova

de Gaia.
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4.o Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Gaia.

2.a Vara com Competência Mista do Tribunal da Comarca
de Vila Nova de Gaia.

Tribunal da Comarca de Vila Real.
Tribunal da Comarca de Vila Real de Santo António.
Tribunal da Comarca de Vila Verde.
2.o Juízo de Competência Especializada Criminal do Tri-

bunal da Comarca de Viseu.
1.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores

e de Comarca do Barreiro.
2.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores

e de Comarca do Barreiro.

1.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores
e de Comarca de Cascais.

2.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores
e de Comarca de Cascais.

3.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores
e de Comarca de Cascais.

4.o Juízo Criminal do Tribunal de Família e de Menores
e de Comarca de Cascais.

1.o Juízo Criminal do Tribunal de Comarca de Família
e de Menores de Vila Franca de Xira.

2.o Juízo Criminal do Tribunal de Comarca de Família
e de Menores de Vila Franca de Xira.
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Despacho n.o 6137/2002 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Janeiro de 2002 do presidente do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista:

Agostinho de Jesus Abrantes Pacheco — nomeado, nos termos do
artigo 62.o da Lei n.o 77/88, de 1 de Julho (Lei Orgânica da Assem-
bleia da República), com a redacção que lhe foi dada pela Lei
n.o 59/93, de 17 de Agosto, e do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, para o cargo de motorista, nível I, do quadro com-
plementar deste Grupo Parlamentar, com efeitos a partir do dia 1
de Março de 2002.

6 de Março de 2002. — A Directora de Serviços, Teresa Fernandes.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres

Despacho n.o 6138/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002 da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Maria José Simões Cartaxo Gil, técnica superior de 2.a classe do
quadro da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulhe-
res — nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica supe-
rior de 1.a classe do mesmo quadro. Exonerada da actual categoria
com efeitos à data de aceitação do novo lugar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fer-
nandes Ferreira Braga da Cruz.

Despacho n.o 6139/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002 da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Maria Teresa Cerqueira Amaral Vieira da Silva, técnica superior de
2.a classe do quadro da Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres — nomeada, precedendo concurso, na categoria de
técnica superior de 1.a classe do mesmo quadro. Exonerada da
actual categoria com efeitos à data de aceitação do novo lugar.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fernandes
Ferreira Braga da Cruz.

Despacho n.o 6140/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002 da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Maria Teresa Freitas Carvalho, técnica superior de 1.a classe do quadro
de pessoal da Direcção-Geral da Administração Pública —
nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica superior
de 1.a classe do quadro de pessoal da Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres. Exonerada da actual categoria
com efeitos à data da aceitação do novo lugar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fernandes
Ferreira Braga da Cruz.

Despacho n.o 6141/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002 da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Maria do Rosário Paixão Batista Fidalgo, técnica superior de 2.a classe
do quadro da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres — nomeada, precedendo concurso, na categoria de téc-
nica superior de 1.a classe do mesmo quadro. Exonerada da actual
categoria com efeitos à data de aceitação do novo lugar. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fer-
nandes Ferreira Braga da Cruz.

Despacho n.o 6142/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002, da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Maria de Lurdes de Jesus Ribeiro Pêgo Ferreira, técnica superior
de 2.a classe do quadro da Comissão para a Igualdade e para os
Direitos das Mulheres — nomeada, precedendo concurso, na cate-
goria de técnica superior de 1.a classe do mesmo quadro. Exonerada
da actual categoria com efeitos à data de aceitação do novo lugar.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fer-
nandes Ferreira Braga da Cruz.

Despacho n.o 6143/2002 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Março de 2002 da presidente da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres:

Paula Cristina Brito Fernandes, técnica superior de 2.a classe do qua-
dro da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulhe-
res — nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica supe-
rior de 1.a classe do mesmo quadro. Exonerada da actual categoria
com efeitos à data de aceitação do novo lugar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Março de 2002. — A Presidente, Ana Maria Quintans Fer-
nandes Ferreira Braga da Cruz.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Departamento Geral de Administração

Despacho (extracto) n.o 6144/2002 (2.a série):

Vítor Manuel Lourenço Sobral, assistente administrativo do quadro I
do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal admi-
nistrativo — despacho de 5 de Março de 2002 nomeando-o, mediante
reclassificação, em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de um ano, para a categoria de técnico superior de 2.a classe da
carreira técnica superior de dotação global do mesmo quadro.

8 de Março de 2002. — O Director, António de Almeida Ribeiro.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DAS FINANÇAS

Despacho conjunto n.o 213/2002. — A emergência do Estado
de Timor, na qual Portugal se tem fortemente empenhado a todos
os níveis, implica a criação de estruturas educacionais destinadas a
formar os quadros superiores indispensáveis quer ao sector público
quer ao sector privado da sociedade timorense.

O Estado português, fruto dos laços ancestrais que o ligam a Timor
e imbuído do espírito de cooperação que caracteriza a política externa
portuguesa, tem participado activamente na organização de um sis-
tema educativo em Timor, nomeadamente através da afectação de
recursos humanos na área do ensino universitário.

Nesta medida, atendendo à criação de cursos de ensino superior
em Timor Leste no ano lectivo de 2001-2002, considerando as funções
altamente especializadas a desempenhar pelos docentes portugueses
que irão prestar a sua colaboração na universidade daquele território,
determina-se, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 10/2000, de 13 de Fevereiro, conjugado com o
n.o 2 do despacho conjunto n.o 479/2001, de 13 de Fevereiro, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 31 de Maio de 2000, que:

1 — Os subsídios complementares a atribuir aos docentes portu-
gueses que colaboram na Universidade de Timor Leste sejam os
seguintes:

Professor catedrático — 1900 USD;
Professor associado — 1750 USD;
Professor auxiliar — 1600 USD;
Assistente — 1500 USD.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2001.

5 de Março de 2002. — O Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Jaime José Matos da Gama. — O Ministro das Finanças, Gui-
lherme d’Oliveira Martins.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6145/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 88/98, de 3 de Abril, renovo
a nomeação do Dr. José Joaquim Xavier Ferreira, revisor oficial de
contas, como vogal da comissão de fiscalização do Teatro Nacional
de São Carlos.

21 de Fevereiro de 2002. — O Ministro das Finanças, Guilherme
d’Oliveira Martins.

Despacho n.o 6146/2002 (2.a série). — Ao cessar funções neste
Gabinete, por passar à situação de aposentação, apraz-me louvar publi-
camente Maria José Alves Lampreia, funcionária da Direcção-Geral
do Património, que ao longo de 31 anos prestou serviço no Núcleo
de Apoio Administrativo do Gabinete do Ministro das Finanças. Além
da assinalável competência, zelo e lealdade com que sempre executou
as suas funções, e da dedicação que sempre devotou à causa, soube
sempre ser merecedora da amizade e da admiração de quantos, ao
longo destas mais de três décadas, consigo tiveram o grato prazer
de trabalhar, entre os quais me encontro, uma vez que tive a grata
oportunidade de contar com o apoio de Maria José Alves Lampreia
pelo menos em dois momentos distintos da minha vida profissional
neste Ministério.

1 de Março de 2002. — O Ministro das Finanças, Guilherme d’Oli-
veira Martins.

Despacho n.o 6147/2002 (2.a série). — Tornando-se necessário
regulamentar o processo de integração do pessoal admitido na Direc-
ção-Geral dos Impostos (DGCI) ao abrigo do Decreto-Lei n.o 200/85,
de 25 de Junho, aprovo, nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 388/87, de 31 de Dezembro, o regulamento do
teste de avaliação de conhecimentos, anexo ao presente despacho,
que dele faz parte integrante.

4 de Março de 2002. — O Ministro das Finanças, Guilherme d’Oli-
veira Martins.

Regulamento do teste de avaliação de conhecimentos a que
se refere o n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 388/87, de
31 de Dezembro.

1 — O teste de avaliação de conhecimentos previsto no n.o 2 do
artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 388/87, de 31 de Dezembro, consiste
numa prova escrita com a duração máxima de três horas.

2 — A classificação final dos candidatos será a média resultante
da aplicação da seguinte fórmula:

CF=CI(1)+CTC(2)+CE(1)
4

em que:

CF=classificação final;
CI=classificação obtida no processo de selecção previsto no n.o 1

do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 200/85, de 25 de Junho;
CTC=classificação obtida no teste de avaliação de conhecimentos

indicado no n.o 1 do presente regulamento;
CE=classificação respeitante ao período em que os candidatos

permaneceram na situação de requisitados, destacados ou
contratados.

3 — A classificação relativa ao período em que os candidatos per-
maneceram na situação de requisitados, destacados ou contratados
é atribuída pelos directores das direcções de serviços ou das direcções
de finanças em que os candidatos prestam actividade mediante ava-
liação dos seguintes factores: rendimento, qualidade técnica do tra-
balho, responsabilidade profissional, relações humanas e empenha-
mento no exercício das funções.

4 — São excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

5 — Em caso de igualdade de classificação incumbe ao júri esta-
belecer os critérios de preferência que constarão de acta aprovada
pelos respectivos membros.

6 — É revogado o despacho n.o 12/91-IX, de 14 de Fevereiro, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 53, de 5 de Março de
1991.

Rectificação n.o 638/2002. — Tendo sido publicada com inexac-
tidão a portaria n.o 130/2002, no Diário da República, 2.a série, n.o 25,
de 30 de Janeiro de 2002, rectifica-se que, no último parágrafo, onde

se lê «um lugar de inspector tributário assessor principal» deve ler-se
«um lugar de técnico de administração tributária assessor principal».

8 de Março de 2002. — O Chefe do Gabinete, José Castel-Branco.

Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças

Despacho n.o 6148/2002 (2.a série). — Considerando que a
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., pretende contrair
um empréstimo no mercado Schuldschein, no montante de
E 25 000 000, junto do ABN AMRO Bank (Deutschland), AG., des-
tinado ao financiamento de investimentos, em especial do projecto
de implementação de um novo sistema de apoio à exploração, na
base de tecnologia GPS, e ainda do projecto de renovação das infra-
-estruturas de apoio à rede de tracção eléctrica, no âmbito da requa-
lificação urbana em curso na cidade do Porto;

Considerando que os referidos projectos se revestem de grande
interesse nacional e regional, ao melhorar a qualidade e segurança
do serviço público do transporte rodoviário de passageiros na área
urbana do Grande Porto, que esta Sociedade presta, com os con-
sequentes benefícios, em todo o tecido económico e social da região;

Considerando o despacho conjunto do Secretário de Estado do
Tesouro e Finanças e do Secretário de Estado Adjunto e dos Trans-
portes, desta data, autorizando a contratação da presente operação;

Considerando o despacho do Secretário de Estado Adjunto e dos
Transportes de 9 de Outubro de 2001, exarado no parecer elaborado
nos termos do n.o 1 do artigo 14.o da Lei n.o 112/97, de 16 de Setembro;

Considerando que foi ouvido o Instituto de Gestão do Crédito
Público (IGCP), nos termos do disposto na alínea m) do n.o 1 do
artigo 6.o dos respectivos Estatutos;

Instruído o processo pela Direcção-Geral do Tesouro, ao abrigo
do disposto no artigo 15.o da Lei n.o 112/97, de 16 de Setembro,
e no n.o 1 do artigo 64.o da Lei n.o 109-B/2001, de 27 de Dezembro:

1 — Autorizo, ao abrigo da delegação de competências proferida
nos termos do n.o 2.15 do despacho do Ministro das Finanças
n.o 18 020/2001 (2.a série), de 26 de Julho, publicado na 2.a série
do Diário da República, n.o 199, de 28 de Agosto de 2001, a concessão
da garantia pessoal do Estado, para cumprimento das obrigações de
capital e juros do empréstimo a contrair pela Sociedade de Transportes
Colectivos do Porto, S. A., no mercado Schuldschein, junto do ABN
AMRO Bank (Deutschland), AG., no montante de E 25 000 000, nas
condições constantes da ficha técnica anexa.

2 — É fixada a taxa de garantia em 0,2 % ao ano.

21 de Fevereiro de 2002. — O Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças, Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador.

Ficha técnica

Mutuante: ABN AMRO Bank (Deutschland), AG.
Mutuário: Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A.

(STCP).
Finalidade: financiamento de investimentos, em especial do projecto

de implementação de um novo sistema de apoio à exploração, na
base de tecnologia GPS, e ainda do projecto de renovação das
infra-estruturas de apoio à rede de tracção eléctrica, no âmbito
da requalificação urbana em curso na cidade do Porto.

Montante: E 25 000 000.
Prazo: sete anos.
Amortização: bullet.
Call option: parcial ou total, em cada data de vencimento do cupão.
Taxa de juro: EURIBOR a seis meses.
Pagamento de juros: semestral e postecipadamente.
Preço de emissão: abaixo do par, com yield equivalente à EURIBOR

a 6 meses + 15 p. b.
Despesas: E 15 000.
Garante: Estado Português.

Despacho n.o 6149/2002 (2.a série). — Cesso, a seu pedido, com
efeitos a partir de 6 de Março de 2002, a nomeação da licenciada
Maria do Rosário de Sousa Sentieiro, que tinha sido nomeada para
o meu Gabinete pelo despacho n.o 15 651/2001 (2.a série), de 4 de
Julho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 174, de 28
de Julho de 2001.

6 de Março de 2002. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador.

Louvor n.o 179/2002. — No momento em que cessa as funções
de adjunta do meu Gabinete, a seu pedido, apraz-me louvar a
Dr.a Maria do Rosário Sentieiro pela forma diligente, responsável
e empenhada com que desempenhou as funções técnicas que lhe foram
confiadas.
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Saliento, ainda, o seu elevado grau de competência, dedicação,
brio profissional e lealdade, aliados a uma excelente capacidade de
relacionamento humano, que contribuíram de forma decisiva para
o bom funcionamento do meu Gabinete e para o desempenho das
suas funções, pelo que me é grato expressar-lhe o meu profundo
reconhecimento e conferir-lhe este público louvor.

8 de Março de 2002. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 3974/2002 (2.a série). — Por meu despacho de 7 de
Janeiro de 2002, é alterado o número de lugares postos a concurso
por despacho de 14 de Agosto de 1999 da secretária-geral do Minis-
tério das Finanças, do concurso externo de ingresso para preenchi-
mento de dois lugares vagos para técnico profissional de 2.a classe
da carreira técnico-profissional de microfilmagem, do quadro de pes-
soal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, aberto pelo aviso
n.o 12 680-Z/99, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 189/99,
suplemento, de 14 de Agosto de 1999, de dois para um lugar.

Pelo mesmo despacho e ao abrigo do n.o 6 do artigo 12.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, é alterada a composição do júri
do referido concurso, o qual passa a ter a seguinte composição:

Presidente — Maria João Vasques Pedro Nunes, assessora.
Vogais efectivos:

1.o José Alberto Sá Nogueira Ferreira, chefe de divisão.
2.o Elisa Matilde Mira Godinho Gomes, técnica superior

de 2.a classe.

Vogais suplentes:

1.o Ana Maria Saião Lopes, técnica superior de 1.a classe.
2.o Francisco Gonçalves Pires da Costa, técnico profissional

especialista.

7 de Janeiro de 2002. — O Secretário-Geral, Martins da Palma.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo

Rectificação n.o 639/2002. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 47, de 25
de Fevereiro de 2001, a p. 3593, relativa à reclassificação da veri-
ficadora auxiliar aduaneira de 2.a classe Cecília Maria Morgado dos
Santos Lé para a carreira de técnico verificador, rectifica-se que onde
se lê «na categoria de técnico verificador da carreira técnica adua-
neira» deve ler-se «na categoria de técnico verificador de 2.a classe,
da carreira de técnico verificador».

25 de Fevereiro de 2002. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

Direcção-Geral dos Impostos

Aviso n.o 3975/2002 (2.a série). — Para os devidos efeitos se
publica a delegação de competências do chefe do Serviço de Finanças
de Maia 2 nos seus adjuntos, tal como se indica:

1 — Chefia das secções:

Secção de Tributação do Património — TAT 1, Fernandino Car-
valho Pinto;

Secção de Tributação dos Impostos sobre o Rendimento e Des-
pesa — TAT 1, Américo Neto Loureiro;

Secção de Justiça Tributária — TAT 1, Jorge Aníbal Lima Lopes
da Silva.

2 — Atribuição de competências — aos chefes das secções, sem pre-
juízo das funções que venham a ser-lhes atribuídas pelo chefe do
Serviço de Finanças ou pelos seus superiores hierárquicos, bem como
das que legalmente lhes estão cometidas, competirá:

2.1 — De carácter geral:

a) Controlo de assiduidade, faltas e licenças dos funcionários
do Serviço de Finanças, com excepção da justificação de faltas
e concessão de férias;

b) Assinar e distribuir os documentos que tenham a natureza
de expediente diário;

c) Verificar e controlar os documentos de forma que sejam res-
peitados os prazos fixados;

d) Assegurar que sejam prestadas em tempo útil todas as res-
postas e informações pedidas pelos diversos serviços, bem
como pelos utentes e sujeitos passivos;

e) Tomar as necessárias providências para que o atendimento
dos utentes seja rápido e com qualidade;

f) Assinar a correspondência, excepto a dirigida a instâncias
superiores;

g) Assinar as notificações a efectuar por via postal ou mandado;
h) Instruir e informar quaisquer petições e exposições a submeter

à apreciação superior;
i) Instruir e informar os recursos hierárquicos;
j) Assinar os documentos de cobrança eventual e operações de

tesouraria;
k) Supervisionar a organização e conservação do arquivo dos

documentos adstritos à respectiva secção;
l) Coordenar e controlar a execução dos serviços periódicos,

de modo a ser assegurada a sua remessa dentro dos prazos
fixados.

2.2 — De carácter específico:
2.2.1 — Ao chefe de finanças-adjunto Fernandino Carvalho Pinto:

a) Orientar, supervisionar e praticar todos os actos respeitantes
aos processos de liquidação de imposto sucessório, excep-
tuando a assinatura das liquidações e apreciação das garantias
para assegurar o pagamento do imposto;

b) Accionar a fiscalização a partir das relações dos óbitos, escri-
turas e verbetes dos usufrutuários;

c) Autorizar a prorrogação do prazo para a apresentação das
relações de bens;

d) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao imposto
municipal da sisa e praticar todos os actos com o mesmo
relacionados, nomeadamente a conferência e assinatura dos
termos de liquidação, bem como os despachos e demais actos
a praticar em processos instaurados nos termos do Código,
com excepção da autorização para rectificação dos termos
de declaração;

e) Promover a instauração dos processos do artigo 109.o, com
base nos termos de declaração de sisa, para efeitos de ava-
liação dos prédios omissos;

f) Promover a requisição de elementos ao Serviço de Inspecção
Tributária para efeitos de pedido de autorização de avaliação
nos termos do artigo 57.o do CIMSISD;

g) Apreciar e decidir os pedidos de isenção de contribuição
autárquica, bem como o reconhecimento oficioso de isenções
cuja competência esteja atribuída ao chefe do Serviço de
Finanças;

h) Decidir todas as reclamações administrativas;
i) Fiscalizar o serviço de conservação das matrizes, designada-

mente as alterações a inscrições de prédios novos e omissos;
j) Controlar o serviço de avaliações, assegurando que se con-

cretizem com a maior celeridade possível, com excepção da
orientação dos trabalhos das comissões de avaliação;

k) Assegurar todos os procedimentos inerentes à recolha infor-
mática dos dados dentro dos prazos definidos;

l) Assegurar as liquidações de anos anteriores, de forma a evitar
a caducidade.

2.2.2 — Ao chefe de finanças-adjunto Américo Neto Loureiro:

a) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao imposto
sobre o rendimento, promovendo todos os procedimentos e
actos necessários à execução do serviço, bem como à fisca-
lização do mesmo;

b) Orientar a recepção, a visualização, o registo prévio e a digi-
tação das declarações e relações para o sistema informático
cuja recolha esteja atribuída ao Serviço;

c) Orientar a recepção, a visualização, o loteamento e a remessa
ao CRD da Direcção de Finanças das restantes declarações
e relações do IR e IVA apresentadas pelos sujeitos passivos;

d) Assegurar a realização dos procedimentos relacionados com
a gestão do IVA, instaurando os processos administrativos
com base nas declarações dos sujeitos passivos ou oficiosa-
mente, quando a competência estiver atribuída ao Serviço
de Finanças;

e) Controlar as reclamações apresentadas pelos sujeitos passivos
contra a determinação da matéria tributável por métodos indi-
rectos e promover a sua tramitação pela forma superiormente
determinada;

f) Promover a notificação dos SP relativamente às liquidações
efectuadas pelo DSCIVA, quando houver devolução da carta
expedida por este Serviço;

g) Controlar a emissão do modelo n.o 344, bem como o seu
adequado tratamento;
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h) Controlar o pagamento voluntário das coimas decorrentes
das comunicações do SIVA e as que forem devidas relati-
vamente às infracções verificadas no Serviço de Finanças;

i) Fiscalização e controlo interno das contas correntes dos
pequenos retalhistas;

j) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante aos módulos
«Identificação» e «Actividade» do cadastro único;

k) Mandar instaurar e controlar os processos administrativos de
liquidação dos impostos integrados na Secção, quando a com-
petência pertença ao Serviço de Finanças, praticando tudo
o que for necessário à conclusão dos mesmos;

l) Coordenar todo o serviço respeitante ao imposto do selo,
praticando todos os actos a ele respeitantes ou com ele rela-
cionados, incluindo as liquidações da competência do Serviço
de Finanças;

m) Praticar todos os actos respeitantes a pedidos de dísticos espe-
ciais e de isenção do imposto municipal sobre veículos, de
circulação e camionagem, bem como coordenar e controlar
o serviço respeitante a estes impostos ou com ele relacionados;

n) Promover a notificação e restantes procedimentos respeitan-
tes às receitas do Estado cuja liquidação não é da competência
dos serviços da Direcção-Geral dos Impostos;

o) Promover a elaboração de todos os mapas respeitantes ao
plano de actividades;

p) Assegurar a recolha para o sistema informático dos elementos
referentes às restituições de impostos da competência deste
Serviço;

q) Controlar a escrituração do livro de emolumentos;
r) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante a pessoal.

designadamente a comunicação das faltas à Direcção de
Finanças;

s) Promover a requisição de impressos, bem como a sua orga-
nização permanente, e coordenar todo o serviço de entradas;

t) Coordenar e controlar todo o serviço de correios e tele-
comunicações.

2.2.3 — Ao chefe de finanças-adjunto Jorge Aníbal Lima Lopes
da Silva:

a) Substituir-me nas minhas ausências e impedimentos;
b) Assinar despachos de registo e autuação dos processos de

reclamação graciosa, promover a sua instrução, praticando
todos os actos a eles respeitantes ou com eles relacionados;

c) Promover a remessa ao Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto das petições de impugnação judicial apresentadas
neste Serviço, praticando todos os actos, com excepção da
revogação do acto tributário;

c) Organizar e instruir os processos administrativos relacionados
com as impugnações judiciais;

d) Mandar autuar e registar os processos de contra-ordenação,
praticando todos os actos de instrução, incluindo a execução
das decisões proferidas, com excepção da aplicação das coi-
mas, afastamento excepcional das mesmas, inquirição de tes-
temunhas e assinatura das certidões de dívida;

e) Proferir os despachos de registo e autuação dos processos
de execução fiscal e praticar todos os actos a eles respeitantes,
com excepção dos seguintes:

Declaração em falhas de processos de valor superior a
E 5000;

Declarar extinta a execução e ordenar o levantamento das
penhoras nos casos em que haja bens sujeitos a registo;

Despachos para a venda de bens por qualquer das formas
previstas;

Aceitação de propostas e decisão sobre a venda de bens
por qualquer das modalidades a que se refere o
artigo 252.o do CPPT;

Todos os actos formais relacionados com a venda de bens
e que sejam da competência do chefe do Serviço de
Finanças;

Apreciação e fixação de garantias e nomeação de perito
na prestação de contas do fiel depositário;

Decisão sobre os pedidos de pagamento em prestações,
bem como a apreciação e fixação de garantias;

f) Mandar autuar e registar os processos de oposição à execução
fiscal e de embargos de terceiro, praticando todos os actos
com eles relacionados, com excepção da inquirição de tes-
temunhas em audiência contraditória;

g) Promover o registo dos bens penhorados;
h) Mandar expedir e devolver cartas precatórias;
i) Programar e controlar o serviço externo relacionado com jus-

tiça fiscal;
j) Elaborar a nota mensal demonstrativa dos movimentos e

débito e crédito da conta bancária, coordenar a sua movi-
mentação e manter informação permanentemente actualizada
sobre o saldo existente.

3 — Disposições finais — tendo em atenção o conceito legal de
delegação de competências, designadamente o disposto no artigo 39.o
do Código do Procedimento Administrativo, o delegante conserva,
designadamente, os seguintes poderes:

a) Chamamento a si da tarefa de resolução de assunto que enten-
der conveniente, sem que daí derive a derrogação, ainda que
parcial, do presente despacho;

b) Modificação ou revogação dos actos praticados pelos dele-
gados.

3.1 — Disposições finais — em todos os actos praticados ao abrigo
da presente delegação de competências deve ser feita menção expressa
de que actuam na qualidade de delegados do chefe do Serviço de
Finanças, através da expressão «Por delegação do chefe do Serviço
de Finanças» ou outra similar, e com indicação da data em que ocorrer
a publicação do presente despacho na 2.a série do Diário da República.

4 — Produção de efeitos — este despacho produz efeitos a partir
da respectiva publicação no Diário da República.

24 de Janeiro de 2002. — O Chefe do Serviço de Finanças da Maia,
Manuel Inácio Monteiro.

Aviso (extracto) n.o 3976/2002 (2.a série). — Atento o disposto
no artigo 73.o, n.o 1, alínea c), do ETAF, para o devido efeito se
publica a delegação de competências do director de Finanças do Porto
nos seguintes funcionários:

Delegada a representação da Fazenda Pública no Tribunal de 1.a Ins-
tância do Porto no director de finanças-adjunto Manuel António
Ribeiro, que coordenará, e nas licenciadas em Direito Ana Maria
Melo Leitão, Cristina Paula Travassos Almeida Jesus Bento Duarte,
Glória Regina Macedo Carvalho, Lúcia Maria Oliveira Luz Ribeiro
Santos, Cristina Maria Jesus Sobral Santos e Inês Sofia Amorim
Almeida.

28 de Fevereiro de 2002. — O Director de Finanças do Porto, Fran-
cisco Chaves.

Aviso (extracto) n.o 3977/2002 (2.a série). — Por despacho do
subdirector-geral de 26 de Fevereiro de 2002, por delegação do direc-
tor-geral dos Impostos:

Egídio António Pires Espada Cortiço, técnico de administração tri-
butária-adjunto, colocado na Tesouraria de Finanças de Lisboa 7,
1.a Direcção de Finanças de Lisboa — autorizado a passar à situação
de licença sem vencimento de longa duração, com início em 1 de
Março de 2002. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Março de 2002. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Aviso (extracto) n.o 3978/2002 (2.a série). — Por despacho do
subdirector-geral de 6 de Março de 2002, por delegação do direc-
tor-geral dos Impostos:

Manuel Jaselino Terroso Vieira de Castro e Costa, técnico de admi-
nistração tributária-adjunto, colocado no Serviço de Finanças de
Terras de Bouro, Direcção de Finanças de Braga — autorizado a
passar à situação de licença sem vencimento de longa duração com
início em 15 de Março de 2002. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)

6 de Março de 2002. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Aviso n.o 3979/2002 (2.a série). — Por despacho de 5 de Março
de 2002 do subdirector-geral João Durão:

José Alberto Linhas Roxas Pestana, inspector tributário, nível 1 —
nomeado, em regime de substituição, chefe da Divisão de Justiça
Tributária da Direcção de Finanças de Setúbal, nos termos do n.o 2
do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 557/99, de 17 de Dezembro, com
efeitos a 20 de Dezembro de 2001.

8 de Março de 2002. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Aviso (extracto) n.o 3980/2002 (2.a série). — Por despachos do
director regional de Educação do Norte e do subdirector-geral dos
Impostos de 18 de Dezembro de 2001 e de 1 de Março de 2002,
respectivamente:

Vera Maria dos Santos Caló, auxiliar de acção educativa do quadro
de vinculação do Porto — autorizada a requisição pelo período de
um ano a fim de exercer funções nesta Direcção-Geral, com afec-
tação à Direcção de Finanças do Porto.

8 de Março de 2002. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
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Rectificação n.o 640/2002. — Por ter saído com inexactidão o
aviso (extracto) n.o 1771/2002, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 33, de 8 de Fevereiro de 2002, rectifica-se que onde
se lê «Manuel Manso Fernandes [. . . ]» deve ler-se «Manuel Manso
Fernandes [. . . ], com efeitos a 21 de Novembro de 2000».

11 de Março de 2002. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA DEFESA NACIONAL

Despacho conjunto n.o 214/2002. — O antigo posto de fisca-
lização de pesca de Melgaço, freguesia de Assadura, concelho de
Melgaço, foi arrematado em hasta pública em 21 de Novembro de
2001 pelo valor de E 79 807,66.

De acordo com o n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 32/99,
de 5 de Fevereiro, alterado pela Lei n.o 131/99, de 28 de Agosto,
75 % das receitas pecuniárias obtidas com a alienação de imóveis
revertem para o Ministério da Defesa Nacional, para além do previsto
no n.o 3 deste mesmo artigo.

Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 32/99, de 5 de Fevereiro, alterado pela Lei n.o 131/99, de 28 de
Agosto, cabe aos Ministros das Finanças e da Defesa Nacional,
mediante despacho conjunto, decidir qual o destino a dar ao produto
da receita que cabe ao Ministério da Defesa Nacional devida pela
alienação do antigo posto de fiscalização de pesca de Melgaço.

Nestes termos determina-se que o montante de E 52 793 seja afecto
ao Ministério da Defesa Nacional (capítulo 01, divisão 05, sub-
divisão 01).

5 de Março de 2002. — O Ministro das Finanças, Guilherme d’Oli-
veira Martins. — O Ministro da Defesa Nacional, Rui Eduardo Ferreira
Rodrigues Pena.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6150/2002 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto na alínea c) do n.o 2 do artigo 20.o da Lei n.o 49/99, de 22
de Junho, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço do
major-general António Mário Vieira Mila Filipe, do cargo de secre-
tário-geral-adjunto do Ministério da Defesa Nacional.

2 — Durante o período em que exerceu funções demonstrou pos-
suir, a par da reconhecida competência técnica, um elevado sentido
de responsabilidade e grande rigor no tratamento das matérias finan-
ceiras, com especial relevo do contributo no âmbito da elaboração
da proposta do orçamento da Defesa Nacional para o ano de 2002.

3 — Expresso, assim, o meu público louvor pela forma leal, empe-
nhada e competente como o major-general Mila Filipe desempenhou
as funções de secretário-geral-adjunto.

4 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Março de 2002,
inclusive.

6 de Março de 2002. — O Ministro da Defesa Nacional, Rui
Eduardo Ferreira Rodrigues Pena.

Despacho n.o 6151/2002 (2.a série). — Considerando que, não
obstante autorizada por despacho de 11 de Maio de 2000 do então
Ministro da Defesa Nacional, a abertura do concurso interno geral
para preenchimento do cargo de chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional
só veio a ser operada pelo aviso n.o 10 021/2001 publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 184, de 9 de Agosto de 2001;

Considerando, além disso, que o processo do concurso ainda não
logrou alcançar o respectivo termo em razão de contingências várias
que afectaram o seu normal desenvolvimento, de entre as quais avul-
tam as sucessivas e prolongadas ausências do presidente do júri;

Tendo em conta que a recente cessação de funções do presidente
do júri obrigaria, para a prossecução dos ulteriores trâmites do pro-
cesso concursal, a diligência de novo sorteio para a selecção de subs-
tituto, o que agravaria a já inusitada demora deste procedimento;

Atendendo a que, por força do longo lapso de tempo entretanto
decorrido, se verificou uma alteração substancial dos pressupostos
de facto que motivaram a abertura do concurso considerado, sendo
hoje a respectiva finalidade anacrónica face, designadamente, aos estu-
dos de reorganização dos órgãos e serviços centrais do Ministério

da Defesa Nacional e do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
em curso, e às consequentes implicações dos seus possíveis resultados
na estrutura orgânica da Secretaria-Geral do Ministério:

Declaro extinto, por inoportunidade superveniente, o procedimento
concursal aberto ao abrigo do despacho autorizador do Ministro da
Defesa Nacional de 11 de Maio de 2000.

8 de Março de 2002. — O Ministro da Defesa Nacional, Rui
Eduardo Ferreira Rodrigues Pena.

Louvor n.o 180/2002. — Louvo o tenente-general piloto aviador
Rui Alberto Fidalgo Ferreira pela forma inteligente, extremamente
rigorosa e competente como presidiu, ao longo dos últimos três anos,
à comissão do concurso público n.o 1/DGAED/99, relativo à aquisição
de helicópteros para a Força Aérea Portuguesa.

A sua sólida formação militar e grande integridade de carácter,
aliadas a uma indiscutível competência técnica e reconhecidas qua-
lidades pessoais, bem evidentes no seu relacionamento com as dife-
rentes entidades nacionais e internacionais envolvidas neste concurso
internacional, dignificaram de uma forma louvável e irrepreensível
o Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas Portuguesas.

No exercício das funções como presidente desta comissão, o tenen-
te-general Fidalgo Ferreira demonstrou grande empenho e dedicação,
elevado espírito de missão e sentido de dever, acompanhando todas
as fases do procedimento do concurso com o necessário bom senso
e ponderação, procurando encontrar de forma isenta e com rigor
técnico e financeiro as mais vantajosas e racionais soluções.

Num processo de aquisição de equipamentos militares, envolvendo
elevados recursos financeiros e ou mais variados interesses multina-
cionais, soube, graças à sua capacidade de comando e liderança, expe-
riência e organização, incutir no grupo a que presidiu uma dinâmica
e metodologia de trabalho responsável, objectiva e isenta, tendo sem-
pre presente a salvaguarda do interesse nacional na escolha da pro-
posta mais vantajosa.

Merece desta forma ser reconhecido publicamente pelo extraor-
dinário trabalho desenvolvido em proveito da prossecução de um
desígnio nacional, que é o de prover as Forças Armadas Portuguesas
de meios modernos, adequados e eficazes para a execução de missões
relacionadas com a salvaguarda da vida humana, da soberania nacional
e de protecção dos recursos naturais.

Por tudo o que acima foi mencionado, pela sua capacidade de
chefia, competência técnica e profissional, bom senso, habilidade e
isenção demonstradas em todo este processo, que muito honra as
Forças Armadas, a Defesa Nacional e o País, considero ser merecedor
deste público louvor o tenente-general piloto aviador Rui Alberto
Fidalgo Ferreira.

28 de Fevereiro de 2002. — O Ministro da Defesa Nacional, Rui
Eduardo Ferreira Rodrigues Pena.

Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos
de Defesa

Louvor n.o 181/2002. — Louvo o operário principal Manuel
Chambel pela forma meritória, muito digna, competente, responsável
e dedicada como há cerca de sete anos tem vindo a desempenhar
as funções de operador de reprografia na Repartição de Coordenação
e Administração Geral (RCAG), da Direcção-Geral de Armamento
e Equipamentos de Defesa (DGAED).

É de relevar também a sua disponibilidade permanente, desinte-
ressada, e empenhada, bem como o seu elevado sentido do dever
e cooperação neste serviço específico e noutros serviços gerais de
âmbito logístico, o que muito tem contribuído para o bom funcio-
namento destas actividades.

Pelos bons resultados alcançados no desempenho das suas funções,
a par das suas qualidades pessoais de que se destacam uma grande
honestidade, pelo que é justo que lhe seja publicamente expresso
o muito apreço pelos reconhecidos méritos e serviços desempenhados
na DGAED.

1 de Março de 2002. — O Director Nacional de Armamento, Antó-
nio Cavaleiro de Ferreira, vice-almirante.

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Despacho (extracto) n.o 6152/2002 (2.a série). — Por meus des-
pachos de 26 de Fevereiro de 2002, no uso de competência delegada:

Licenciada Felicidade Maria Simões dos Santos Baptista, assessora
principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Administração
Pública — nomeada, em regime de substituição, para o cargo de
directora de serviços de Coordenação Jurídico-Estatutária.
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Licenciada Isabel Maria Vargas de Sousa Miguel Elias da Costa, téc-
nica superior principal do quadro de pessoal do Instituto de Desen-
volvimento e Inspecção das Condições de Trabalho — nomeada,
em regime de substituição, para o cargo de directora de serviços
de Desenvolvimento dos Recursos Humanos.

Coronel ADMAER Adérito Cardoso, do quadro permanente da Força
Aérea na situação de activo — nomeado, em regime de substituição,
para o cargo de director de serviços de Saúde e Assuntos Sociais.

Licenciada Maria Cândido Camacho Pereira Rito de Almeida Mor-
gado, assessora desta Direcção-Geral — nomeada, em regime de
substituição, para o cargo de chefe da Divisão Técnico-Jurídica.

Licenciada Isabel Maria Neves Madeira da Costa e Silva, assessora
desta Direcção-Geral — nomeada, em regime de substituição, para
o cargo de chefe da Divisão de Ensino e Formação.

Major QTS Paulo dos Santos Fernandes, do quadro permanente do
Exército na situação de activo — nomeado, em regime de subs-
tituição, para o cargo de chefe da Divisão de Estudos Profissionais
e Política Salarial.

Tenente-coronel SAM António Paulo Teixeira de Souza Machado,
do quadro permanente do Exército na situação de activo —
nomeado, em regime de substituição, para o cargo de chefe da
Divisão de Saúde Militar.

Tenente-coronel ADMAER Fernando Ferreira dos Reis, do quadro
permanente da Força Aérea na situação de activo — nomeado, em
regime de substituição, para o cargo de chefe da Divisão de Assuntos
Sociais.

Licenciado Luís Filipe Pinto Vultos, especialista de informática do
grau 2 desta Direcção-Geral — nomeado, em regime de substitui-
ção, para o cargo de chefe da Divisão do Gabinete de Organização
e Sistemas de Informação.

28 de Fevereiro de 2002. — O Director-Geral, José Augusto V. Oli-
veira Simões, TGEN PILAV.

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

Despacho n.o 6153/2002 (2.a série). — Nos termos do artigo 6.o,
n.o 5, alínea l), da Lei n.o 111/91, de 29 de Agosto, e ouvido o Chefe
do Estado-Maior da Armada, nomeio o contra-almirante Francisco
da Franca Duarte Lima para o cargo de adjunto do chefe do Esta-
do-Maior-General das Forças Armadas para as Operações, que se
encontra vago pela passagem à situação de reserva do tenente-general
piloto aviador Fernando Nélson Rodrigues Rocha, em 17 de Dezem-
bro de 2001.

Atento o disposto no artigo 13.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 48/93,
de 26 de Fevereiro, a presente nomeação é feita nos termos do
artigo 41.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.

7 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Manuel José Alvarenga de Sousa Santos, general.

Despacho n.o 6154/2002 (2.a série). — Nos termos dos n.os 3
e 4 do despacho n.o 17 487/2001 (2.a série), de 2 de Agosto, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 193, de 21 de Agosto de 2001,
subdelego no contra-almirante Francisco da Franca Duarte Lima,
adjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas para
as Operações, as competências referidas no n.o 1.1 do mesmo des-
pacho, bem como no n.o 1.4, até E 500 000.

O presente despacho produz efeitos desde 7 de Março de 2002.

7 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Manuel José Alvarenga de Sousa Santos, general.

MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.o 493/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover,
por antiguidade, ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade
com o previsto na alínea b) do artigo 217.o do EMFAR, os capi-
tães-tenentes da classe do serviço especial 54067, Francisco Oliveira
Fernandes (no quadro), e 263974, António Pereira (no quadro), que
satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, res-
pectivamente, nos artigos 56.o e 228.o do mencionado Estatuto, a
contar de 28 de Fevereiro de 2002, data a partir da qual lhes é contada

a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo
posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 176.o e para
efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em con-
sequência de vacaturas ocorridas nessa data resultantes da passagem
à situação de reserva dos capitães-de-fragata da classe do serviço
especial 214672, Jacinto Manuel Ferreira de Oliveira, e 884562, João
Madeira Domingues Cega, ficando colocados no 1.o escalão do novo
posto.

Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 198171, capitão-de-fragata da classe do serviço especial
João Luís Vieira Filipe.

8 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Portaria n.o 494/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover,
por escolha, ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o
previsto na alínea c) do artigo 217.o do EMFAR, os primeiros-tenentes
da classe de oficiais técnicos 1053563, Benigno Pombo Fernandes,
e 11365, Luís Teixeira Ferreira Gil (no quadro), que satisfazem as
condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente,
nos artigos 56.o e 228.o do mencionado Estatuto, a contar de 7 de
Fevereiro de 2002, data a partir da qual lhes conta a respectiva anti-
guidade e lhes são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com a alínea b) do n.o 1 do artigo 176.o e para efeitos do n.o 2
do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em consequência de vaca-
turas ocorridas nessa data resultantes da passagem à situação de
reserva dos capitães-tenentes da classe de oficiais técnicos 793662,
António Serra Mourato e 732761, José Francisco Viegas, ficando colo-
cados no 1.o escalão do novo posto.

Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 220069, capitão-tenente da classe de oficiais técnicos
Fernando Gonçalves Ribeiro.

8 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Portaria n.o 495/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover,
por escolha, ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o
previsto na alínea c) do artigo 217.o do EMFAR, o 220069, primeiro-
-tenente da classe de oficiais técnicos Fernando Gonçalves Ribeiro
(no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 228.o do mencionado Esta-
tuto, a contar de 31 de Janeiro de 2002, data a partir da qual conta
a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo
posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 176.o e para
efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em con-
sequência de vacatura ocorrida nessa data resultante da promoção
ao posto imediato do 58164, capitão-tenente da classe de oficiais téc-
nicos José Félix da Silva Guerreiro, ficando colocado no 1.o escalão
do novo posto.

Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 8571, capitão-tenente
da classe de oficiais técnicos José António Pereira Salgueiro.

8 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Portaria n.o 496/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover,
ao posto de aspirante os seguintes cadetes graduados em aspirante
da classe de fuzileiros em regime de voluntariado:

9601901, Lázaro Emanuel dos Santos Montezo.
9602001, Ivo Miguel Romaneiro Pinto.
9602201, José Luís Filipe dos Reis.
9302201, Daniel da Cruz Neves.
9314199, Jorge Manuel David Rosa Reis.
9602601, Miguel Ângelo Martins Luís.
9602401, António José Baleiras Mendes.
9602701, João Filipe Coelho Gomes da Silva.
9602501, João Rui Morais Batista.

Estes oficiais que concluíram com aproveitamento a instrução mili-
tar, a contar de 8 de Fevereiro de 2002, data a partir da qual lhes
conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do
EMFAR.
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Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deve-
rão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda do 9303200, aspirante da classe de fuzileiros em regime
de voluntariado André Filipe de Castro Santos.

8 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Portaria n.o 497/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover,
por escolha, ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade
com o previsto na alínea a) do artigo 217.o do EMFAR, o 10480,
capitão-de-fragata da classe de médicos navais António José de Santa
Marta Granger Rodrigues (no quadro), que satisfaz as condições gerais
e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o
e 228.o do mencionado Estatuto, a contar de 5 de Fevereiro de 2002,
data a partir da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos
os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1
do artigo 176.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo
Estatuto, em consequência de vacatura ocorrida nessa data resultante
da passagem à situação de adido ao quadro do 66171, capitão-de-
-mar-e-guerra da classe de médicos navais Rui Manuel Rodrigues
de Abreu, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.

Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 62680, capitão-de-
-mar-e-guerra da classe de médicos navais Luís Casimiro Sentieiro
Ferreira da Silva.

8 de Março de 2002. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Direcção-Geral de Marinha

Instituto de Socorros a Náufragos

Aviso n.o 3981/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos dos n.os 1
e 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do almirante Chefe do Estado Maior da
Armada de 20 de Fevereiro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso com vista ao
preenchimento de seis vagas de marinheiro de embarcação salva-vidas
do quadro do pessoal civil do Instituto de Socorros a Náufragos,
constante do mapa anexo à Portaria n.o 625/91, de 12 de Julho.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para os lugares
indicados, cessando com o preenchimento dos mesmos.

3 — A abertura do concurso é feita tendo em conta as quotas de
descongelamento que foram autorizadas pelo despacho conjunto
n.o 1075/2001 da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério
das Finanças, publicado no Diário da República, 2.a série n.o 284,
de 10 de Dezembro de 2001, e depois de consultada a Direcção-Geral
da Administração Pública, quanto a efectivos excedentes qualificados
e disponíveis para colocação, e a Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, quanto à existência de cobertura orçamental suficiente para
suportar os encargos anuais emergentes do pagamento dos venci-
mentos ilíquidos e outros abonos devidos pela admissão do pessoal
em causa.

4 — O presente concurso rege-se pelas disposições aplicáveis dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 4/91, de 8 de Janeiro,
e do despacho conjunto dos CEM de 12 de Outubro de 1989, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 247, de 26 de Outubro de
1989.

5 — Local de trabalho e remuneração — as vagas a concurso des-
tinam-se ao preenchimento de lugares vagos nas Estações Salva-Vidas
de Ferragudo (duas vagas), Figueira da Foz (uma vaga), Nazaré (uma
vaga), Peniche (uma vaga) e Vila Real de Santo António (uma vaga).

A remuneração é a correspondente ao escalão 1, índice 160, cons-
tante no Decreto-Lei n.o 267/2000, de 20 de Outubro.

6 — Conteúdo funcional — compete ao marinheiro de embarcação
salva-vidas:

a) Executar todas as ordens referentes ao serviço que lhe sejam
dadas pelo patrão, ou sota-patrão, no impedimento daquele;

b) Substituir o sota-patrão de salva-vidas nos seus impedimentos,
quando para tal estiver habilitado.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os definidos no n.o 2 do artigo 29.o do

Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais — ser detentor da escolaridade obriga-

tória e habilitação profissional adequada e possuidor de cédula marí-

tima correspondente à categoria profissional, conforme o estabelecido
na alínea c) do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 4/91, de 8
de Janeiro.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao director do Instituto de Socorros a Náufragos,
Rua Direita de Caxias, 31, 2780-438 Paço de Arcos, podendo ser
entregue na Secretaria-Geral deste Instituto ou enviado pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado neste
aviso, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, natu-
ralidade, estado civil, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu),
morada, código postal e telefone, se o tiver;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso, fazendo referência ao número do

Diário da República onde vem publicado;
d) Experiência profissional;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

8.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos, autênticos ou autenticados:

Certificado de habilitações literárias;
Documento comprovativo de inscrição marítima;
Documento comprovativo do serviço militar;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Fotocópia do cartão de contribuinte;
Curriculum vitae;
Documentos comprovativos de outras habilitações profissionais

que possuam relacionadas com o conteúdo funcional de
marinheiro.

8.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 — Os métodos de selecção a aplicar serão a avaliação curricular

e as provas de conhecimentos, com o objectivo de avaliar e testar
as aptidões profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com
as exigências da função, a habilitação académica de base, a formação
e qualificação, a experiência profissional e a destreza de desempenho
na área para que este concurso é aberto.

9.1 — A classificação final dos candidatos é feita pela ordenação
decrescente de pontuação final convertida na escala de 0 a 20 valores,
com o cálculo até às centésimas e efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

PF=(a×HA)+(b×FP)+(c×EP)+(d×PC)
10

em que:

a=coeficiente 1;
b=coeficiente 2;
c=coeficiente 3;
d=coeficiente 4;

com a+b+c+d=10, sendo:

PF=pontuação final;
HA=habilitação académica de base;
EP=experiência profissional;
PC=provas de conhecimentos;
FP=formação profissional.

9.2 — As regras a observar na valorização dos diversos factores
são as seguintes:

9.2.1 Habilitação académica de base (HA):

a) Neste factor é ponderada a titularidade de um grau académico
ou a sua equiparação legalmente reconhecida:

Habilitação superior à exigível — 20 valores;
Habilitação legalmente exigível — 16 valores;

b) As habilitações a considerar são em ciclos, cursos, graus de
ensino ou graus académicos completos e comprovados através
da apresentação de diplomas, cartas de curso, certidões ou
certificados legalmente reconhecidos;

c) A pontuação obtida em HA é introduzida na fórmula de pon-
tuação final.

9.2.2 — Experiência profissional (EP):
a) A pontuação de EP é calculada pela fórmula:

EP=N+T
2

em que:

N=natureza das funções;
T=tempo efectivo no desempenho de funções na área de acti-

vidade deste concurso.
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1 — Valorização da natureza das funções (N):

Identidade total de funções — 20 valores;
Identidade parcial de funções — 10 valores.

2 — Valorização do tempo efectivo no desempenho de funções na
área de actividade deste concurso (T):

Até dois anos — 14 valores;
De dois a seis anos — 18 valores;
Superior a seis anos — 20 valores.

b) A pontuação obtida em EP é introduzida na fórmnula de pon-
tuação final.

9.2.3 — Provas de conhecimentos (PC):
a) A pontuação de PC é calculada pela fórmula:

PC=PE+(2×PP)
3

em que:

PE=prova escrita;
PP=prova prática.

1 — Valorização da prova escrita (PE) — será avaliada na escala
de 0 a 20 valores e incidirá sobre conhecimentos básicos de navegação
e de marinharia.

2 — Valorização da prova prática (PP) — será avaliada na escala
de 0 a 20 valores pelo júri do concurso e constará da realização de
exercícios e tarefas da especialidade para a categoria, a bordo de
uma embarcação salva-vidas.

b) A pontuação obtida em PC é introduzida na fórmula da pon-
tuação final.

9.2.4 — Formação profissional (FP):

a) Este factor é valorizado tendo em conta a formação pro-
fissional do candidato específica para o desempenho das fun-
ções na área de actividade deste concurso:

Formação superior à exigível — 20 valores;
Formação legalmente exigível — 15 valores;

b) A pontuação obtida em FP é introduzida na fórmula de pon-
tuação final.

9.2.5 — Classificação final:

a) A classificação final dos candidatos é feita por ordem decres-
cente de pontuação final obtida;

b) Em caso de igualdade de classificação, preferem, suces-
sivamente:

1) O resultado da entrevista profissional de selecção;
2) O candidato do serviço ou organismo interessado;
3) O candidato cujo cônjuge, ou pessoa que com ele viva

em condições análogas há mais de dois anos e possua
a qualidade de agente ou funcionário, esteja colocado
em serviço ou organismo sito no mesmo município ou
em municípios limítrofes do serviço ou organismo para
que é aberto o concurso;

c) Competirá ao júri do concurso estabelecer critérios de desem-
pate sempre que subsistir igualdade após a aplicação dos cri-
térios anteriores;

d) Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas de
conhecimentos ou na classificação final obtenham classifica-
ções inferiores a 10 valores.

10 — As listas de candidatos, de admissão e de classificação final
serão afixadas na sede do Instituto de Socorros a Náufragos, Rua
Direita de Caxias, 31, e também remetidas aos candidatos, nos termos
dos n.os 1 e 2 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 204/98 de 11 de
Julho, ou, se for caso disso, publicadas no Diário da República.

11 — Constituição do júri:

Presidente — CMG Henrique Luís Monteiro Marques.
Vogais efectivos:

1.o 1TEN Nuno Galhardo Leitão.
2.o Patrão de S/V Dionísio Andrade Afonso.

Vogais suplentes:

1.o 1TEN Fernando dos Santos.
2.o Patrão S/V Manuel Araújo Leitão.

12 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

28 de Fevereiro de 2002. — O Director, Pedro Miguel Peixoto Cor-
reia do Amaral, CMG Res.

Instituto Hidrográfico

Aviso n.o 3982/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-almi-
rante director-geral do Instituto Hidrográfico de 28 de Fevereiro de
2002:

Maria Madalena Sampaio Carvas Morais e Helena Maria Ferreira
Tavares de Castro, cantoneiras de limpeza do quadro do pessoal
da Câmara Municipal de Oeiras — requisitadas para o Instituto
Hidrográfico, nos termos do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, ficando posicionadas nos mesmos escalões, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2002.

7 de Março de 2002. — O Director dos Serviços de Apoio, Herlânder
Valente Zambujo, CMG.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.o 6155/2002 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças, da Direcção do Serviço de Pes-
soal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal:

Primeiro-marinheiro CM (245289) António Domingos Ferreira de
Andrade, primeiro-marinheiro CM (101490) Aníbal José Silva Vés-
tia, primeiro-marinheiro CM (158990) Carlos Miguel Cardoso Eusé-
bio, primeiro-marinheiro CM (241990) Paulo Manuel Mendes e
Silva, primeiro-marinheiro CM (104690) Gilberto António Pires
Saraiva, primeiro-marinheiro CM (148191) Ricardo Jorge Carneiro,
primeiro-marinheiro CM (6305792) António José Galvão, primei-
ro-marinheiro CM (205491) António Luís Ferreira Bernardo, pri-
meiro-marinheiro CM (325190) Domingos Manuel Rodrigues
Janeiro, primeiro-marinheiro CM (6304792) Carlos Jorge Zambujo
dos Reis e primeiro-marinheiro CM (242291) Paulo Sérgio Nunes
Pimentel — promovidos, por antiguidade, ao posto de cabo da classe
de condutores de máquinas, ao abrigo do artigo 287.o do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho), ficando no quadro, a contar de 1 de Outubro de 2001,
data a partir da qual é contada a respectiva antiguidade e lhes
é devido o vencimento do novo posto, de acordo com a alínea b)
do n.o 1 do artigo 176.o e para os efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, preenchendo as vagas ocorridas nessa
data, resultantes, respectivamente das promoções a segundo-sar-
gento CM do cabo CM (403085) Fernando Jorge da Silva Santos,
do cabo CM (413983) Adelino Augusto Justo Barbosa Marçal, do
cabo CM (105880) António dos Santos Freitas, do cabo CM
(110880) Amadeu Medley Gonçalves, do cabo CM (349580) José
António Pires Fernandes, do cabo CM (412683) Paulo Jorge Costa
de Almeida e Silva, do cabo CM (405982) José Francisco Mata
Chaiça, do cabo CM (404882) Francisco Manuel Bação Martins
Oliveira, do cabo CM (304079) José Fernando Parreira Coutinho,
do cabo CM (405484) João Silveira Mendes Teixeira, e do cabo
CM (222481) José Manuel Martins Pereira. Ficam colocados na
escala de antiguidade à esquerda do cabo CM (108690) Orlando
Dias Castanhas, pela ordem indicada.

26 de Fevereiro de 2002. — O Chefe da Repartição, Arménio Cunha,
capitão-de-mar-e-guerra.

Despacho n.o 6156/2002 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes-
soal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido, por antiguidade, ao posto de sargento-
-ajudante da classe de abastecimento, ao abrigo da alínea c) do
artigo 263.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decre-
to-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho), ficando no quadro, o seguinte
militar:

142367, primeiro-sargento L José Jerónimo Saruga.

Promovido a contar de 23 de Janeiro de 2002, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 176.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nessa data resultante da promoção a
sargento-chefe do 158665, sargento-ajudante L Reinaldo Simões da
Cunha.
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Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 137267, sar-
gento-ajudante L António Maria Palma.

28 de Fevereiro de 2002. — O Chefe da Repartição, Arménio Cunha,
capitão-de-mar-e-guerra.

EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Repartição de Pessoal Militar não Permanente

Portaria n.o 498/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército promover ao posto de alferes desde 16 de
Dezembro de 2001, nos termos dos artigos 373.o e 374.o, n.o 1, alínea a),
ambos do Decreto-Lei n.o 34-A/90, com as alterações verificadas por
força do normativo do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a
mesma data, o aspirante a oficial em seguida mencionado:

ASP I Atirador RC (04233398) Gonçalo Nuno da Costa F. Abrantes
Garrido.

27 de Fevereiro de 2002. — Por subdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Manuel Cardoso Ferreira,
COR INF CMD.

Portaria n.o 499/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 12 de
Outubro de 2001, nos termos dos artigos 395.o e 396.o, n.o 1, alínea a),
ambos do Decreto-Lei n.o 34-A/90, com as alterações verificadas por
força do normativo do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a
mesma data, o alferes em seguida mencionado:

ALF SP Psic. Militar RC (24938591) Ricardo Jorge Alves de Pinho.

27 de Fevereiro de 2002. — Por subdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Manuel Cardoso Ferreira,
COR INF CMD.

Portaria n.o 500/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 6 de Feve-
reiro de 2002, nos termos dos artigos 395.o e 396.o, n.o 1, alínea a),
ambos do Decreto-Lei n.o 34-A/90, com as alterações verificadas por
força do normativo do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a
mesma data, o alferes em seguida mencionado:

ALF SP Programador RC (22252193) Miguel Gonçalves Aires.

27 de Fevereiro de 2002. — Por subdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Manuel Cardoso Ferreira,
COR INF CMD.

Portaria n.o 501/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército promover ao posto de alferes desde 16 de
Dezembro de 2001, nos termos dos artigos 373.o e 374.o, n.o 1, alínea a),
ambos do Decreto-Lei n.o 34-A/90, com as alterações verificadas por
força do normativo do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 236/99, de 25
de Junho, contando a antiguidade e efeitos administrativos desde a
mesma data, os aspirantes a oficial em seguida mencionados:

ASP TM Explor. Transm. RC (16044797) Aleixo Vilela Oliveira Dores.
ASP A Camp. Info. Obs. Ligac. RC (19049796) Ana Cláudia Cordeiro

Fernandes.
ASP SP Secretariado RC (04386099) Anabela Esteves de Brito.
ASP TM Explor. Transm. RC (00825194) Miguel Ângelo Semedo

Folgado.
ASP TM Explor. Transm. RC (08556398) Paulo Alexandre Cristão

Peres Cura.
ASP I Atirador RC (01066796) Paulo Jorge Costa Pinto.
ASP TM Explor. Transm. RC (09153495) Raul Fernando Basto Silva

Ferreira.

27 de Fevereiro de 2002. — Por subdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Manuel Cardoso Ferreira,
COR INF CMD.

Governo Militar de Lisboa

Escola Prática de Cavalaria

Despacho n.o 6157/2002 (2.a série). — Subdelegação de com-
petências no 2.o comandante da Escola Prática de Cavalaria. — 1 — Ao
abrigo da autorização que me é conferida no despacho n.o 15 497/2001
(2.a série), de 25 de Junho, do tenente-general governador militar
de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de
27 de Julho de 2001, subdelego no 2.o comandante desta Escola Prática
de Cavalaria, tenente-coronel de cavalaria (NIM 07529778) Manuel
Mateus Costa da Silva Couto, competência para autorizar despesas
com aquisição de bens e serviços, com formalidades legais, até E 5000.

2 — Este despacho produz efeitos a partir de 19 de Março de 2001
ficando por este meio ractificados todos os actos entretanto praticados
pelo 2.o comandante da Escola Prática de Cavalaria que se reclamam
no âmbito desta subdelegação de competências.

27 de Fevereiro de 2002. — O Comandante, Mário Rui Correia
Gomes, COR CAV.

FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Direcção de Pessoal

Portaria n.o 502/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea que o COR TPAA RES-QPfe (001156-J)
Alípio Carlos Nunes (CRMOB) do quadro de oficiais TPAA passe
à situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 160.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho. Conta esta situação desde 6 de
Fevereiro de 2002. Transita para o ARQC desde a mesma data.

7 de Fevereiro de 2002. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Jorge Manuel Antunes de Andrade, MGEN/PILAV.

Portaria n.o 503/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea que o TCOR TMAEQ RES-QPfe
(000831-B) Manuel Francisco Marques (CRMOB) do quadro de ofi-
ciais TMAEQ passe à situação de reforma, nos termos da alínea b)
do n.o 1 do artigo 160.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho. Conta esta
situação desde 16 de Fevereiro de 2002. Transita para o ARQC desde
a mesma data.

18 de Fevereiro de 2002. — Por delegação do Comandante de Pes-
soal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, Jorge Manuel Antunes de Andrade, MGEN/PILAV.

Despacho n.o 6158/2002 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea que o 1SAR ABST RES-QPfe (044781-B)
Joaquim Maia de Oliveira (CRMOB), do quadro de sargentos ABST,
passe à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 160.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho. Conta esta situação
desde 17 de Dezembro de 2001. Transita para o ARQC desde a
mesma data.

18 de Dezembro de 2001. — Por delegação do Comandante de
Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Director, Jorge Manuel Antunes de Andrade,
MGEN/PILAV.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Interna

Despacho n.o 6159/2002 (2.a série). — Importando definir o sis-
tema de avaliação da formação referida no n.o 14.o da Portaria
n.o 64/2001, de 31 de Janeiro, e, concretamente, regular a realização
das provas de avaliação dos candidatos ao exercício da actividade
de acompanhamento, defesa e protecção de pessoas, a que se refere
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o n.o 7.o da Portaria n.o 1325/2001, de 4 de Dezembro, reforçando
o rigor dos procedimentos de acesso à profissão e de autenticação
dos respectivos cartões profissionais, determino, no uso da compe-
tência prevista no n.o 15.o da Portaria n.o 64/2001, de 31 de Janeiro,
o seguinte:

1 — Estão sujeitos a provas de avaliação os candidatos possuidores
de formação específica para pessoal de acompanhamento, defesa e
protecção de pessoas, nos termos indicados no n.o 14.o da Portaria
n.o 64/2001, de 31 de Janeiro.

2 — A elaboração das provas de avaliação e a fiscalização da sua
execução são asseguradas pela Polícia de Segurança Pública, através
do Corpo de Segurança Pessoal.

3 — A realização das provas de avaliação é requerida à Direcção
Nacional da Polícia de Segurança Pública pelas entidades formadoras
autorizadas com uma antecedência mínima de 30 dias úteis relati-
vamente à data pretendida para a sua concretização.

4 — O requerimento mencionado no número anterior deve indicar
o local em que a prova irá realizar-se e o número estimado de can-
didatos, sem o que não pode ser deferido.

5 — A Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública designa
a data, a hora e o local para a realização das provas, informando
as entidades formadoras e dando conhecimento desses dados à Secre-
taria-Geral do Ministério da Administração Interna.

6 — As provas são realizadas em Lisboa, podendo, excepcional-
mente, realizar-se em qualquer capital de distrito do continente ou
nas Regiões Autónomas, desde que aí haja um mínimo de 20 can-
didatos a avaliar.

7 — O júri de avaliação é composto por um presidente e dois vogais
efectivos, designados pela Polícia de Segurança Pública, competin-
do-lhe realizar todas as operações relativas ao procedimento de
avaliação.

8 — O método de selecção a utilizar na avaliação dos candidatos
ao exercício da actividade de acompanhamento, defesa e protecção
de pessoas é a prova de conhecimentos, constando de uma prova
escrita e de uma prova prática.

9 — A prova escrita tem a duração máxima de noventa minutos
e obedece às seguintes regras:

a) É classificada de 0 a 20 valores;
b) Contempla dois tipos de questões: o primeiro, constituído

por séries de quatro afirmações, em que o candidato deve
assinalar a única verdadeira; o segundo, de resposta desen-
volvida;

c) Cada resposta certa às questões do primeiro tipo é pontuada
com 0,5 valores; cada resposta certa às questões do segundo
tipo é pontuada com 1 valor.

10 — A prova prática incide sobre as seguintes matérias:

a) Formações básicas de protecção pessoal;
b) Busca em alojamentos;
c) Inspecção de viaturas;
d) Deslocação em viaturas:

1) Posição das viaturas;
2) Posição dos ocupantes;
3) Embarques e desembarques;

e) Luta e defesa pessoal, sendo obrigatória a execução de téc-
nicas de defesa perante diversas situações de ataque, nomea-
damente:

1) Ameaça ou agressão sem recurso a qualquer arma ou objecto;
2) Ameaça ou agressão com recurso a um objecto;
3) Ameaça ou agressão com recurso a arma branca.

11 — A prova prática é classificada de 0 a 20 valores, atribuídos
da seguinte forma:

a) Cada uma das provas indicadas nas alíneas a), b), c) e d)
do número anterior é pontuada com 3,5 valores;

b) A prova referida na alínea e) do número anterior é pontuada
com 6 valores.

12 — O candidato é considerado aprovado quando a média das
classificações obtidas nas provas escrita e prática for igual ou superior
a 10 valores, não podendo a nota atribuída na prova teórica ser inferior
a 10 valores.

13 — Os resultados de cada acção de avaliação são comunicados
pela Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública à entidade
proponente, com conhecimento à Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna.

14 — Podem também candidatar-se à realização das provas de ava-
liação previstas neste despacho os indivíduos que, sendo possuidores
do curso de segurança pessoal ministrado no Corpo de Segurança
Pessoal da Polícia de Segurança Pública, reúnam os requisitos fixados
no artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 231/98, de 22 de Julho.

15 — Para além do pagamento da taxa a que se refere o n.o 23.o
da Portaria n.o 1325/2001, de 4 de Dezembro, da responsabilidade
das empresas requerentes, o financiamento dos encargos relativos a
ajudas de custo e deslocações correspondentes à participação das for-
ças de segurança na realização das provas de avaliação previstas neste
despacho é da responsabilidade, equitativa, da Secretaria-Geral do
Ministério da Administração Interna e das empresas requerentes.

26 de Fevereiro de 2002. — O Secretário de Estado da Adminis-
tração Interna, Rui Carlos Pereira.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Secretaria-Geral (do ex-MEPAT)

Listagem n.o 68/2002. — Faz-se pública a lista nominativa do pes-
soal pertencente à ex-Direcção-Geral de Aviação Civil que é integrado
no quadro especial transitório criado pela Portaria n.o 1254/2001, de
30 de Outubro, na Secretaria-Geral do Ministério do Equipamento
Social, conforme estabelecido nos n.os 1 a 9 do artigo 5.o do Decre-
to-Lei n.o 133/98, de 15 de Maio:

Grupo de pessoal Carreira Categoria Nome

Técnico superior . . . Inspecção superior
de aviação civil.

Inspecção superior
principal.

Frederico José de Figueiredo Serra (a).
José Silvério Medeiros da Rocha e Cunha.
Sérgio Renato da Silva Marques Carvalho.
Manuel Vieira Conde e Silva (b).
Luís Alberto Figueira Lima da Silva.
José Manuel Monteiro Ferreira Salgueiro.
Maria da Luz Porto Amaral.
Rui Manuel Sarmento Veres (c).
Maria Teresa de Jesus Campos.
Luís António Fonseca de Almeida.
Maria Helena Tomé Faleiro de Almeida.
Maria Leonor Ribeiro de Morais Caldas Duarte.
Alda Maria Pinho dos Santos Pato (d).
Silvério Agostinho Alves Espínola (e).
António José Lapido Moreira Rato.
Maria Helena Rodrigues Sequeira Serras Gago (e).

Inspector superior José Maria de Freitas (f).
Maria Carla Padrão da Silva de Sales Grade.
Gualdino Alberto Rodrigues.
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Grupo de pessoal Carreira Categoria Nome

Inspector principal Luís Manuel Vieira Pires.
Fernanda Maria Laires Rodrigues de Lencastre Bernardo.
Custódia Maria Malheiros Machado.
Ana Maria Leonardo Teixeira Leite.
Abdul Hamid Gulamhussen Rentula Bangy (e).
Maria João Aleixo Lopes.
Francisco Manuel Martinho Martins.
Eduardo Carvalho Pestana (d).

Inspector . . . . . . . . Jorge Manuel Miranda de Freitas.
José Eduardo Teixeira Barreira.
João Manuel Pinto dos Santos Silva.
José António Alves Quintas.
Victor Manuel Rodrigues Rosa.
Luís Manuel Garcia Ribeiro Ferreira.
José Pedro Leitão de Araújo e Azevedo.
Fernanda Maria Bandarra da Silva Ferreira.
Ana Cristina Pereira Pais.
Maria Manuela Farinha Pedrosa.
Maria de Lourdes Sousa Lobo Governa.
Maria da Conceição Ferreira Amaral Rosas do Amaral.
Rui Vasco Godinho Mendes.

Técnica superior . . . Assessor principal Fernando Soto Almeida (g).
José Orlando Coutinho Lopes.
Maria da Conceição Oliveira de Lemos.
António Gonçalves de Moura e Preza.

Técnico superior
principal.

Dina Maria Dias Rodrigues.

Técnico superior de
1.a classe.

Maria de Fátima Gomes Guerreiro de Freitas Leiras.
Maria José Sousa Rebelo Lambim.

Técnico superior de
2.a classe.

Maria Teresa Matos Mendes Núncio Xavier.
António Carlos Gonçalves Beja.

Técnico . . . . . . . . . . . Técnico de inspec-
ção de aviação
civil.

Subinspector espe-
cialista principal.

Ana Teresa Simeão Loureiro Lufinha Soares de Albergaria.

Subinspector espe-
cialista.

Américo Santos.
Fernando Mário Galriça Ferreira.
Joaquim Queirós Neves.
Carlos Artur de Freitas Branco (d).
Rui Sérgio Bingre do Amaral (h).

Subinspector prin-
cipal.

José Salvador de Almeida Santos.

Subinspector de
2.a classe.

João Luís Ribeiro de Sobral Cid.
Sérgio Neto Abrantes Alcobia.

Técnico de diagnós-
tico e terapêutica.

Técnico de 1.a classe Maria Laudemira Vilela Rodrigues.

Técnico profissional Tradutor . . . . . . . . . Técnico profissio-
nal especialista
principal.

Maria Lúcia dos Anjos Silva.
Lígia Maria Mota Nogueira.

Técnico profissio-
nal especialista.

Maria Manuel Marinho Nobre de Gusmão.
Laura Simões Henriques.

Técnico profissio-
nal principal.

Maria Isabel Farinha Luís Lourenço.
Maria Manuel dos Santos Lameiro.
Maria de Jesus Marques da Costa Talaia.
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Grupo de pessoal Carreira Categoria Nome

Técnico profissio-
nal de biblioteca
e documentação.

Técnico profissio-
nal especialista
principal.

Maria dos Santos Félix Simões da Silva.

Técnico profissio-
nal especialista.

Irene Isabel Jerónimo Simões Brandão.
Maria Carlota Rodrigues.

Técnico profissio-
nal.

Técnico profissio-
nal especialista.

Maria Liliete Dias Pires (i).
Fernando Lourenço Ascenso Machado.
Vasco Rodrigues de Carvalho (e).
Maria de Fátima António Gomes.
Maria Fernanda do Espírito Santo Jorge de Castro Gonçalves.

Técnico profissio-
nal principal.

Maria Alves Soares Santos.
Lucinda Marques Gomes Paulino Costa.
Alexandre Herculano Lopes dos Reis.
Arnaldo Melo da Silva Dias.
Almerinda Gomes Guerreiro Dias Pereira.
Maria Helena Domingos Caldas.
Maria Augusta da Purificação Ramos Rodrigues.

Técnico profissio-
nal de 1.a classe.

Maria Umbelina Ruano dos Santos Amaral.
Maria Augusta de Sousa Soares de Oliveira (j).
Isabel Rosa Alves de Andrade Ferreira da Silva.
Elisabete de Oliveira Neves Martins.
Maria da Luz Ramos Claudino.
Carlos Manuel Fernandes Gomes.
Paula Alexandra de Abreu e Castro Monteiro Pereira.
Maria Celeste Afonso Silvestre Silva.

Técnico profissio-
nal de 2.a classe.

Ana Paula Correia Freitas da Silva.

Administrativo . . . . . Chefe de secção . . . Maria Teresa Alves de Almeida dos Santos.
Maria do Céu da Silva Duarte Ralha Garcia de Carvalho.
Maria Eugénia Luisinha Marcelina Estrócio.
Nilsa Maria Simões da Silva Rodrigues.
Fernando Neto Rosa.

Administrativo . . . . Assistente adminis-
trativo especia-
lista.

Deolinda da Conceição Dias da Silva Santos.
Susel Maria Mendes Gregório Pereira de Almeida.

Assistente adminis-
trativo principal.

Maria Teresa Vintém Andrade Cardoso.
Maria Fernanda da Costa Ferreira Semião.
Maria da Luz Lopes Mercês Machado Santos.
Irene Nunes Franco.
António Luís Mateia.
Maria de Fátima Travanca Correia.
Maria Madalena Reis.
Manuela Magda Cardoso Borges de Sousa.
Maria Isabel Portela Baudouin.
Maria Margarida Sousa da Fonseca.
Maria Amélia da Costa Lima Pereira.
Maria Cristina Monteiro Santiago Soares de Lacerda.
Maria Celeste Gomes Marques de Sousa Pita.
Maria Marlene Tomás Duarte.

Assistente adminis-
trativo.

Olga Kristakis Carletis Afonso.
José Domingues Rodrigues Bairinhas.
Paulo José Patrício de Matos.
Isabel Maria Ascenso Machado Rêgo de Sousa.
Laurinda Castro da Silva.

Operário altamente
qualificado.

Impressor de artes
gráficas.

Impressor de offset
principal.

Carlos Manuel Carmo de Almeida.

Mecânico . . . . . . . . Mecânico principal José Aires Falcão.
Luís Manuel da Silva Carvalho.
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Grupo de pessoal Carreira Categoria Nome

Auxiliar . . . . . . . . . . . Operador de micro-
filmagem.

Operador de micro-
filmagem princi-
pal.

António Manuel da Costa Ferreira.
Carlos Alberto Mechinha Lourenço.

Motorista de pesa-
dos.

Motorista de pesa-
dos.

Alberto Correia de Magalhães.

Motorista de ligei-
ros.

Motorista de ligei-
ros.

José João Paulino Costa.
José Maria Rodrigues Cosme.

Telefonista . . . . . . . Telefonista . . . . . . . Maria Cecília Augusta de Oliveira Melo e Santos.
Maria Emília Botas Catarrinha.
Maria do Céu Correia de Magalhães.
Maria Fernanda Durão Soares.

Operador de repro-
grafia.

Operador de repro-
grafia.

Maria Carolina Mesquita Negrão Varela de Carvalho.
José António da Silva Mestre.

— Encarregado de
pessoal auxiliar.

José Luís Fernando.

Auxiliar administra-
tivo.

Auxiliar administra-
tivo.

José Marques da Silva.
Isabel Marques Gomes Fernando.

Auxiliar de labora-
tório.

Auxiliar de labora-
tório.

Clarisse Marques Vila Nova.
Maria Digna da Conceição Raimundo.

(a) Em comissão de serviço no Gabinete de Prevenção e Inves-
tigação de Acidentes com Aeronaves, ao abrigo do disposto na alí-
nea b) do n.o 6 do artigo 18.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho,
conjugado com o disposto no n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 318/99, de 11 de Agosto.

(b) Em comissão de serviço na Comissão de Planeamento de Trans-
porte Aéreo de Emergência, nos termos do n.o 2 do artigo 5.o do
Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, conjugado com o n.o 1
do artigo 16.o do Decreto Regulamentar n.o 13/93, de 5 de Maio.

(c) Requisitado na ANA, S. A., ao abrigo do disposto nos artigos 1.o,
n.o 3, e 5.o do Decreto-Lei n.o 464/82, de 9 de Dezembro, conjugado
com o artigo 24.o dos Estatutos do INAC, anexos ao Decreto-Lei
n.o 133/98, de 15 de Maio.

(d) Licença sem vencimento de longa duração ao abrigo do
artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a partir de
1 de Fevereiro de 2002.

(e) A prestar serviço em organismo internacional, ao abrigo do
artigo 89.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.

(f) Licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do
artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a partir de
1 de Maio de 2001.

(g) Comissão de serviço no Gabinete do Primeiro-Ministro, ao
abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 3.o e no n.o 1 do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.o 45/92, de 4 de Abril.

(h) Em comissão de serviço na ANA, S. A., ao abrigo do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 558/99, de 17 de Dezembro.

(i) Requisitado no Gabinete do MNE, ao abrigo dos artigos 6.o
e 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho.

(j) Requisitado no Gabinete do MNE, ao abrigo dos artigos 6.o
e 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, conjugado com
o n.o 5 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.

28 de Fevereiro de 2002. — O Secretário-Geral, Fernando Almo-
dôvar.

MINISTÉRIOS DO EQUIPAMENTO SOCIAL,
DA ECONOMIA E DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Despacho conjunto n.o 215/2002. — O Estado Português tem
actualmente comprometido um montante de até 6 milhões de euros
(condições económicas de 2001) para os programas de telecomuni-

cações da Agência Espacial Europeia (ESA), no período compreen-
dido entre os anos 2001 a 2005, cabendo ao ICP — Autoridade
Nacional de Comunicações (ICP — ANACOM) a responsabilidade
de assegurar o pagamento desses montantes.

As recentes reflexões estratégicas desenvolvidas pelo executivo da
ESA e pelo Comité de Gestão dos Programas de Telecomunicações
(JCB) conduziram à formulação de um novo Plano de Desenvol-
vimento de Longo Prazo, o qual envolve a extensão do horizonte
temporal do plano actualmente em vigor, bem como um considerável
reforço do pacote de actividades e projectos a desenvolver, reforço
considerado indispensável para manter a posição competitiva que a
Europa conseguiu obter nesta importantíssima área das aplicações
aeroespaciais.

O reforço das actividades e projectos mencionado abrange o período
2002-2006 e envolve um acréscimo do esforço financeiro dos Esta-
dos-Membros de 1500 milhões de euros para o período em causa.

As regras de política industrial em vigor na ESA garantem que
uma parte substancial da contribuição financeira dos Estados-Mem-
bros para os programas de telecomunicações reverte, sob a forma
de contratos industriais, para o desenvolvimento das capacidades cien-
tíficas e industriais desses Estados.

Assim:
Tendo em consideração as capacidades relativas do tecido industrial

português, incluindo as capacidades de I&D aplicada, na área das
telecomunicações e a necessidade de reforçar essas capacidades;

Tendo ainda em consideração o PIB de Portugal no conjunto dos
países membros da ESA (cerca de 1,5 %), justifica-se que Portugal
participe no incremento do esforço financeiro exigido pelo Plano de
Longo Prazo do Programa de Telecomunicações, a um nível não infe-
rior a 0,5 % do valor global, o que equivale a 7,5 milhões de euros,
a executar no período de 2002-2006.

Em face do exposto, determina-se:
1 — É fixado em 7,5 milhões de euros o montante do incremento

da participação de Portugal para o financiamento do Plano de Longo
Prazo do Programa de Telecomunicações da ESA, a executar no
período de 2002-2006.

2 — O montante da participação a que alude o número anterior
é suportado pelo ICP — ANACOM.

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Ministro do Equipamento Social,
Rui António Ferreira Cunha, Secretário de Estado Adjunto e dos Trans-
portes. — O Ministro da Economia, Luís Garcia Braga da Cruz. —
O Ministro da Ciência e da Tecnologia, José Mariano Rebelo Pires
Gago.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Ministro

Rectificação n.o 641/2002. — Para os devidos efeitos se declara
que a portaria n.o 1856/2001 (2.a série), publicada no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 265, de 15 de Novembro de 2001, saiu com a
seguinte inexactidão a seguir se rectifica. Assim, na l. 1, onde se lê
«Considerando que a licenciada Maria Manuela da Silva Martins»
deve ler-se «Considerando que a licenciada Maria Manuel da Silva
Martins».

7 de Março de 2002. — O Chefe do Gabinete, Armando Rafael.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Justiça

Despacho n.o 6160/2002 (2.a série). — Ao abrigo do n.o 1 do
despacho n.o 16 103/2000 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 182, de 8 de Agosto de 2000, e considerando que a
posse dos vogais do conselho directivo do Instituto de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial da Justiça ocorreu a 27 de Julho de 2000, determino
que a redacção do n.o 3 do meu despacho n.o 17 770/2001 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 196, de 24 de Agosto
de 2001, passe a ter a seguinte redacção:

«3 — Ratifico todos os actos praticados pelos vogais do conselho
directivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça
no âmbito das competências abrangidas por esta delegação entre 27 de
Julho de 2000 e 15 de Julho de 2001.»

25 de Janeiro de 2002. — O Secretário de Estado Adjunto do Minis-
tro da Justiça, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extracto) n.o 6161/2002 (2.a série). — No uso da
delegação de competências conferida pelo director-geral (Diário da
República, 2.a série, n.o 63, de 15 de Março de 2000) e por meus
despachos de 1 de Fevereiro de 2002:

César João Amaral de Almeida, escrivão-adjunto (escalão 6,
índice 500) do Tribunal da Comarca de Oliveira do Hospi-
tal — autorizado o exercício de funções, em regime de substituição,
como escrivão de direito do mesmo Tribunal (escalão 1, índice 510),
no período de 1 de Outubro de 2001 a 31 de Janeiro de 2002.

Filomena Lopes Pato, escrivã-adjunta (escalão 3, índice 410) da Secre-
taria-Geral de Injunção de Lisboa — autorizado o exercício de fun-
ções, em regime de substituição, como escrivã de direito da mesma
Secretaria-Geral (escalão 1, índice 510), no período de 1 de Agosto
a 31 de Dezembro de 2001.

João Messias Lopes Silva, escrivão-adjunto (escalão 6, índice 500)
do 3.o Juízo do Tribunal de Execução das Penas de Lisboa — auto-
rizado o exercício de funções, em regime de substituição, como
escrivão de direito do mesmo Juízo (escalão 1, índice 510), no
período de 4 de Novembro a 24 de Dezembro de 2001.

Luísa Maria de Jesus Garcês, escrivã-adjunta (escalão 5, índice 470)
do Tribunal da Comarca de Setúbal — autorizado o exercício de
funções, em regime de substituição, como escrivã de direito do
mesmo Tribunal (escalão 1, índice 510), no período de 10 de Setem-
bro de 2001 a 7 de Janeiro de 2002.

Manuel Fernando de Oliveira Ribeiro, escrivão-adjunto (escalão 4,
índice 450) do 4.o Juízo do Tribunal de Família e Menores e de
Comarca de Cascais — autorizado o exercício de funções, em
regime de substituição, como escrivão de direito do mesmo Juízo
(escalão 1, índice 510), no período de 18 de Julho a 14 de Outubro
de 2001.

Rosa Celina Ribeiro Lopes, escrivã-adjunta (escalão 4, índice 450)
do Tribunal da Comarca de Aveiro — autorizado o exercício de
funções, em regime de substituição, como escrivã de direito do
mesmo Tribunal (escalão 1, índice 510), no período de 28 de Setem-
bro a 31 de Dezembro de 2001.

Teresa Emília dos Santos Lima Valqueresma Brandão, escrivã-adjunta
(escalão 5, índice 470, até 30 de Setembro de 2001 e escalão 6,
índice 500, a partir de 1 de Outubro de 2001) do 1.o Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Aveiro — autorizado o exercício de
funções, em regime de substituição, como escrivã de direito do
mesmo Juízo (escalão 1, índice 510), no período de 17 de Setembro
a 31 de Dezembro de 2001.

25 de Fevereiro de 2002. — Pela Directora de Serviços, a Coor-
denadora, Ana Correia.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 6162/2002 (2.a série). — Por despacho de 26 de
Fevereiro de 2002 do director-geral:

Jorge Manuel Pio da Cruz, escriturário da Conservatória do Registo
Nacional de Pessoas Colectivas — prorrogada a requisição nos ser-
viços centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um ano, com
efeitos a contar de 1 de Março de 2002. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Despacho n.o 6163/2002 (2.a série). — Por despachos do direc-
tor-geral de 28 de Fevereiro de 2002:

Albertina Boavida Tavares Dias Fernandes dos Santos, primeira-
-ajudante do Cartório Notarial do Montijo — nomeada ajudante
principal dos mesmos serviços (1.o escalão, índice 305), ficando
exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

Albertina Isabel Nóbrega de Castro, segunda-ajudante da Conser-
vatória do Registo Civil de Cascais — nomeada primeira-ajudante
da Conservatória do Registo Civil de Sintra (1.o escalão, índice 255),
ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do
novo lugar.

Berta Pereira Damásio Ferreira, primeira-ajudante do Cartório Nota-
rial de Alcobaça — nomeada ajudante principal dos mesmos ser-
viços (1.o escalão, índice 305), ficando exonerada das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Março de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Despacho n.o 6164/2002 (2.a série). — Por despacho de 1 de
Março de 2002 do director-geral:

Maria Teresa Rodera Nazaré, auxiliar de acção educativa (1.o escalão,
índice 137), em regime de contrato administrativo de provimento,
a exercer funções na Escola E. B. 2, 3 de Alexandre Herculano/San-
tarém — nomeada, precedendo concurso, assistente administrativa
(1.o escalão, índice 192), de nomeação provisória, do quadro de
pessoal desta Direcção-Geral.

Maria do Céu da Silva dos Santos Martins, auxiliar de acção educativa
(1.o escalão, índice 137), de nomeação definitiva, do quadro de
vinculação do distrito de Lisboa, a exercer funções na Escola Secun-
dária do Forte da Casa — nomeada, precedendo concurso, assis-
tente administrativa (1.o escalão, índice 192), em comissão de ser-
viço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Maria Isabel Gomes Rebelo dos Santos Carvalho, auxiliar de acção
educativa (1.o escalão, índice 137), de nomeação definitiva, do qua-
dro de vinculação do distrito de Lisboa, a exercer funções na Escola
Secundária do Forte da Casa — nomeada, precedendo concurso,
assistente administrativa (1.o escalão, índice 192), em comissão de
serviço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Otília Cristina Canhoto Filipe Lameiras, assistente administrativa
(1.o escalão, índice 192), de nomeação definitiva, do quadro de
pessoal do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa — nomeada,
precedendo concurso, assistente administrativa (1.o escalão,
índice 192), do quadro de pessoal desta Direcção-Geral, ficando
exonerada do cargo anterior à data da aceitação do lugar.

Maria Gorete da Rocha Barbosa, auxiliar de acção educativa (2.o esca-
lão, índice 146), de nomeação definitiva, do quadro de vinculação
do distrito de Lisboa, a exercer funções na Escola Básica 2, 3 de
Soeiro Pereira Gomes/Alhandra — nomeada, precedendo con-
curso, assistente administrativa (1.o escalão, índice 192), em comis-
são de serviço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Anisabel dos Santos Costa, auxiliar de acção educativa, em regime
de contrato administrativo de provimento, da Escola Secundária
D. João V, a exercer, em comissão de serviço, as funções de auxiliar
administrativa (3.o escalão, índice 141) da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Lisboa — nomeada, precedendo concurso,
assistente administrativa (1.o escalão, índice 192), de nomeação pro-
visória, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Susana Maria Rufino António, auxiliar de acção educativa, de nomea-
ção definitiva, do quadro de vinculação do distrito de Setúbal, a
exercer funções na Escola E. B. 1 n.o 10/Setúbal — nomeada, pre-
cedendo concurso, assistente administrativa (1.o escalão, índice 192),
em comissão de serviço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Maria Noémia Pedro Farinha Silva, telefonista, de nomeação defi-
nitiva, do quadro de pessoal da Polícia Judiciária — nomeada, pre-
cedendo concurso, assistente administrativa (1.o escalão, índice 192),
em comissão de serviço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

Jorge Manuel Fontes Janela, assistente administrativo (1.o escalão,
índice 192), de nomeação definitiva, do Instituto de Gestão e Alie-
nação do Património Habitacional do Estado — nomeado, prece-
dendo concurso, assistente administrativo (1.o escalão, índice 192),
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do quadro de pessoal desta Direcção-Geral, ficando exonerado do
cargo anterior à data da aceitação do lugar.

Argentina Filomena de Sousa, auxiliar de acção educativa (5.o escalão,
índice 174), de nomeação definitiva, do quadro de vinculação do
distrito de Lisboa, a exercer funções na Escola Secundária de São
João da Talha — nomeada, precedendo concurso, assistente admi-
nistrativa (1.o escalão, índice 192), em comissão de serviço, do qua-
dro de pessoal desta Direcção-Geral.

Anselma Maria Silvério Pereira Anunciação, auxiliar de acção edu-
cativa, de nomeação definitiva, do quadro de vinculação do distrito
de Lisboa, a exercer funções na Escola E. B. 2, 3 Dr. Afonso Rodri-
gues Pereira, Lourinhã — nomeada, precedendo concurso, assis-
tente administrativa (1.o escalão, índice 192), em comissão de ser-
viço, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Março de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Rectificação n.o 642/2002. — Por ter havido lapso na publicação
inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro
de 2002, a p. 3838, rectifica-se o despacho n.o 4439/2002 (2.a série).
Assim, onde se lê:

«Anabela de Almeida Ramos Soares, escriturária, em comissão de
serviço, do quadro de oficiais do Cartório Notarial de Lou-

sada — convertida a sua nomeação em definitiva, com efeitos a
partir de 2 de Fevereiro de 2002, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro. (Não carece de
visto do Tribunal de Contas.)»

deve ler-se:

«Anabela de Almeida Ramos Soares, escriturária, em comissão de
serviço, do quadro de oficiais do Cartório Notarial de Lou-
sada — convertida a sua nomeação em definitiva, com efeitos a
partir de 1 de Fevereiro de 2002, nos termos do n.o 2 do artigo
7.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)»

6 de Março de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Despacho (extracto) n.o 6165/2002 (2.a série). — Por despacho
do director-geral dos Serviços Prisionais de 28 de Fevereiro de 2002,
foi autorizada, ao abrigo do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, com efeitos a partir da data do despacho, a
reclassificação profissional dos funcionários a seguir identificados:

Actual Após reclassificação

Nome
Carreira/categoria Escalão/índice Carreira/categoria Escalão/índice

Ana Cristina Carvalho Bastos . . . . . . . Assistente administrativa . . . . . . . . . . 1/191 Técnica superior de 2.a classe . . . . . . 1/400
João Luís Andrade Ribeiro . . . . . . . . . Assistente administrativa . . . . . . . . . . 1/191 Técnica superior de 2.a classe . . . . . . 1/400

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — O Subdirector-Geral, António Ferreira dos Santos.

Despacho (extracto) n.o 6166/2002 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2002 do director-geral dos Serviços Prisionais:

José Manuel Carapinha Gordo, subchefe, escalão 4, índice 225 —
nomeado, em regime de substituição, por um período de seis meses,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2002, para exercer funções
de chefe, escalão 1, índice 240, no Estabelecimento Prisional do
Linhó. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — O Subdirector-Geral, António Ferreira dos
Santos.

Instituto de Reinserção Social

Despacho (extracto) n.o 6167/2002 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Fevereiro de 2002 do presidente do Instituto de Reinserção
Social:

Licenciada Maria Alice Vilhena da Maia Júlio, técnica superior prin-
cipal da carreira técnica superior de reinserção social do quadro
deste Instituto — designada coordenadora da Equipa Técnica e
Residencial do Centro Educativo Dr. Alberto Souto, com efeitos
a partir de 15 de Dezembro de 2001 (índice 710). (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Fevereiro de 2002. — A Vice-Presidente, Maria Filomena
Mendes.

Despacho (extracto) n.o 6168/2002 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2002 do presidente do Instituto de Reinserção
Social:

Licenciado Rodrigo Pinheiro da Costa — admitido para exercer fun-
ções correspondentes às de técnico profissional de reinserção social,
estagiário, em regime de contrato de trabalho a termo certo, com
efeitos a partir de 7 de Janeiro de 2002, que vigorará pelo prazo
de um ano, eventualmente renovável até ao limite de dois anos,
ficando afecto à equipa de círculo judicial de Angra do Heroísmo.
(Referência 1.) (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — A Vice-Presidente, Maria Filomena
Mendes.

Despacho (extracto) n.o 6169/2002 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2002 do presidente do Instituto de Reinserção
Social:

Licenciado Rui Filipe Vieira Tavares — admitido para exercer funções
correspondentes às de técnico profissional de reinserção social, esta-
giário, em regime de contrato de trabalho a termo certo, com efeitos
a partir de 7 de Janeiro de 2002, que vigorará pelo prazo de um
ano, eventualmente renovável até ao limite de dois anos, ficando
afecto à equipa de círculo judicial de Ponta Delgada. (Referência 2.)
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — A Vice-Presidente, Maria Filomena
Mendes.

Despacho (extracto) n.o 6170/2002 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Fevereiro de 2002 do presidente do Instituto de Reinserção
Social:

Licenciada Dulce Maria Martins da Fonseca, técnica superior de
1.a classe, da carreira técnica superior de reinserção social, do qua-
dro de pessoal deste Instituto — designada coordenadora, pelo
período de dois anos, da equipa junto do Estabelecimento Prisional
de Paços de Ferreia, com efeitos a partir de 1 de Março de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Março de 2002. — A Vide-Presiente, Maria Filomena Mendes.

Rectificação n.o 643/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 37, de 13 de Fevereiro
de 2002, o despacho (extracto) n.o 3340/2002 (2.a série), onde se lê
«técnica profissional de reinserção social estagiária» deve ler-se «téc-
nica superior de reinserção social estagiária».

4 de Março de 2002. — A Vice-Presidente, Maria Filomena Mendes.

Rectificação n.o 644/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão o despacho (extracto) n.o 861/2002 (2.a série), onde se lê
«Elisabeth Guilhermina Ferreira Frausto Fernandes (escalão 2,
índice 225)» deve ler-se «Elisabeth Guilhermina Ferreira Frausto Fer-
nandes (escalão 5, índice 260)», onde se lê «Adriana de Fátima Figuei-
redo Moreira Moura (escalão 1, índice 215)» deve ler-se «Adriana
de Fátima Figueiredo Moreira Moura (escalão 2, índice 225)» e onde
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se lê «Maria Idalina da Fonseca Serejo (escalão 4, índice 245)» deve
ler-se «Maria Idalina da Fonseca Serejo (escalão 5, índice 260)».

4 de Março de 2002. — Pela Vice-Presidente, o Director do Depar-
tamento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

Rectificação n.o 645/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro
de 2002, o despacho (extracto) n.o 3202/2002 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «técnico profissional de reinserção social estagiário»
deve ler-se «técnico superior de reinserção social estagiário».

4 de Março de 2002. — Pelo Vice-Presidente, o Director do Depar-
tamento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6171/2002 (2.a série). — O protocolo de colabo-
ração celebrado em 15 de Fevereiro de 2002 entre o ICEP Portu-
gal — Investimento, Comércio e Turismo e a Confederação Mundial
dos Empresários das Comunidades Portuguesas visa adequar as polí-
ticas e estratégias de desenvolvimento da economia portuguesa através
da criação, dinamização e alargamento de uma rede que, juntando
e fazendo interagir a experiência acumulada dos empresários e ges-
tores mais destacados das comunidades portuguesas pelo mundo,
garanta que os seus conhecimentos e saberes revertam a favor da
economia portuguesa, criando uma visão do mundo que constitua
um factor de diferenciação estratégica no posicionamento interna-
cional de Portugal.

Nesta conformidade e de acordo com o estipulado nos artigos 3.o
e 4.o do referido protocolo, os conselheiros para a internacionalização
da economia portuguesa serão designados de entre os empresários
ou gestores residentes no estrangeiro que gozem de notoriedade e
reconhecimento no mundo dos negócios e da internacionalização,
devendo os mesmos ser nomeados pelo Ministro da Economia.

Assim, determino:
1 — Nomear como conselheiros para a internacionalização da eco-

nomia portuguesa para a Alemanha Domingos Piedade, Giselle Ataíde
Lampe, José Manuel Ribeiro Tátá dos Anjos, José Luís Moreira de
Encarnação e Mário Vieira de Carvalho, para o Luxemburgo Rodrigo
José le Croy de Freitas-Branco e para o Brasil António Pedro Pereira
de Bacelar Carrelhas, Eduardo Perestrelo Correia de Matos, Gonçalo
Cristóvão Meireles de Araújo Dias, José Augusto Forte de Lemos
Rebelo, Luís Patrício Miranda de Avillez e Manuel Rodrigues Tavares
de Almeida Filho.

2 — Aceitar o pedido de resignação como membro da rede de con-
selheiros para a internacionalização da economia portuguesa apre-
sentado pelo conselheiro dos Estados Unidos da América, António
Rainha Dias.

3 — Os mandatos dos conselheiros têm a duração de três anos
e serão exercidos gratuitamente.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Fevereiro
de 2002.

5 de Março de 2002. — O Ministro da Economia, Luís Garcia Braga
da Cruz.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Economia

Despacho n.o 6172/2002 (2.a série):

Vítor Manuel Dias Duque, assessor principal do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério
da Economia — nomeado, precedendo concurso, em comissão de
serviço, nos termos dos artigos 16.o e 18.o da Lei n.o 49/99, de
22 de Junho, para o cargo de director de serviços dos Recursos
Geológicos do quadro de pessoal dirigente da Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia.

O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 20 de Novem-
bro de 2001, ficando sem efeito o meu despacho anterior sobre o
mesmo assunto, publicado com o n.o 24 833/2001, no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro de 2001.

23 de Janeiro de 2002. — O Secretário de Estado Adjunto do Minis-
tro da Economia, Eduardo Guimarães de Oliveira Fernandes.

Direcção-Geral da Energia

Despacho n.o 6173/2002 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II da Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, conjugado
com a alínea k) do despacho n.o 23 456/2001 (2.a série), de 30 de
Outubro, do director-geral da Energia, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 269, de 20 de Novembro de 2001, reconheço a
HOTGÁS — Inspecções de Redes de Gás, L.da, com sede na Rua
da Rainha Santa Isabel, 3, em Valongo, como entidade inspectora
das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, que, por não
estar ainda certificada pelo Sistema Português da Qualidade, fica,
nos termos do n.o 3 do artigo 4.o do referido anexo, provisoriamente
inscrita no cadastro próprio da Direcção-Geral da Energia pelo prazo
de um ano.

O presente despacho revoga o despacho n.o 2589/2002 (2.a série),
de 11 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 27,
de 1 de Fevereiro de 2002.

4 de Março de 2002. — O Subdirector-Geral, Bento de Moraes
Sarmento.

Direcção-Geral do Turismo

Aviso n.o 3983/2002 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal do quadro da Direc-
ção-Geral do Turismo referente ao ano de 2001.

Da organização da lista de antiguidade cabe reclamação, a deduzir
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso.

11 de Março de 2002. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Cristina Guerreiro.

Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia

Despacho n.o 6174/2002 (2.a série). — Por meu despacho de
2 de Setembro de 2001, foi concedida a licença de estabelecimento
da pedreira de granito denominada Pedreira da Felgueira, sita em
Sabroso de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, nos termos
do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 89/90, de 16 de Março, explorada
por PEDRANOSSA — Granitos Naturais, L.da, cuja emissão da decla-
ração de impacte ambiental, com parecer favorável condicionado, foi
emitida em 30 de Abril de 2001.

26 de Fevereiro de 2002. — O Director de Serviços de Recursos
Geológicos, Filipe Manuel Andrade Castro Soutinho.

Inspecção-Geral das Actividades Económicas

Despacho n.o 6175/2002 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Fevereiro de 2002 do subinspector-geral das Actividades Económicas,
por delegação:

Licenciado José Luís Silva Lourenço, inspector superior principal do
quadro desta Inspecção-Geral — nomeado, em comissão de serviço,
precedendo concurso, chefe da Divisão de Estudos e Planeamento
do Gabinete de Estudos, Planeamento e de Assuntos Jurídicos,
da Inspecção-Geral das Actividades Económicas. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Inspector-Geral, o Subinspector-
-Geral, Silvério Henrique Costa Jónatas.

Despacho n.o 6176/2002 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Março de 2002 do subinspector-geral das Actividades Económicas,
por delegação:

Licenciado António José Tripa Banha, inspector superior principal
do quadro desta Inspecção-Geral — nomeado, em comissão de ser-
viço, precedendo concurso, director dos Serviços Financeiros e
Administrativos da Inspecção-Geral das Actividades Económicas.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Março de 2002. — Pelo Inspector-Geral, o Subinspector-Geral,
Silvério Henrique da Costa Jónatas.

Despacho n.o 6177/2002 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Março de 2002 do subinspector-geral das Actividades Económicas,
por delegação:

Licenciado José Alberto Pousa, consultor jurídico principal do quadro
desta Inspecção-Geral — nomeado, precedendo concurso, defini-
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tivamente, consultor jurídico assessor do mesmo quadro, conside-
rando-se exonerado do cargo anterior à data da aceitação do novo
quadro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Março de 2002. — Pelo Inspector-Geral, o Subinspector-Geral,
Silvério Henrique da Costa Jónatas.

Despacho n.o 6178/2002 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Março de 2002 do subinspector-geral das Actividades Económicas,
por delegação:

Ilda Maria Roque Nunes Fitas, assistente administrativa especialista
do quadro desta Inspecção-Geral — nomeada, precedendo con-
curso, definitivamente chefe de secção do mesmo quadro, consi-
derando-se exonerada do cargo anterior à data da aceitação do
novo quadro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

7 de Março de 2002. — Pelo Inspector-Geral, o Subinspector-Geral,
Silvério Henrique Costa Jónatas.

Despacho n.o 6179/2002 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Março de 2002 do subinspector-geral das Actividades Económicas,
por delegação:

Maria Manuela Fernandes Rodrigues Morais, assistente administra-
tiva especialista do quadro desta Inspecção-Geral — nomeada, pre-
cedendo concurso, definitivamente, chefe de secção do mesmo qua-
dro, considerando-se exonerada do cargo anterior à data da acei-
tação do novo quadro. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

7 de Março de 2002. — Pelo Inspector-Geral, o Subinspector-Geral,
Silvério Henrique da Costa Jónatas.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Despacho (extracto) n.o 6180/2002 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Março de 2002 do vogal do conselho de administração do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

Maria José Leandro da Cruz e Silva, técnica superior de 2.a classe,
da carreira técnica superior, do quadro de pessoal do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (criado pelo Decreto-Lei
n.o 17/90, de 30 de Dezembro) — provida definitivamente técnica
superior de 1.a classe, da carreira técnica superior, após aprovação
em concurso interno de acesso limitado (escalão 2, índice 475),
extinguindo-se automaticamente o lugar onde se encontrava inte-
grada (nos termos do n.o 6 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 400/98,
de 17 de Dezembro). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Março de 2002. — O Director de Organização e Gestão, José
Maria Lourenço Maurício.

Instituto Português da Qualidade

Despacho n.o 6181/2002 (2.a série). — Lista de normas harmo-
nizadas no âmbito da Directiva n.o 89/106/CEE, relativa aos produtos
de construção. — 1 — Para efeitos do disposto na alínea d) do n.o 2
do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 113/93, de 10 de Abril, e em com-
plemento dos despachos IPQ n.os 4039/2001, de 24 de Fevereiro,
25 814/2001, de 18 de Dezembro, e 1825/2002, de 24 de Janeiro, é
a seguinte a lista de normas harmonizadas adoptadas no âmbito da
aplicação da Directiva n.o 89/106/CEE, de 21 de Dezembro, relativa
aos produtos de construção, de acordo com a Comunicação da Comis-
são Europeia n.o 2002/C40/03, de 14 de Fevereiro:

Referências Título

Data de
aplicabilidade da

norma para efeitos
do n.o 2 do artigo 3.o

do Decreto-Lei n.o 113/93,
de 10 de Abril

Data final
do período

de coexistência

EN 1125:1997
EN 1125/A1:2001

Acessórios e ferragens — dispositivos antipânico para fecho de por-
tas para saídas de emergência accionadas por barra horizon-
tal — especificações e métodos de ensaio.

1-4-2002 1-4-2003

EN 12259-1:1999
EN 12259-1/A1:2001

Sistemas fixos de combate a incêndio — componentes para sprinkler
e sistemas de pulverização de água.

Parte 1: sprinklers.

1-4-2002 1-4-2003

EN 12416-2:2001 Instalações fixas de combate a incêndio — sistemas de extinção por
pó químico.

Parte 2: concepção, construção e manutenção.

1-4-2002 1-4-2003

EN 12839:2001 Elementos pré-fabricados de betão — elementos para vedações . . . 1-3-2002 1-3-2003

EN 179:1997
EN 179/A1:2001

Acessórios e ferragens — dispositivo antipânico para fecho de por-
tas para saídas de emergência accionadas por alavanca ou por
barra de manobra — especificações e métodos de ensaio.

1-4-2002 1-4-2003

EN 459-1:2001 Cais de construção.
Parte 1: definições, especificações e critérios de conformidade.

1-8-2002 1-8-2003

EN 934-2:2001 Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injecção.
Parte 2: adjuvantes para betão — definições, requisitos, conformi-

dade, marcação e etiquetagem.

1-5-2002 1-5-2003

EN 934-4:2001 Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injecção.
Parte 4: adjuvantes para caldas de injecção para armaduras pré-

-esforçadas — definições, requerimentos, conformidade, marca-
ção e etiquetagem.

1-5-2002 1-5-2003

EN — norma europeia.
A1 — emenda n.o 1.
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2 — A data final do período de coexistência é a mesma que a
data de retirada das especificações técnicas incompatíveis, depois do
qual a presunção de conformidade deve basear-se nas especificações
europeias harmonizadas (normas harmonizadas ou aprovações téc-
nicas europeias).

1 de Março de 2002. — O Presidente, Carlos Ganopa.

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo

Aviso n.o 3984/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
despacho do vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região
de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de Fevereiro de 2002, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno geral de
ingresso para preenchimento de uma vaga de motorista de ligeiros
do quadro privativo da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo, constantes do mapa anexo XVII ao Decreto-Lei
n.o 272/91, de 7 de Agosto.

2 — Prazo de validade — o concurso visa exclusivamente o preen-
chimento da vaga mencionada, caducando com o seu provimento.

3 — Local, vencimento e condições de trabalho — o local de tra-
balho é na Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo, em Lisboa, e o vencimento é o correspondente à categoria
a concurso, nos termos genéricos dos Decretos-Leis n.os 353-A/89,
de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com
a alteração efectuada pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e legislação
complementar, e as condições de trabalho e as regalias sociais são
as genericamente vigentes para os funcionários da Administração
Pública.

4 — Legislação aplicável ao presente concurso — Decretos-Leis
n.os 427/89, de 7 de Dezembro, e 204/98, de 11 de Julho, 40-4-A/98,
18 de Dezembro, e Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.

5 — Conteúdo funcional — condução e manutenção de viaturas
ligeiras, bem como receber e entregar encomendas e expediente ofi-
ciais, executar outras tarefas indispensáveis ao bom funcionamento
dos serviços.

6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo os casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais exigidas

para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais:

a) Ser funcionário de qualquer serviço ou organismo constante
do n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho;

b) Ser agente nos serviços e organismos referidos na alínea ante-
rior, desde que satisfaça as seguintes condições:

1) Desempenhe funções em regime de tempo completo;
2) Esteja sujeito à disciplina, hierarquia e horário do res-

pectivo serviço;
3) Possua mais de um ano de serviço ininterrupto;

c) Estar habilitado com a escolaridade obrigatória.

6.3 — Podem ainda ser opositores a este concurso:

a) Os indivíduos que satisfaçam as regras de intercomunicabi-
lidade horizontal, de acordo com o artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 248/85, de 15 de Julho;

b) Os funcionários da administração local, que satisfaçam os
requisitos de admissão, nos termos do n.o 2 do artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;

c) Possuir carta de condução;
d) Estar habilitado com a escolaridade obrigatória.

7 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

8 — Prova de conhecimentos — a prova será escrita, versará sobre
conhecimentos gerais ao nível das habilitações legalmente exigidas,
fazendo apelo, quer aos conhecimentos adquiridos no âmbito da
escola, particularmente nas áreas de português e matemática quer
aos conhecimentos resultantes da vivência do cidadão comum, nos
termos do programa de provas, aprovado por despacho do SEAP
de 22 de Agosto de 1996, publicado no Diário da República, 2.a série,
246, de 23 de Outubro de 1996.

8.1 — A prova será pontuada de 0 a 20 valores e terá a duração
de sessenta minutos.

9 — Entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa escala
em que os candidatos serão graduados de 0 a 20 valores e numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo apreciados e ponderados
os seguintes factores:

a) Cultura geral e experiência profissional;
b) Capacidade de expressão e fluência verbais;
c) Capacidade de relacionamento;
d) Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
e) Sentido crítico.

10 — A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, sendo
excluídos os candidatos que nela obtenham classificação inferior a
10 valores (por arredondamento de 9,5 valores).

11 — Classificação final — será expressa de 0 a 20 valores e resultará
da aplicação da seguinte fórmula:

CF=7PC+3E

10
em que:

CF=classificação final;
PC=classificação resultante da prova de conhecimentos;
E=classificação resultante da entrevista.

12 — Em caso de igualdade de classificação as preferências a aten-
der na graduação dos concorrentes são as constantes dos n.os 1 e
3 do artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

13 — Formalização das candidaturas:
14 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente da Comissão de Coordenação da
Região de Lisboa e Vale do Tejo, podendo ser entregue pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado, para a Comissão de Coordenação da Região
de Lisboa e Vale do Tejo, Rua de Artilharia Um, 33, 1269-145 Lisboa,
nelas devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil, filia-
ção, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, residência, código postal, telefone);

b) Concurso e lugar a que se candidata;
c) Habilitações literárias;
d) Categoria detida, serviço e quadro a que pertence e natureza

do vínculo;
e) Declaração do candidato, em alíneas separadas e sob com-

promisso de honra, de que possui os requisitos gerais de
admissão ao concurso;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por considerarem relevantes para apreciação
do seu mérito;

g) Descrição dos documentos anexos ao requerimento.

15 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado obrigatoriamente da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos das

habilitações literárias;
c) Fotocópia autenticada da carta de condução;
d) Declaração emitida pelo organismo ao qual o candidato per-

tença, da qual constem, de forma inequívoca, a categoria de
que é titular, o vínculo, o tempo de serviço na categoria,
carreira e função pública, devidamente autenticada.

15.1 — A não entrega dos documentos exigidos no n.o 15 do pre-
sente aviso determina a exclusão do concurso.

16 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candidatos,
em caso de dúvida sobre as situações que descreveram, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações, de acordo com
o estipulado nos n.os 3 e 4 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.
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17 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
18 — Os candidatos pertencentes aos quadros da Comissão de

Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo e respectivos gabi-
netes de apoio técnico ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos solicitados, desde que os mesmos se encontrem já arquivados
nos respectivos processos individuais, devendo tal facto ser expres-
samente referido nos requerimentos de admissão a concurso.

19 — Os candidatos admitidos ao concurso serão convocados para
os métodos de selecção, nos termos do artigo 35.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

20 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas, nos termos e prazos previstos
nos artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

21 — Da exclusão do concurso e da homologação da lista de clas-
sificação final, cabe recurso hierárquico, a interpor nos termos e no
prazo previstos nos artigos 43.o e 44.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.

22 — Igualdade entre homens e mulheres — em cumprimento da
alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso
ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

23 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente do júri — Teresa Maria Reis Alves Cardoso, consul-
tora jurídica assessora.

Vogais efectivos:

Rosa Maria Viegas Candeias Martins Fernandes, chefe de
secção.

Fernando Manuel Freire Fernandes, motorista de ligeiros.

Vogais suplentes:

Francisco José Bento Barrenho, chefe de secção.
Maria Augusta Conceição Ferreira, chefe de divisão.

A presidente do júri será substituída nas faltas e impedimentos
pela 1.a vogal efectiva.

28 de Fevereiro de 2002. — A Administradora, Teresa Santos.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção-Geral de Desenvolvimento Rural

Aviso n.o 3985/2002 (2.a série). — Reconhecimento de organismo
privado de controlo e certificação. — De acordo com o disposto no
Despacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, o agrupamento de
produtores ESTRELACOOP — Cooperativa de Produtores de Quei-
jos Serra da Estrela, C. R. L., propôs como organismo privado de
controlo e certificação de requeijão serra da Estrela — DO a Beira
Tradição — Certificação de Produtos da Beira, L.da

Verificadas quer a conformidade da candidatura com o disposto
nos n.os 1, 2 e 3 do anexo IV do citado Despacho Normativo n.o 47/97
quer a satisfação dos critérios gerais para organismos de certificação
de produtos estipulados na Norma Portuguesa EN 45 011 e de acordo
com o procedimento previsto no seu n.o 5 e consultados o grupo
de trabalho e a Comissão Consultiva Interprofissional para a Cer-
tificação dos Produtos Agro-Alimentares, torno público o seguinte:

1 — A Beira Tradição — Certificação de Produtos da Beira, L.da,
é reconhecida como organismo privado de controlo e certificação
de requeijão serra da Estrela — DO, sendo aprovada a respectiva
marca de certificação, cujo modelo é publicado em anexo e cujo registo
deve ser solicitado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
no prazo de 10 dias a contar da publicação deste aviso.

2 — A manutenção deste reconhecimento obriga ao cumprimento
do disposto no n.o 8 do anexo IV do citado Despacho Normativo
n.o 47/97 e, nomeadamente, ao envio para a Direcção-Geral de Desen-
volvimento Rural, até 31 de Janeiro de cada ano, da lista de produtores
e tansformadores sujeitos ao regime de controlo e certificação, bem
como do relatório das actividades desenvolvidas no ano anterior.

9 de Janeiro de 2002. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Luís Duarte.

Aviso n.o 3986/2002 (2.a série). — Reconhecimento de organismo
privado de controlo e certificação. — De acordo com o disposto no
Despacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, o agrupamento de
produtores UCAAI — União das Cooperativas do Alentejo, propôs
como organismo privado de controlo e certificação de azeite do Alen-
tejo Interior — DO a CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos
Agrícolas, L.da

Verificadas quer a conformidade da candidatura com o disposto
nos n.os 1, 2 e 3 do anexo IV do citado Despacho Normativo n.o 47/97
quer a satisfação dos critérios gerais para organismos de certificação
de produtos estipulados na Norma Portuguesa EN 45 011 e de acordo
com o procedimento previsto no seu n.o 5 e consultados o grupo
de trabalho e a Comissão Consultiva Interprofissional para a Cer-
tificação dos Produtos Agro-Alimentares, torno público o seguinte:

1 — A CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas,
L.da, é reconhecida como organismo privado de controlo e certificação
de azeite do Alentejo Interior — DO, sendo aprovada a respectiva
marca de certificação, cujo modelo é publicado em anexo e cujo registo
deve ser solicitado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
no prazo de 10 dias a contar da publicação deste aviso.

2 — A manutenção deste reconhecimento obriga ao cumprimento
do disposto no n.o 8 do anexo IV do citado Despacho Normativo
n.o 47/97 e, nomeadamente, ao envio para a Direcção-Geral de Desen-
volvimento Rural, até 31 de Janeiro de cada ano, da lista de produtores
e tansformadores sujeitos ao regime de controlo e certificação, bem
como do relatório das actividades desenvolvidas no ano anterior.

22 de Janeiro de 2002. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Luís Duarte.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Aviso n.o 3987/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos dos arti-
gos 4.o, 8.o e 10.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, na sequência de des-
pacho do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso, concurso para preenchimento
do cargo de director de Serviços de Veterinária, constante do mapa III
a que se refere o n.o 2 do artigo 39.o do Decreto Regulamentar
n.o 15/97, de 6 de Maio, do quadro de pessoal dirigente da Direcção
Regional de Agricultura da Beira Litoral.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o pro-
vimento do mencionado cargo, sendo o seu prazo de validade fixado
em um ano a contar da data da publicação da lista de classificação
final.

3 — Legislação aplicável:

Código do Procedimento Administrativo;
Lei n.o 49/99, de 22 de Junho;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto Regulamentar n.o 15/97, de 6 de Maio.
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4 — Cargo e área de actuação — o presente concurso visa o recru-
tamento para o cargo de director de Serviços de Veterinária, cujas
funções se encontram descritas no artigo 31.o do Decreto Regula-
mentar n.o 15/97, de 6 de Maio, e tem as competências constantes
do n.o 8 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 75/96, de 18 de Junho,
e compreende as seguintes unidades orgânicas:

a) Divisão de Intervenção Veterinária de Aveiro;
b) Divisão de Intervenção Veterinária de Coimbra;
c) Divisão de Intervenção Veterinária de Viseu;
d) Divisão de Intervenção Veterinária de Leiria.

5 — Requisitos legais de admissão — o recrutamento é feito por
concurso de entre funcionários que reúnam cumulativamente os requi-
sitos constantes do n.o 1 do artigo 4.o da Lei n.o 49/99, de 22 de
Junho, considerando-se como adequada a licenciatura em Medicina
Veterinária.

5.1 — Condições preferências de habilitação — licenciatura em
Medicina Veterinária.

5.2 — Experiência preferencial considerada necessária ao desem-
penho do cargo — experiência na execução de acções de carácter pre-
ventivo contra as doenças dos animais, de acordo com as metodologias
definidas pela Direcção-Geral de Veterinária e restantes atribuições
constantes do n.o 8 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 75/96, de 18
de Junho, e ainda experiência em funções de chefia.

6 — Vencimento e condições de trabalho — a remuneração é a
fixada nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro, e demais legislação complementar, sendo as regalias
sociais as genericamente vigentes para a função pública.

7 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na sede da
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, sita na Avenida
de Fernão de Magalhães, 465, 3001-955 Coimbra.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento redigido em papel normalizado, branco ou de cor pálida,
de formato A4 ou em papel contínuo, dirigido ao director regional
de Agricultura da Beira Litoral, devendo dele constar obrigatoria-
mente a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e arquivo de identificação que o
emitiu, residência, código postal e telefone, se o tiver);

b) Experiência profissional, com a indicação da categoria que
detém, do serviço a que pertence, da natureza do vínculo
e da antiguidade na categoria, na carreira e na função pública
e especificação das tarefas inerentes ao posto de trabalho
que ocupa;

c) Habilitações literárias;
d) Formação profissional realizada, com a indicação da duração,

em horas, de cada curso, estágio ou seminários frequentados;
e) Identificação do concurso mediante referência ao Diário da

República onde foi publicado o presente aviso;
f) Declaração do candidato em como possui os requisitos legais

de admissão ao concurso, nos termos do disposto no n.o 1
do artigo 11.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho;

g) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-
vantes para apreciação do seu mérito, os quais só serão tidos
em conta pelo júri se devidamente comprovados.

8.2 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser obri-
gatoriamente acompanhado dos seguintes documentos:

a) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence,
devidamente actualizada e autenticada, da qual constem os
elementos referidos na alínea b) do subnúmero anterior;

b) Certificado, autêntico ou autenticado, comprovativo das habi-
litações literárias;

c) Fotocópias autenticadas pelo serviço a que pertence das
acções de formação realizadas e dos estágios ou seminários
frequentados;

d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Curriculum vitae, datado e assinado, elaborado em triplicado,

donde constem, nomeadamente, as funções que exerce e as
que desempenhou e os correspondentes períodos, bem como
a formação profissional complementar, referindo as acções
finalizadas.

8.3 — Nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 49/99, de 22
de Junho, são imediatamente excluídos do concurso os candidatos
que não façam constar do requerimento a declaração de que possuem
os requisitos de admissão ao concurso.

8.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

8.5 — As falsas declarações são puníveis nos termos da lei.
9 — Entrega dos processos de candidatura — os processos de can-

didaturas deverão ser entregues directamente na Direcção Regional
de Agricultura da Beira Litoral, sita na Avenida de Fernão de Maga-
lhães, 465, 3001-955 Coimbra, ou remetidos pelo correio, sob registo
e com aviso de recepção, para o mesmo endereço, devendo, neste
caso, serem expedidos até ao termo do prazo fixado no n.o 1 do
presente aviso.

10 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

10.1 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente apreciados os
seguintes factores:

a) Habilitações académicas;
b) Experiência profissional geral;
c) Experiência profissional especifíca;
d) Formação profissional.

10.2 — Na entrevista profissional de selecção o júri aprecia os
seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

10.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos referidos métodos
de selecção são expressos na escala de 0 a 20 valores.

10.4 — A classificação final é também expressa na escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética simples ou ponderada das
classificações obtidas nos métodos de selecção, sendo que a entrevista
profissional de selecção não pode ter um índice de ponderação supe-
rior ao da avaliação curricular.

10.5 — No sistema de classificação é ainda aplicável o disposto no
artigo 13.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

10.6 — Os critérios de aplicação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 — Publicitação da listas — a publicitação das listas dos candi-
datos admitidos e de classificação final obedecerá ao disposto nos
artigos 33.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e do
artigo 15.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, sendo as convocatórias
dos candidatos para a realização dos métodos de selecção feitas através
de ofício registado.

12 — Constituição do júri — de acordo com o sorteio realizado no
dia 22 de Janeiro de 2002, perante a Comissão de Observação e
Acompanhamento dos Concursos para os Cargos Dirigentes, a que
se refere a acta n.o 38/2002 da mesma Comissão, o júri do concurso
tem a seguinte composição:

Presidente — Dr. Luís Henrique Pereira Brás Marques, subdi-
rector regional de Agricultura da Beira Litoral.

Vogais efectivos:

Dr. António Manuel Lopes Pina da Fonseca, director de
serviços de Veterinária da Direcção Regional de Agri-
cultura da Beira Interior.

Dr. Carlos Manuel de Agrela Pinheiro, director de serviços
de Veterinária da Direcção Regional de Agricultura do
Alentejo.

Vogais suplentes:

Dr. António Luís Gomes Madeira, director de serviços de
Veterinária da Direcção Regional de Agricultura do
Algarve.

Dr. Fernando António R. Santos Silva, director de serviços
de Veterinária da Direcção Regional de Agricultura de
Entre Douro e Minho.

12.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

4 de Março de 2002. — O Director Regional, José Costa.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria-Geral

Declaração n.o 74/2002 (2.a série). — Em cumprimento do determinado na Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se a listagem das
transferências efectuadas pelos organismos do Ministério da Educação no 1.o semestre de 2001:

Gabinete do Ministro

22-2-2001 CONFAP � Confederação Nacional das Associações Pais ........................................................................... 7 282 520$00
2-3-2001 Associação Diogo de Azambuja ..................................................................................................................... 5 000 000$00

12-3-2001 CUPAV � Centro Universitário Padre António Vieira .................................................................................. 3 656 820$00
12-3-2001 Reitoria da Universidade de Lisboa ................................................................................................................ 4 200 000$00
14-3-2001 Associação Belgais: Escola Dramática da Música e das Outras Artes ........................................................... 25 000 000$00
22-3-2001 Fundação da Escola Portuguesa de Macau ..................................................................................................... 88 140 000$00
27-4-2001 Viana da Motta International Músic Fundation Inc ........................................................................................ 34 370 663$00
10-5-2001 CONFAP � Confederação Nacional das Associações Pais ........................................................................... 7 282 520$00
14-5-2001 Centro de Arte e Comunicação Visual (ARCO) ............................................................................................. 5 000 000$00
11-6-2001 Fundação da Escola Portuguesa de Macau ..................................................................................................... 88 140 000$00
19-6-2001 CUPAV � Centro Universitário Padre António Vieira .................................................................................. 3 656 820$00
26-6-2001 Fundação Eça de Queirós ............................................................................................................................... 2 500 000$00

Data
da decisão

Beneficiário Montante

Secretaria de Estado do Ensino Superior

Entidade
decisora

Beneficiário MontanteData
da decisão

SEES 27-3-2001 Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior ......................................................... 10 000 000$00
SEES 21-6-2001 Federação Académica do Desporto Universitário ................................................................... 3 000 000$00
SEES 26-6-2001 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas ............................................................ 30 000 000$00

Secretaria de Estado da Administração Educativa

Entidade
decisora

Beneficiário MontanteData
da decisão

SEAE 5-3-2001 IAC � Instituto de Apoio à Criança ....................................................................................... 3 234 200$00

Secretaria de Estado da Educação

Entidade
decisora

Beneficiário MontanteData
da decisão

SEE 29-5-2001 Instituto de Apoio à Criança ................................................................................................... 5 407 500$00

Direcção-Geral do Ensino Superior

Entidade
decisora

Beneficiário Montante
Data

da decisão

SEES 15-6-2001 FADU (Federação Académica Desporto Universitário) .......................................................... 31 000 000$00

Departamento da Educação Básica/NOEEE

Subsídios atribuídos às associações de pais e amigos do cidadão deficiente mental

Beneficiário Montante

APECDA � Porto ............................................................................................................................... .............................. 4 552 950$00
APECDA � Lisboa .......................................................................................................................................................... 2 855 000$00
APPACDM � Vila Nova de Gaia ............................................................................................................................... ...... 8 361 000$00
APPACDM � Viana do Castelo ............................................................................................................................... ........ 7 171 500$00
APPACDM � Trofa .......................................................................................................................................................... 3 882 138$00
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APPACDM � Setúbal ...................................................................................................................................................... 8 445 065$00
APPACDM � Santarém ................................................................................................................................................... 3 594 600$00
APPACDM � Porto .......................................................................................................................................................... 6 322 098$00
APPACDM � Matosinhos ................................................................................................................................................ 5 353 800$00
APPACDM � Lisboa ........................................................................................................................................................ 7 137 200$00
APPACDM � Coimbra .................................................................................................................................................... 8 991 000$00
APPACDM � Castelo Branco ............................................................................................................................... ........... 4 040 320$00
APPACDM � Braga ......................................................................................................................................................... 14 952 000$00
Liga Portuguesa dos Deficientes Motores Lisboa .............................................................................................................. 8 648 597$00
CRECHE � Instituto Novais e Sousa � Braga ................................................................................................................ 9 388 300$00

Observação. � A entidade decisora foi o director do Departamento, nos termos do n.º 6 do mapa II  ao Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de
Setembro.

Datas das decisões � 16 de Março, 11 de Abril, 30 de Maio e 22 de Junho de 2001.

Beneficiário Montante

Departamento da Educação Básica

Subsídios atribuídos a escolas portuguesas em África e Roma

Beneficiário Montante

Escola Portuguesa de Luanda ............................................................................................................................................ 74 650 002$00
Escola Portuguesa da Guiné-Bissau .................................................................................................................................. 10 549 998$00
Escola Portuguesa de São Tomé ............................................................................................................................... ......... 3 840 000$00
Escola Portuguesa Cabora Bassa ............................................................................................................................... ........ 6 775 998$00
Escola Portuguesa de Roma ............................................................................................................................................... 4 435 002$00
Instituto Diocesano João Paulo II ............................................................................................................................... ....... 22 350 000$00

Observação. � A entidade decisora foi o director do Departamento, nos termos do n.º 6 do mapa II ao Decreto-Lei n.º 323/89, de 26 de
Setembro.

Datas das decisões � 20 de Fevereiro, 30 de Março, 24 de Maio e 22 de Junho de 2001.

Departamento do Ensino Secundário

Beneficiário Montante

Associação de Música e Cultura ............................................................................................................................... ......... 34 848 000$00
Escola Prof. Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais ..................................................................................... 10 556 035$00

Gabinete de Gestão Financeira

Por transferência � Sector público

Beneficiário Base legal

Sta Casa da Misericórdia de Lisboa 202 523 298$00 Ministro 28-2-2001 Comparticipação da Lei n.º 5 de 10 de Feve-
(SCML) � Janeiro/Fevereiro. ........ da Educação educação pré-escolar reiro, Decreto-Lei

............................................................ efectuada através da n.º 147/97, de 11 de

............................................................ rede IPSS(s). Valên- Junho.

............................................................ cia � Jardins de In-

............................................................ fância.
SCML � Março ................................. 158 031 367$00 Ministro 30-3-2001 Idem Idem
............................................................ da Educação

SCML � Abril ................................... 96 744 355$00 Ministro 30-4-2001 Idem Idem
............................................................ da Educação
SCML � Maio ................................... 100 091 853$00 Ministro 28.5.2001 Idem Idem
............................................................ da Educação

SCML � Junho .................................. 97 413 851$00 Ministro 28.6.2001 Idem Idem
............................................................ da Educação

Montante Entidade
decisora

Data
da decisão

Objectivo
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Serviços sociais

Accão social complementar � Norte

Subsidiados

Entidade decisora Beneficiário MontanteData da decisão

Serviços Sociais 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais das Crianças do J. Infância � «A Touquinha» 4 870 425$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais do Infantário � Esc. Prep. de Canelas � Vala- 4 821 481$00
10-5; 5-6; 22-6 dare.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais da Cresce da Esc. Sec. António Nobre � Porto 3 416 987$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais  do Jardim de Infância � Augusto Gil � Porto 8 015 482$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação «A Escolinha» Infant. Jardim de Infância � Porto 11 956 139$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais Infantário J. de Infância Esc. Sec. Carolina Michaelis 10 064 510$00
10-5; 5-6; 22-6 � Porto.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. Pais Inf. Jard. Infân. Esc. Prep Dr. Leonardo Coimbra, Filho 17 715 030$00
10-5; 5-6; 22-6 � Porto.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais do Infant. Jardim de Infância Rainha Santa Isabel � Porto 4 710 636$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais Infant. J.de Infância Esc.Sec.Vila do Conde � Vila Conde 10 150 828$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais Infant. J. de Infância Esc.Prep.Teixeira Lopes � V.  N. Gaia 8 473 330$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Inf. da Esc. Prep. V.  Nova Famalicão Vila Nova Famalicão 8 851 848$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. Inf. e J.Infância Funcionários Ministério Educação Lamego 8 395 370$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Inf .  Jardim Infanti l  da Escola Prep.  da Régua � Régua 12 573 658$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; J. Inf. Monte Longo Esc. Básica 2.º 3.º Ciclos Prof.Carlos Teixeira � Fafe 6 385 121$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. Def. Desenvol. Promoção Inf. J. Infân.Esc. Prep. Esp. � Espo- 8 734 306$00
10-5; 5-6; 22-6 sende Assinjepe � Esposende.

Accão social complementar � Centro

Subsidiados

Entidade decisora Beneficiário MontanteData da decisão

Serviços Sociais 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass.de Pais do Jardim de Infância «O Castelo» Esc. Prep da Guarda 5 341 258$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais o Viv. Inf. Jardim de Infância Campos de Melo � Covilhã 3 573 043$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais do J .de Inf. � O Cantinho � Esc. 2.º e 3.º Ci- 11 906 031$00
10-5; 5-6; 22-6 clos E. B. Grão Vasco � Viseu.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais Jardim Infância «O Barquinho» Escola Secun- 6 263 011$00
10-5; 5-6; 22-6 dária Avelar Brotero � Coimbra.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais do Jardim Inf. O Meu Menino Esc. Secundá- 8 260 244$00
10-5; 5-6; 22-6 ria  D. Duarte � Coimbra.

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais do Infantário e Jardim de Inf. da Esc. Prep.de Ovar 10 429 272$00
10-5; 5-6; 22-6

Accão social complementar � Lisboa

Subsidiados

Entidade decisora Beneficiário MontanteData da decisão

Serviços Sociais 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais e Técnicos do Infantário O Pedrita � Lisboa 15 689 871$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação Pessoal do Instituto Superior Técnico � Lisboa 13 298 489$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais Infantário e Jardim Infancia  A Chiquinha � Lisboa 12 153 968$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Associação de Pais da Esc. Prep. Odivelas � Odivelas 6 819 986$00
10-5; 5-6; 22-6
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Accão social complementar � Sul

Subsidiados

Entidade decisora Beneficiário MontanteData da decisão

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Pais do Infantário da Escola Prep. D. Afonso III � Faro 5 588 898$00
10-5; 5-6; 22-6

Idem 22-1; 14-2; 9-3; 11-4; Ass. de Apoio à Criança «O Arco-Iris» Esc. Sec. João de Deus � Faro 8 279 482$00
10-5; 5-6; 22-6

Direcção Regional de Educação do Norte

Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo

Contratos simples

Distrito Beneficiário Montante

Aveiro ....................................................... Centro de Educação Integral ..................................................................... 8 192 372$00
....................................................... D. Dinis, Externato .................................................................................... 4 729 374$00
....................................................... Estrela Guia, Externato ............................................................................. 5 501 973$00
....................................................... Gandarinha, Externato da .......................................................................... 7 137 455$00
....................................................... Jean Piaget, Centro Inf. e Prim. ................................................................. 3 831 044$00
....................................................... Paraíso dos Pequeninos, Ext. Inf. Prim. .................................................... 9 331 745$00
....................................................... Terras de Santa Maria, Colégio ................................................................. 7 689 128$00

Braga ....................................................... Barreiro, Externato Particular do .............................................................. 3 143 205$00
....................................................... D. Diogo de Sousa, Colégio ...................................................................... 37  641 293$00
....................................................... Delfim Ferreira, Externato ........................................................................ 3 880 638$00
....................................................... Didaxis � Cooperativa de Ensino .............................................................. 4 549 253$00
....................................................... EDIFACOOP ............................................................................................. 4 608 459$00
....................................................... Escolinha de Famalicão, J. Infância .......................................................... 3 551 117$00
....................................................... Leonardo da Vinci, Externato .................................................................... 6 319 684$00
....................................................... Nossa Senhora da Conceição, Externato ................................................... 5 454 630$00
....................................................... Ninho dos Pequeninos, Externato .............................................................. 5 045 130$00
....................................................... Paulo VI, Externato ................................................................................... 19 753 206$00
....................................................... Teresiano, Colégio ..................................................................................... 20 206 342$00

Bragança .................................................... Stª. Clara, Escola de .................................................................................. 3 970 215$00
Porto ....................................................... Camões, Externato .................................................................................... 16 055 857$00

....................................................... Carvalhos, Colégio Internato dos .............................................................. 14  442 019$00

....................................................... Casa Mãe, Externato ................................................................................. 10 704 366$00

....................................................... Casa Nossa Senhora da Conceição ............................................................ 7 003 013$00

....................................................... Coração Jesus. C. Bem Estar Inf. e Juv ..................................................... 3 608 703$00

....................................................... D. Dinis, Externato .................................................................................... 35 148 130$00

....................................................... D. Duarte, Externato .................................................................................. 19 382 837$00

....................................................... Ermesinde, Colégio de ............................................................................... 9 858 049$00

....................................................... Esc. Sag. Coração Jesus, Externato ........................................................... 3 864 188$00

....................................................... Flori, Jardim Externato .............................................................................. 3 778 245$00

....................................................... Gaia, Colégio de ........................................................................................ 12 362 156$00

....................................................... Jesus Maria e José, Assoc. Escolas ........................................................... 10 495 275$00

....................................................... João de Deus � Sto. Tirso, J. Escola .......................................................... 4 944 032$00

....................................................... Júlio Dinis, Colégio ................................................................................... 11 182 030$00

....................................................... Liverpool, Colégio .................................................................................... 10 928 342$00

....................................................... Lourdes, Colégio de .................................................................................. 9 913 696$00

....................................................... Lúmen, Externato ...................................................................................... 6 674 490$00

....................................................... Luso-Francês, Colégio .............................................................................. 9 885 746$00

....................................................... Madre Isabel Larrañaga, Colégio .............................................................. 3 597 494$00

....................................................... Maria Droste, Externato ............................................................................ 11 277 866$00

....................................................... Mariz, Escola de ........................................................................................ 3 267 333$00

....................................................... Nossa Senhora da Bonança do Candal, Colégio ........................................ 15 948 036$00

....................................................... Nossa Senhora da Bonança, Colégio ......................................................... 14 970 601$00

....................................................... Nossa Senhora da Esperança, Colégio ...................................................... 7 927 988$00

....................................................... Nossa Senhora da Paz, Externato .............................................................. 4 315 861$00

....................................................... Nossa Senhora de Fátima, Externato ......................................................... 5 422 631$00

....................................................... Nossa Senhora de Lurdes, Colégio ............................................................ 9 382 071$00

....................................................... Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ......................................................... 25 000  000$00

....................................................... Nossa Senhora do Rosário, Colégio .......................................................... 6 978 850$00

....................................................... Nossa Senhora Rosário de Unhão, Ext. Miser. .......................................... 9 688 739$00

....................................................... Nun�Alvres, Instituto ................................................................................. 5 616 198$00

....................................................... Oliveira do Douro, Ext. Adventista ........................................................... 13 535 886$00

....................................................... Orfãos do Porto, Colégio dos .................................................................... 39 495 317$00

....................................................... Padre Cruz, Externato ............................................................................... 6 434 539$00

....................................................... Patronato da Imaculada, Extenato ............................................................. 6 391 197$00

....................................................... Paulo VI, Extenato Liceal ......................................................................... 13 118 811$00
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Porto ....................................................... Pedro Nunes, Ext. ...................................................................................... 9 784 658$00
....................................................... Ribadouro, Externato ................................................................................ 40 625 563$00
....................................................... São Gonçalo, Colégio de ........................................................................... 76 634 307$00
....................................................... São João Bosco, Externato ........................................................................ 3 375 149$00
....................................................... São José de Bairros, Colégio de ................................................................ 8 625 006$00
....................................................... São Vicente Paulo, Externato .................................................................... 9 701 595$00
....................................................... Sardão, Colégio do .................................................................................... 3 813 467$00
....................................................... Senhora do Carmo, Externato .................................................................... 10 646 344$00
....................................................... Silva Teixeira, Externato ........................................................................... 2 504 966$00
....................................................... Santa Clara, Ext. ........................................................................................ 12 796 967$00
....................................................... Sta. Joana, Externato ................................................................................. 11 824 588$00
....................................................... Sta. Margarida, Externato .......................................................................... 3 895 020$00
....................................................... Sta. Teresa de Jesus, Colégio de ................................................................ 20 270 318$00
....................................................... Universal, Grande Colégio ........................................................................ 3 975 935$00
....................................................... Vieira de Castro, Colégio .......................................................................... 9 976 706$00

Viana do Castelo ........................................ Jesus Maria e José, Escola ........................................................................ 4 446 873$00
....................................................... Maria Auxiliadora, Externato .................................................................... 4 073 157$00
....................................................... Minho, Colégio do ..................................................................................... 12 002 967$00

Vila Real .................................................... AEIOU, Externato ..................................................................................... 3 084 021$00
....................................................... Disney, Externato ...................................................................................... 2 850 156$00
....................................................... João de Deus � Chaves, J. Escola ............................................................ 3 591 750$00
....................................................... Nossa Senhora  da Boavista, Colégio ........................................................ 3 421 544$00
....................................................... O Pinguim, Infantário e Externato ............................................................. 3 235 016$00
....................................................... São José, Colégio Moderno de .................................................................. 13 895 105$00

Viseu ....................................................... Imaculada Conceição � Lamego, Colégio ............................................... 15 181 613$00
....................................................... Lamego, Colégio ....................................................................................... 7 301 141$00

Entidade decisora � Direcção Regional de Educação do Norte.
Data da decisão � Janeiro a Junho.

Distrito Beneficiário Montante

Contratos de associação

Distrito Beneficiário Montante

Aveiro ....................................................... Colégio Liceal Santa Maria de Lamas ...................................................... 880 471 667$00
Braga ....................................................... Alfacoop � Coop. Ens. De Alvito, CRL .................................................. 478 063 442$00

....................................................... Colégio La Salle ........................................................................................ 119 014 718$00

....................................................... Didálvi � Coop. Ensino ........................................................................... 298 795 831$00

....................................................... Didáxis � Soc. Coop. Ensino ................................................................... 621 433 575$00

....................................................... Esc. Coop. de Vale S. Cosme..................................................................... 444 811 230$00

....................................................... Externato Delfim Ferreira ......................................................................... 359 466 680$00

....................................................... Externato S. Miguel de Refojos ................................................................. 108 961 397$00

....................................................... Instituto Silva Monteiro ............................................................................. 82 112 358$00

....................................................... Colégio de Vizela ...................................................................................... 62 108 587$00
Bragança .................................................... Colégio Ult. Nossa Senhora da Paz ........................................................... 27 455 258$00

....................................................... Externato Liceal Torre D. Chama .............................................................. 127 469 262$00

....................................................... Externato Nossa Senhora de Fátima .......................................................... 17 267 744$00
Porto ....................................................... Colégio de Gaia ......................................................................................... 328 189 265$00

....................................................... Colégio dos Orfãos do Porto ..................................................................... 38 134 730$00

....................................................... Colégio Internato dos Carvalhos ............................................................... 349 969 528$00

....................................................... Colégio São Gonçalo ................................................................................. 169 333 958$00

....................................................... Externato Paulo VI .................................................................................... 115 855 263$00

....................................................... Externato Vila Meã .................................................................................... 314 119 998$00

....................................................... Grande Colégio Universal ......................................................................... 182 439 748$00

....................................................... INED � Inst. Educ. e Desenvolvimento ................................................... 77 976 986$00

....................................................... Instituto Nun�Alvres .................................................................................. 407 508 172$00
Viana do Castelo ........................................ Ancorensis � Coop. Ensino, C. R. L. ....................................................... 322 827 766$00

....................................................... Externato das Neves .................................................................................. 151 044 340$00

....................................................... SEC � Soc. de Ensino de Campos, Lda ................................................... 149 721 357$00
Vila Real .................................................... Colégio Nossa Senhora da Boavista .......................................................... 149 951 927$00

....................................................... Colégio Salesiano de Poiares .................................................................... 126 588 377$00

....................................................... Escola da Misarelacoop ............................................................................. 75 794 771$00

....................................................... Escola Prof. das Minas da Borralha .......................................................... 82 598 696$00
Viseu ....................................................... Escola de Formação Social Rural .............................................................. 30 218 891$00

....................................................... Externato D. Afonso Henriques ................................................................. 85 939 171$00

Entidade decisora � Direcção Regional de Educação do Norte.
Data da decisão � Janeiro/Março/Abril/Maio/Junho.
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Contratos de desenvolvimento

Distrito Beneficiário Montante

Aveiro ....................................................... Estrela Guia, Externato ............................................................................. 2 602 336$00
Porto ....................................................... A Conchinha, Jard. Escola ......................................................................... 3 451 732$00

....................................................... Padre Cruz, Externato ............................................................................... 3 578 686$00

Entidade decisora � Direcção Regional de Educação do Norte.
Data da decisão � Março/Abril.

Contratos de patrocínio

Distrito Beneficiário Montante

Aveiro ....................................................... Academia Música Oliveira Azeméis ......................................................... 11 226 690$00
....................................................... Academia Música Paços de Brandão ........................................................ 9 716 675$00
....................................................... Academia  Música S. João da Madeira ..................................................... 9 657 500$00
....................................................... Academia Música Santa Maria ................................................................. 8 842 545$00
....................................................... Academia Música Vale de Cambra ............................................................ 4 484 640$00
....................................................... Academia Música de Espinho ................................................................... 12 090 295$00
....................................................... Esc. Música Castelo de Paiva .................................................................... 9 915 415$00
....................................................... Academia de Música de Fornos ................................................................ 4 686 765$00

Braga ....................................................... Academia de Música de Barcelos ............................................................. 13 376 125$00
....................................................... Academia Música V. Moreira de Sá .......................................................... 3 881 220$00

Porto ....................................................... Ass. Cult. Musical Lousada ....................................................................... 8 048 513$00
....................................................... Academia Musical Vilar do Paraíso .......................................................... 17 422 065$00
....................................................... Academia de Música de Paredes ............................................................... 5 752 010$00
....................................................... Academia de Música de São Pio X ........................................................... 15 166 585$00
....................................................... Centro Cult. Mus. Caldas da Saúde ........................................................... 27 379 285$00
....................................................... Conservatório Regional de Gaia ................................................................ 18 553 815$00
....................................................... Conservatório Música de Maia ................................................................. 2 774 730$00
....................................................... Curso de Música Silva Monteiro ............................................................... 15 322 670$00
....................................................... Esc. de Música Póvoa de Varzim .............................................................. 5 819 345$00
....................................................... Escola de Mus. Leça da Palmeira .............................................................. 3 148 150$00
....................................................... Escola de Música Óscar da Silva .............................................................. 6 820 380$00
....................................................... Escola de Dança Ginasiano ....................................................................... 16 273 330$00
....................................................... Instituto das Artes e da Imagem ................................................................ 8 874 545$00

Viana do Castelo ........................................ Academia de Música Fernão de Fão ......................................................... 4 249 330$00
....................................................... Academia de Mús. Viana do Castelo ......................................................... 15 737 895$00

Vila Real .................................................... Esc. de Música Real Filarmonia ................................................................ 2 636 895$00

Entidade decisora � Direcção Regional de Educação do Norte.
Data da decisão � Janeiro a Junho.

Ext. Ana Sullivan ............................................................................................................................... .............................. 49 630 039$00
Escola Red. Pedag. das Antas ............................................................................................................................... ........... 30 818 220$00
Colégio Saber Crescer (Novo Sol) ................................................................................................................................... 34 598 332$00
Colégio Novos Rumos ..................................................................................................................................................... 33 186 160$00
Externato Lúmen ............................................................................................................................... ............................... 10 753 110$00
Externato Mamede Infesta ............................................................................................................................................... 3 274 290$00

Entidade decisora � Direcção Regional de Educação do Norte.
Data da decisão � 22 de Janeiro, 14 de Fevereiro, 12 de Março, 10 de Abril, 23 de Maio e 1 de Junho de 2000.

Contratos de cooperação � Colégios

Aplicação da Portaria n.º 1103/97, de 3 de Novembro � Escolaridade e acção social escolar

Beneficiário Montante

Acordos de cooperação � CERCIS

Aplicação da Portaria n.º 1102/97, de 3 de Novembro

Distrito Beneficiário Montante

Aveiro ....................................................... CECIESPINHO ......................................................................................... 10 126 240$00
....................................................... CERCIFEIRA ............................................................................................ 14 970 207$00
....................................................... CERCILAMAS ......................................................................................... 7 316 657$00
....................................................... CERCIAZ .................................................................................................. 16 642 698$00
....................................................... CERCI S. J. MADEIRA ............................................................................ 4 040 295$00

Braga ....................................................... APACI ....................................................................................................... 12 275 576$00
....................................................... IRIS ........................................................................................................... 11 036 596$00
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Braga ....................................................... CERCIFAFE .............................................................................................. 24 258 615$00
....................................................... AICIG ........................................................................................................ 10 730 022$00
....................................................... CERCIGUI ................................................................................................ 12 105 431$00

Porto ....................................................... CERCIMARANTE.................................................................................... 18 596 658$00
....................................................... CERCIFEL ................................................................................................ 10 066 408$00
....................................................... AAD � Gondomar ................................................................................... 3 668 290$00
....................................................... CERCIMARCO......................................................................................... 3 673 777$00
....................................................... APADIMP ................................................................................................. 22 073 992$00
....................................................... MAPADI ................................................................................................... 24 678 141$00
....................................................... MADI ........................................................................................................ 10 849 444$00
....................................................... AICI .......................................................................................................... 7 721 541$00
....................................................... CERCIGAIA ............................................................................................. 8 548 257$00

Viana do Castelo ........................................ APPACDM ................................................................................................ 8 148 200$00

Entidade decisora � Direcção Regional de  Educação do Norte.
Data da decisão � 22 de Janeiro, 14 de Fevereiro, 12 de Março, 10 de Abril, 10 de Maio e 19 de Junho de 2001.

Distrito Beneficiário Montante

Divisão de Acção Social e Desporto Escolar (DASDE)

Residências para estudantes do ensino não superior

Data da decisão Beneficiário Montante

6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Alijó .......................................................................................................... 8 000 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Boticas ....................................................................................................... 9 765 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Calouste Gulbenkian ................................................................................. 16 500 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Carvalhais .................................................................................................. 12 000 000$00

6-2; 21-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Chaves ....................................................................................................... 11 200 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Estacada .................................................................................................... 9 500 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Macedo de Cavaleiros ............................................................................... 10 500 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Mesão Frio ................................................................................................ 7 000 000$00

6-2; 21-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Miranda do Douro ..................................................................................... 7 730 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Mirandela .................................................................................................. 8 700 000$00

6-2; 8-3; 14-5; 6-6 Mogadouro ................................................................................................ 7 000 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Montalegre ................................................................................................ 9 300 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Murça ........................................................................................................ 6 200 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Régua (feminina) ....................................................................................... 11 500 000$00

6-2; 8-3; 6-4; 6-6 Régua (masculino) .................................................................................... 6 000 000$00
6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Rodo .......................................................................................................... 9 500 000$00

8-3; 6-4; 6-6 Santo Tirso ................................................................................................ 5 500 000$00
6-2; 21-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Vila Real .................................................................................................... 15 500 000$00

6-2; 8-3; 6-4; 14-5; 6-6 Vimioso ..................................................................................................... 3 800 000$00

Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo

Divisão de Acção Social Escolar e Desporto Escolar (DASDE)

Data da decisão Beneficiário Montante

6-2; 14-2; 22-5 Colégio La Salle ........................................................................................ 6 402 843$00
6-2; 14-2; 22-5 Coop. Ensino Didálvi ................................................................................ 16 650 760$00
6-2; 14-2; 22-5 Coop. Ensino Didáxis ................................................................................ 22 482 295$00
6-2; 14-2; 22-5 Coop. Vale São Cosme .............................................................................. 17 048 115$00
6-2; 14-2; 22-5 Ext. Delfim Ferreira .................................................................................. 5 638 040$00
6-2; 14-2; 22-5 Ext. Inf. D. Henrique ................................................................................. 13 893 450$00

6-2 Ext. S. Miguel Refogos ............................................................................. 3 034 000$00
6-2; 14-2; 22-5 CLV � Colégio do Vale ............................................................................ 7 927 272$00
6-2; 14-2; 22-5 CLV � Colégio de Vizela ......................................................................... 4 546 715$00
6-2; 14-2; 22-5 Col. Ultramarino Nossa Senhora da Paz ................................................... 3 450 250$00
6-2; 14-2; 22-5 Ext. Lic. Torre D. Chama .......................................................................... 10 475 530$00
6-2; 14-2; 22-5 Ext. D. Afonso Henriques .......................................................................... 5 517 658$00

6-2 Col. Lic. Santa Maria Lamas ..................................................................... 4 931 750$00
6-2; 14-2; 22-5 Vila Meã .................................................................................................... 30 363 760$00
6-2; 14-2; 22-5 Colégio São Gonçalo ................................................................................. 3 435 650$00
6-2; 14-2; 22-5 Instituto Nun´Álvares ................................................................................ 18 421 231$00
6-2; 14-2; 22-5 Colégio Universal ...................................................................................... 9 366 495$00
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6-2; 14-2;  6-4; 22-5 Colégio Campos ........................................................................................ 6 422 115$00
6-2; 14-2;  6-4; 22-5 Coop. Ancorensis ...................................................................................... 21 055 627$00

6-2; 14-2; 22-5 Externato Neves ........................................................................................ 10 626 276$00
6-2; 14-2; 22-5 Col. Salesiano Poiares ............................................................................... 9 591 395$00
6-2; 14-2; 22-5 Esc. Prof. Minas Borralha ......................................................................... 6 194 995$00
6-2; 14-2; 22-5 Escola Misarelacoop ................................................................................. 2 678 075$00
6-2; 14-2; 22-5 Col. Nossa Senhora da Boavista ................................................................ 13 519 600$00

Data da decisão Beneficiário Montante

Estabelecimentos de ensino especial � IPSS

Divisão de Acção Social Escolar e Desporto Escolar (DASDE)

6-2; 22-5; 4-6 APPACDM � Braga ................................................................................ 6 106 945$00
6-2; 22-5; 4-6 APECDA � Braga ................................................................................... 4 701 771$00

6-2; 22-5 CRECHE � INST. D. Jão Novais e Sousa � Braga ................................ 4 533 050$00
6-2; 22-5; 4-6 APPACDMT� Matosinhos ...................................................................... 4 512 787$00
6-2; 22-5; 4-6 APPACDM � Vila Nova Gaia ................................................................. 4 136 512$00
6-2; 22-5; 4-6 EMAÚS � Paredes .................................................................................. 3 544 169$00

6-2;  6-4; 22-5; 4-6 APPACDM � Viana do Castelo ............................................................... 6 363 852$00

Data da decisão Beneficiário Montante

Direcção Regional de Educação do Centro

Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo

Contratos de associação (contratos de patrocínio/contratos simples)

1.º Jardim Escola João de Deus � Coimbra .................................................................................................................... 12 445 110$00
1.º Jardim Escola João de Deus � Figueira da Foz ......................................................................................................... 8 726 830$00
2.º Jardim Escola João de Deus � Coimbra .................................................................................................................... 16 707 200$00
2.º Jardim Escola João de Deus � Figueira da Foz ......................................................................................................... 5 083 250$00
Academia de Música do Orfeão de Ovar ......................................................................................................................... 6 370 353$00
Academia de Música e Dança do Fundão ........................................................................................................................ 26 612 142$00
Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral .......................................................................................................................... 14 911 119$00
Centro Estudos Educativos de Ançã ................................................................................................................................ 145 098 169$00
Centro Social Padres Redentoristas ................................................................................................................................. 7 667 550$00
Colégio Cidade Roda ....................................................................................................................................................... 112 387 470$00
Colégio Conciliar Maria Imaculada ................................................................................................................................. 139 281 062$00
Colégio D. João II ............................................................................................................................... ............................. 3 604 500$00
Colégio D. José I ............................................................................................................................... ............................... 126 931 074$00
Colégio da Imaculada Conceição � Cernache ................................................................................................................ 220 595 228$00
Colégio da Rainha Santa Isabel ............................................................................................................................... ........ 129 062 564$00
Colégio da Via Sacra ....................................................................................................................................................... 83 594 356$00
Colégio de Albergaria ...................................................................................................................................................... 141 072 064$00
Colégio de Quiaios ........................................................................................................................................................... 148 562 689$00
Colégio de São José � Irmãs Dominicanas .................................................................................................................... 52 633 992$00
Colégio de São Mamede .................................................................................................................................................. 98 027 837$00
Colégio de São Martinho ................................................................................................................................................. 142 713 878$00
Colégio de São Teotónio .................................................................................................................................................. 125 986 876$00
Colégio Dinis de Melo ..................................................................................................................................................... 171 784 490$00
Colégio Dr. Luis Pereira da Costa ................................................................................................................................... 301 262 627$00
Colégio Imaculada Conceição � Viseu .......................................................................................................................... 71 286 768$00
Colégio Infantil A Rampa ................................................................................................................................................ 4 237 210$00
Colégio João de Barros .................................................................................................................................................... 236 927 834$00
Colégio Nossa Senhora da Apresentação ......................................................................................................................... 423 744 181$00
Colégio Nossa Senhora da Assunção ............................................................................................................................... 229 202 186$00
Colégio Nossa Senhora de Fátima � Leiria .................................................................................................................... 89 739 898$00
Colégio Salesiano São João Bosco .................................................................................................................................. 69 692 806$00
Colégio Senhor dos Milagres ............................................................................................................................... ............ 112 856 320$00
Conservatório de Música David de Sousa ....................................................................................................................... 39 159 267$00
Conservatório de Música de Águeda ............................................................................................................................... 15 164 139$00

Beneficiário Montante
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Conservatório de Música de Seia � Collegium Musicum .............................................................................................. 5 631 540$00
Conservatório Regional de Castelo Branco ..................................................................................................................... 43 514 556$00
Conservatório Regional de Coimbra ................................................................................................................................ 19 963 230$00
Conservatório Regional de Música da Covilhã ................................................................................................................ 20 300 476$00
Conservatório Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão ....................................................................................... 16 502 088$00
Cooperativa de Ensino de Coimbra,  C. R. L. .................................................................................................................. 75 032 612$00
Escola Casa Nossa Senhora do Rosário ........................................................................................................................... 13 244 910$00
Escola de Formação Social de Marrazes ......................................................................................................................... 18 951 210$00
Escola de Música do Colégio de S. José .......................................................................................................................... 6 545 241$00
Escola de Música do Orfeão de Leiria ............................................................................................................................. 39 788 673$00
Escola Evaristo Nogueira ................................................................................................................................................. 183 665 784$00
Escola de Música da Jobra ............................................................................................................................................... 8 732 694$00
Escola Pedro Teixeira ...................................................................................................................................................... 130 040 456$00
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca � Arrifana .................................................................................................. 85 165 646$00
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca � Cerdeira ................................................................................................. 58 538 830$00
Estabelecimento de Ensino Santa Joana .......................................................................................................................... 41 830 306$00
Externato Capitão Santiago de Carvalho ......................................................................................................................... 104 634 558$00
Externato de João XXIII .................................................................................................................................................. 3 746 680$00
Externato Feliciano de Castilho ............................................................................................................................... ........ 8 236 300$00
Externato Filipa de Lencastre ............................................................................................................................... ........... 3 333 618$00
Externato Liceal Albergaria dos Doze ............................................................................................................................. 75 733 304$00
Externato Nossa Senhora de Fátima ................................................................................................................................ 49 281 692$00
Externato Nossa Senhora do Incenso ............................................................................................................................... 58 617 042$00
Externato Nossa Senhora dos Remédios .......................................................................................................................... 160 617 678$00
Externato São Miguel ...................................................................................................................................................... 11 236 460$00
Externato Secundário do Soito ............................................................................................................................... .......... 22 751 476$00
Externato Vasco da Gama ................................................................................................................................................ 7 628 410$00
Instituto D. João V ........................................................................................................................................................... 507 156 401$00
Instituto de Almalaguês ................................................................................................................................................... 148 110 424$00
Instituto de Promoção Social da Bairrada ........................................................................................................................ 355 514 348$00
Instituto Duarte de Lemos ................................................................................................................................................ 144 416 886$00
Instituto Educativo de Lordemão ............................................................................................................................... ...... 147 308 097$00
Instituto Educativo de Souselas ............................................................................................................................... ........ 179 549 432$00
Instituto Educativo do Juncal ............................................................................................................................... ............ 261 101 662$00
Instituto Pedro Hispano ................................................................................................................................................... 187 196 957$00
Instituto São Tiago � Cooperativa do Ensino ................................................................................................................. 79 496 260$00
Instituto Vasco da Gama .................................................................................................................................................. 101 442 426$00
Instituto Vaz Serra ............................................................................................................................... ............................. 167 209 890$00
Jardim-Escola João de Deus � Alhadas ......................................................................................................................... 5 548 930$00
Jardim-Escola João de Deus � Castelo Branco .............................................................................................................. 3 792 890$00
Jardim-Escola João de Deus � Estarreja ........................................................................................................................ 7 891 470$00
Jardim-Escola João de Deus � Leiria ............................................................................................................................. 15 022 280$00
Jardim-Escola João de Deus � Urgeiriça ....................................................................................................................... 3 924 390$00
Jardim-Escola João de Deus � Viseu ............................................................................................................................. 7 873 690$00

Beneficiário Montante

Contratos de desenvolvimento

Beneficiário Montante

Colégio Conciliar Maria Imaculada ................................................................................................................................. 5 854 880$00
Colégio D. João II ............................................................................................................................... ............................. 3 241 970$00
Colégio de S. Mamede ..................................................................................................................................................... 20 130 880$00
Colégio de S. Teotónio ..................................................................................................................................................... 2 843 825$00
Colégio Infantil Chi Coração ............................................................................................................................... ............ 4 265 730$00
Escola Infantil O Berço de Ouro ............................................................................................................................... ....... 2 883 970$00
Jardim Escola Girassol .................................................................................................................................................... 13 573 450$00
Jardim Infantil  A Escolinha ............................................................................................................................................. 8 782 390$00

Estabelecimentos de ensino especial

CERCIS

Beneficiário Montante

ACM � Associação Cristã da Mocidade da Beira Interior Centro de Educação Especial ............................................. 15 532 973$00
ARCIAL � Associação para Recuperação de Crianças Inadaptadas ............................................................................. 8 106 260$00
ARCIL � Associação para Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã ................................................................ 16 798 198$00
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ASSOL � Associação de Solidariedade Social de Lafões .............................................................................................. 10 132 308$00
CASCI � Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo ............................................................................................. 22 937 820$00
CERCIAG � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Águeda .................................. 9 854 579$00
CERCIAV � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas � Aveiro .................................... 11 349 054$00
CERCICAPER � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Cast. de Pera ................... 3 957 946$00
CERCIESTA � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Estarreja ............................ 8 522 684$00
CERCIG � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas � Guarda, C. R. L. ....................... 22 884 642$00
CERCILEI � Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, C. R. L. ................................ 19 117 118$00
CERCIMIRA � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas ................................................ 13 440 554$00
CERCIPENELA � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas � Penela .......................... 17 280 756$00
CERCIPOM � Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Pombal, C. R. L. ........................... 14 252  635$00
CERCIVAR � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C. R. L. ...................... 15 087 066$00
CPC � Núcleo Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralísia Cerebral ...................................................... 23 895 006$00
CSI � Casa de Santa Isabel � Instituto de Pedagogia Curativa .................................................................................... 12 183 783$00

Beneficiário Montante

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Estabelecimentos de educação pré-escolar com apoio financeiro ao abrigo do Decreto-Lei n.º 173/95, de 20 de Julho

Externato O Planalto ........................................................................................................................................................ 4 200 000$00
«Os Preguiças» ............................................................................................................................... ................................. 4 200 000$00
Externato Luís de Camões ............................................................................................................................................... 4 200 000$00
Externato Rainha Santa .................................................................................................................................................... 4 200 000$00

Beneficiário Montante

Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo

Beneficiário Montante Data da decisão (a)

Academia de Amadores de Música ............................................................ 21 804 000$00 29-1, 1 e 23-2,  22-3, 19-4, 25-5-2001
Academia de Dança Contemporânea ......................................................... 22 070 000 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4, 25-5, 29-6-2001
Academia de Música de Santa Cecília ....................................................... 37 694 820$00 29-12-2000 e 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4
................................................................................................................... e 25-5-2001

Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi .......................................... 9 133 942$00 29-1, 1, 13, 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
ADAPECIL � Assoc. de Amor para a Educação de Crianças Inadaptadas 12 957 837$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
APECI � Assoc. para a Educ. das Crianças Inadaptadas ......................... 26 193 747$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
APERCIM � Assoc. para Educ. e Reabil. de Crianças Inadaptadas de Mafra 4 357 219$00 23-4-2001
Associação Escola 31 de Janeiro ............................................................... 3 601 603$00 19-12-2000
CEBI � Escola Básica Integrada de Alverca ............................................ 19 348 916$00 13-2-2001
CECD � Centro de Educação para Crianças Deficientes ......................... 33 848 259$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
CEERIA � Centro de Educação Especial e Recuperação Infantil de Alcobaça 17 332 408$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
Centro se Apoio a Deficientes João Paulo II � Escola de Ensino Especial

Os Moinhos ............................................................................................ 17 407 445$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
Centro de Educação Especial A Flauta Mágica ......................................... 42 317 641$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior  O Ninho .......... 11 934 892$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor ....................................... 23 093 761$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001
Centro de Educação Terapêutica do Restelo .............................................. 56 171 086$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Centro de Estudos de Fátima ..................................................................... 452 172 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Centro de F. A. Soc. F. Gualdim Pais ......................................................... 19 974 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Centro de Intervenção Técnico-Pedagógica ............................................... 21 982 512$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4,
................................................................................................................... e 24-5-2001

Centro de Ocupação Psicopedagógica ....................................................... 49 393 127$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16 e 18-4,
................................................................................................................... e 24-5-2001

Centro de Pedagogia Terapêutica Bola de Neve ........................................ 84 820 869$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4,
................................................................................................................... e 24-5-2001

Centro Psicopedagógico de Carcavelos ..................................................... 9 619 614$00 26 e 29-1, 14-2, 26-3, 16 e 17-4 e 24-5-2001
CERCI Flor da Vida ................................................................................... 10 922 511$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCI Lisboa � Centro de Chelas ........................................................... 5 481 109$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCI Lisboa � Centro dos Olivais ........................................................ 15 596 044$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCI Póvoa � Coop. de Educação e Reabilitação Crianças Inadaptadas, CRL 17 663 709$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCIAMA � Coop. de Educ. e Reabil. de Crianças Inadaptadas da Amadora 14 463 702$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCICA � Coop. para a Educ. e Reabil. de Crianças Inadaptadas de Cascais 16 309 575$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCIMA � Coop. para a Educação e Reabilitação Crianças Inadaptadas

de Montijo e Alcochete .......................................................................... 17 647 230$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, 13 e 29-5-2001



N.o 67 — 20 de Março de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 5299

CERCIMB 1 � Coop. para a Educação e Reabilitação Crianças Inadaptadas
da Moita e Barreiro,C. R. L. � Barreiro ............................................... 17 333 406$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001

CERCIMB 2 � Coop. para a Educação e Reabilitação Crianças Inadaptadas
da Moita e Barreiro,C. R. L. � Moita ................................................... 17 280 474$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001

CERCINA � Coop. de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da
Nazaré .................................................................................................... 3 615 291$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001

CERCIP � Coop. de Educ. e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, C. R. L. 13 359 514$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4, e 13 e 29-5-2001
CERCISA � Coop. para a Educação e Reabilitação Crianças Inadaptadas

de Seixal e Almada ................................................................................ 15 067 614$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCITEJO � Coop. para Educ. e Reabil. de Crianças Inadaptadas, C. R. L. 18 237 095$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERCIZIMBRA � Coop. de Educação e Reabilitação de Crianças Inadapta-

das de Sesimbra, C. R. L. ....................................................................... 11 964 493$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CERE � Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento .................. 10 322 423$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CIRE � Centro Infantil de Recuperação de Tomar ................................... 18 075 021$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
Colégio O Cocas ........................................................................................ 2 596 023$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio As Descobertas ............................................................................. 28 569 993$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio Bartolomeu Dias ........................................................................... 190 567 886$00 29-12-2000, 29-1, 1, 13 e 23-2, 22-3
................................................................................................................... e 29-5-2001

Colégio Boa Sorte ...................................................................................... 3 330 511$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio D. Luísa Sigea .............................................................................. 3 171 024$00 28 e 29-12-2000
Colégio D. Pedro V .................................................................................... 3 148 264$00 29-12-2000
Colégio da Tapada das Mercês .................................................................. 7 380 077$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio de Reeducação Pedagógica .......................................................... 49 237 220$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio de S. Miguel ................................................................................. 342 412 000$00 29-1, 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Colégio Decroly ......................................................................................... 121 230 454$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio Diocesano Andrade Corvo ............................................................ 5 685 321$00 28-12-2000
Colégio do Amor de Deus .......................................................................... 16 945 625$00 28 e 29-12-2000
Colégio do Sagrado Coração de Maria ...................................................... 141 694 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 29-5-2001
Colégio dos Plátanos .................................................................................. 11 304 201$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio Eduardo Claparède ....................................................................... 62 658 291$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio Infanta D. Joana ........................................................................... 5 461 245$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio Maria Auxiliadora ........................................................................ 3 498 442$00 13-2-2001
Colégio Mira-Rio ....................................................................................... 2 105 254$00 13-2-2001
Colégio Miribi, L.da .................................................................................... 4 012 986$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio Nossa Senhora do Monte do Carmo ............................................. 33 386 734$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio O Caminho ................................................................................... 28 562 263$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Colégio Portugal ........................................................................................ 7 126 122$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Colégio Quinta dos Girassóis .................................................................... 3 211 126$00 28 e 29-12-2000
Colégio S. João de Brito ............................................................................ 126 958 007$00 28 e 29-12-2000, 29-1, 1 e 23-2, 22-3
................................................................................................................... e  29-5-2001

Conservatório Regional D. Dinis ............................................................... 18 352 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 8 e 19-4 e 25-5-2001
Conservatório Regional de Caldas da Rainha ............................................ 7 626 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Conservatório Regional de Setúbal ............................................................ 19 108 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22 e 23-3, 19-4, 25-5-2001
Conservatório Regional de Tomar .............................................................. 7 884 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Conservatório Silva Marques ..................................................................... 4 008 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Cooperativa de Ensino Nova Cultura C. R. L. ........................................... 73 218 544$00 28 e 29-12-2000 e 29-1, 1 e 23-2, 22-3
................................................................................................................... e 29-5-2001

Cooperativa de Ensino Os Pioneiros .......................................................... 5 973 731$00 13-2-2001
Cooperativa de São Pedro � Barcarena .................................................... 8 960 590$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CREACIL � Coop. de Reabil. Educ. e Animação de Crianças/Jovens com

Deficiência do Concelho de Loures, C. R. L. ........................................ 5 436 926$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIA � Centro de Recuperação Infantil de Abrantes .............................. 17 871 638$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIAL � Centro de Recuperação Infantil de Almeirim ........................... 12 436 111$00 26 e 30-1, 12-4, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIB � Centro de Recuperação Infantil de Benavente ............................ 12 529 770$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIF � Centro de Recuperação Infantil de Fátima .................................. 20 750 163$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIFZ � Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere .............. 12 258 286$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRINABEL � Educação Especial e Reabilitação .................................... 10 998 867$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIO � Centro de Recuperação Infantil Ouriense ................................... 9 273 993$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
CRIT � Centro de Recuperação Infantil Torrejano .................................. 21 865 480$00 26 e 30-1, 14-2, 26-3, 23-4 e 13 e 29-5-2001
ENSICOOP, Cooperativa Ens. Cultura, C. R. L. � Externato S. José ...... 77 292 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Esc. de Música Luís António Maldonado Rodrigues ................................. 7 422 000$00 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Dança Ana Mangericão ............................................................. 5 208 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Música Canto Firme de Tomar .................................................. 7 296 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo ........................................... 32 610 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Música de Santarém .................................................................. 6 900 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001

Beneficiário Montante Data da decisão (a)
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Escola de Música do Choral Phydellius ..................................................... 7 596 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Música Jaime Chavinha ............................................................. 6 606 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Música Leal da Câmara ............................................................. 11 742 000$00 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Escola de Pedro Nunes ............................................................................... 2 505 108$00 28 e 29-12-2000
Escola Primária Sant�ana ........................................................................... 5 720 453$00 28-12-2000 e 13-2-2001
Escola Salesiana de Manique ..................................................................... 375 781 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Escola Selecta Prof. Doutor Amadeu Andrés ............................................. 4 467  919$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato A Conchinha .............................................................................. 26 577 923$00 28 e 29-12-2000, 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3,
................................................................................................................... 16, 17 e 18-4 e 24-5-2001

Externato ABC ........................................................................................... 32 192 007$00 26, 29 e 30-1,  14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e  24-5-2001

Externato Alfred Binet ............................................................................... 90 083 499$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Externato Almeida Garrett ......................................................................... 4 508 920$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Arco-Íris .................................................................................... 27 425 420$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Externato Calimero .................................................................................... 2 708 087$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Camilo Castelo Branco .............................................................. 3 535 778$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Cesário Verde, L.da ..................................................................... 12 042 825$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Cooperativo da Benedita ........................................................... 430 192 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Externato D. João VI .................................................................................. 3 174 398$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato da Encarnação ........................................................................... 4 213 048$00 28 e 29-12-2000
Externato da Luz ........................................................................................ 2 541 389$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato da Quintinha, L.da ....................................................................... 5 200 578$00 28 e 29-12-2000
Externato de Penafirme .............................................................................. 447 818 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Externato Dom Fuas Roupinho .................................................................. 189 091 987$00 29-1, 1, 13 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Externato Educação Popular ...................................................................... 15 733 278$00 13-2-2001
Externato Flor do Campo ........................................................................... 17 290 215$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Frei Luís de Sousa ..................................................................... 3 303 996$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Grão Vasco ................................................................................ 25 951 025$00 29-12-2000, 26, 29 e 30-1, 13 e 14-2, 26-3,
................................................................................................................... 16, 17 e 18-4 e 24-5-2001

Externato Infante Santo .............................................................................. 3 621 158$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Infantil O Trevo ......................................................................... 3 457 048$00 29-12-2000
Externato Irene Lisboa ............................................................................... 348 782 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3 e 29-5-2001
Externato Janela Aberta à Educação .......................................................... 6 581 728$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Externato João XXIII ................................................................................. 4 129 568$00 28 e 29-12-2000
Externato Júlio César ................................................................................. 75 114 040$00 29-12-2000, 29-1, 1, 13 e 23-2, 22-3
................................................................................................................... e 29-5-2001

Externato Luís de Camões ......................................................................... 3 913 479$00 13-2-2001
Externato Maria Auxiliadora ..................................................................... 3 118 271$00 29-12-2000
Externato Marista de Lisboa ...................................................................... 3 152 601$00 13-2-2001
Externato Nacional de Moscavide ............................................................. 6 068 178$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Nossa Senhora da Apresentação ................................................ 3 119 451$00 29-12-2000
Externato Nossa Senhora da Assunção ...................................................... 5 110 662$00 13-2-2001
Externato Nossa Senhora do Rosário ......................................................... 10 917 488$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Nuno Álvares ............................................................................. 6 798 347$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Baloiço .................................................................................. 2 960 090$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Castelinho Encantado ............................................................ 3 636 039$00 29-12-2000
Externato O Golfinho ................................................................................. 2 626 830$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Nicho ..................................................................................... 2 780 710$00 28 e 29-12-2000
Externato O Pé Leve .................................................................................. 8 568 829$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Pinóquio ................................................................................. 6 171 098$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Pirilampo ............................................................................... 3 897 205$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato O Piriquito ................................................................................. 2 661 441$00 29-12-2000
Externato O Veleiro .................................................................................... 37 553 508$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Externato Paroquial de Colares .................................................................. 2 952 568$00 13-2-2001
Externato Passos Manuel ........................................................................... 3 569 468$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Rainha Santa .............................................................................. 3 873 018$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Rainha Santa Isabel ................................................................... 3 075 703$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Roque Gameiro .......................................................................... 3 219 522$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Rumo ao Sucesso ....................................................................... 134 452 515$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Externato S. Domingos .............................................................................. 5 290 312$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato S. Miguel Arcanjo ...................................................................... 6 135 355$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Santa Maria de Belém ............................................................... 5 197 318$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Sol Nascente .............................................................................. 4 103 716$00 29-12-2000 e 13-2-2001
Externato Zazzo ......................................................................................... 37 425 712$00 26, 29 e 30-1, 14-2, 26-3, 16, 17 e 18-4
................................................................................................................... e 24-5-2001

Fund. Musical dos Amigos das Crianças ................................................... 21 198 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001

Beneficiário Montante Data da decisão (a)
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Galáxia Branca � Infantário Jardim de Infância e ATL, L.da ................... 2 752 814$00 29-12-2000
Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique .................................. 6 382 951$00 13-2-2001
Instituto de Música Vitorino Matono ......................................................... 9 228 000$00 29-1, 1 e 23-2, 22-3, 19-4 e 25-5-2001
Instituto Educativo do Ribatejo .................................................................. 104 495 000$00 22-3 e 12-6-2001
Jardim de Infância Os Amiguinhos de Terlu .............................................. 3 653 647$00 29-12-2000  e 13-2-2001
RUMOT� Coop. de Educação, C. R. L. ................................................... 4 024 514$00 23-4-2001

(a) Entidade decisora � director regional, por subdelegação do Secretário de Estado da Administração Educativa.

Beneficiário Montante Data da decisão (a)

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Cooperativa de Ensino de Alvito ............................................................................................................................... ....... 48 290 494$00
Externato António Sérgio ................................................................................................................................................. 62 071 142$00
Colégio Nossa Senhora Graça ............................................................................................................................... .......... 177 300 626$00
Externato Nossa Senhora Rainha Santa ........................................................................................................................... 40 503 827$00
Colégio Nossa Senhora Purificação ................................................................................................................................. 26 664 904$00
CERCICOA ..................................................................................................................................................................... 4 856 384$00
C.P.C. BEJA..................................................................................................................................................................... 19 004 170$00
APTIBEJA ....................................................................................................................................................................... 2 629 746$00
CERCIBEJA .................................................................................................................................................................... 10 923 444$00
CERCIESTREMOZ ......................................................................................................................................................... 6 742 800$00
AT Évora .......................................................................................................................................................................... 5 625 460$00
CERCIDIANA ............................................................................................................................... .................................. 7 753 500$00
CERCIMOR .................................................................................................................................................................... 7 228 482$00
ERECA ............................................................................................................................................................................ 4 994 502$00
CRIPS .............................................................................................................................................................................. 7 381 520$00
CERCIPORTALEGRE .................................................................................................................................................... 15 703 690$00
CERCIGRANDOLA ....................................................................................................................................................... 8 971 658$00
CERCISIAGO ............................................................................................................................... .................................. 6 674 818$00
Colégio Luso Britânico .................................................................................................................................................... 26 832 650$00
Colégio Laura Vicuna ...................................................................................................................................................... 25 780 780$00
Colégio Nossa Senhora Conceição .................................................................................................................................. 8 707 860$00
Colégio São Filipe ........................................................................................................................................................... 9 047 450$00
Infanta D. Maria ............................................................................................................................... ............................... 13 242 480$00
O Ninho ........................................................................................................................................................................... 2 929 680$00
Raio de Sol ....................................................................................................................................................................... 5 898 690$00
Santa Casa da Misericórdia Vila Viçosa .......................................................................................................................... 5 355 550$00
Colégio Diocesano Santo António ................................................................................................................................... 8 747 370$00
Oratório de Nossa Senhora José ............................................................................................................................... ....... 60 430 150$00
Academia de Música Elvas .............................................................................................................................................. 16 355 459$00
Conservatório Baixo Alentejo (Beja/ Serpa/ Moura) ....................................................................................................... 73 828 161$00
Conservatório de Portalegre ............................................................................................................................................. 19 355 459$00
Academia de Música de Évora ............................................................................................................................... ......... 36 470 993$00

Beneficiário Montante

Direcção Regional de Educação do Algarve

Entidade decisora Beneficiário MontanteData da decisão

DREA 4-4-2001 Externato Jardim Inf. Torraltinha ................................................... 5 000 000$00
� 4-4-2001 Colégio Algarve ............................................................................. 8 550 000$00
� 4-4-2001 Jardim Inf. Os Vivaços ................................................................... 2 950 000$00
� 4-4-2001 Externato Dr.  João Lúcio .............................................................. 14 600 000$00
� 4-4-2001 Externato Menino Jesus ................................................................. 3 450 000$00
� 4-4 e 2-7-2001 Academia de Música de Lagos ...................................................... 5 160 257$00
� 4-4 e 2-7-2001 Escola de Música Joly B. Santos ................................................... 6 929 194$00
� 4-4 e 2-7-2001 Conservatório de Albufeira ............................................................ 6 271 066$00
� 4-4-2001 Colégio Nossa Senhora do Alto ..................................................... 4 200 000$00
� 2-7-2001 Conservatório do Algarve ............................................................... 7 679 483$00
� 4-4-2001 Conservatório de Tavira ................................................................. 4 000 000$00

18 de Fevereiro de 2002. �  A Secretária-Geral, Joana Santos.
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Departamento da Educação Básica

Aviso n.o 3988/2002 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto,
publica-se a classificação profissional, que mereceu homologação por
meu despacho de hoje, relativa à formanda a seguir indicada, a qual
concluiu a profissionalização em serviço no biénio de 1998-2000:

Escola Superior de Educação de Lisboa

Ensino preparatório
Classificação
profissional

—
Valores4.o grupo:

Cláudia Margarida Ribeiro Nunes Leal . . . . . . . . . . . . . . . 14,8

4 de Março de 2002. — Pelo Director, a Coordenadora do Núcleo
de Organização Curricular e Formação, Maria Luísa Cabeçadas Arsé-
nio Nunes.

Aviso n.o 3989/2002 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto,
publicam-se as classificações profissionais, que mereceram homolo-
gação por meu despacho de hoje, relativas aos formandos do ensino
secundário a seguir indicados, os quais concluíram a profissionalização
em serviço no biénio de 1998-2000:

Escola Superior de Educação de Coimbra

Ensino secundário
Classificação
profissional

—
Valores5.o grupo:

Maria Clara Anjo da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,5
Maria Irene Videira Batista Quatorze . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5

10.o grupo A:

Pedro Manuel Gonçalves Tavares Madeira . . . . . . . . . . . . 15,5

Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra

Ensino secundário

4.o grupo A:

Ana Sofia Saraiva Requejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8

6 de Março de 2002. — Pelo Director, a Coordenadora do Núcleo
de Organização Curricular e Formação, Maria Luísa Cabeçadas Arsé-
nio Nunes.

Rectificação n.o 646/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 9 de Janeiro
de 2001, o aviso n.o 270/2001 (2.a série), no que se refere à instituição
de ensino superior em que a professora do ensino secundário a seguir
indicada concluiu com aproveitamento no ano lectivo de 1999-2000,
o 1.o ano da profissionalização em serviço e dispensou do 2.o ano
ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 43.o do Decreto-Lei n.o 287/88,
de 19 de Agosto, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decre-
to-Lei n.o 345/89, de 11 de Outubro, rectifica-se que onde se lê:

«Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Lisboa

Ensino secundário
Classificação
profissional

—
Valores5.o grupo:

Marita Olga Setas Teixeira Lopes Ferro . . . . . . . . . . . . . . . 15»

deve ler-se:

«Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade do Porto

Ensino secundário
Classificação
profissional

—
Valores5.o grupo:

Marita Olga Setas Teixeira Lopes Ferro . . . . . . . . . . . . . . . 15»

6 de Março de 2002. — Pela Directora, a Coordenadora do Núcleo
de Organização Curricular e Formação, Maria Luísa Cabeçadas Arsé-
nio Nunes.

Rectificação n.o 647/2002. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 294, de 22 de Dezembro
de 2000, o aviso n.o 17 960/2000, o grau de ensino da professora do
ensino secundário a seguir indicada, a qual concluiu com aprovei-
tamento, no ano lectivo de 1999-2000, o 1.o ano da profissionalização
em serviço e dispensou do 2.o ano, ao abrigo do disposto no n.o 1
do artigo 43.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto, com a
nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 345/89, de 11
de Outubro, rectifica-se que onde se lê:

«Escola Superior de Educação de Leiria

Ensino preparatório
Classificação
profissional

—
Valores5.o grupo:

Maria Edite Silva Gomes da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13»

deve ler-se:

«Escola Superior de Educação de Leiria

Ensino secundário
Classificação
profissional

—
Valores5.o grupo:

Maria Edite Silva Gomes da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13»

7 de Março de 2002. — Pelo Director, a Coordenadora do Núcleo
de Organização Curricular e Formação, Maria Luísa Cabeçadas Arsé-
nio Nunes.

Direcção Regional de Educação do Centro

Escola Secundária de Cantanhede

Aviso n.o 3990/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada no placar da sala de professores desta
Escola a lista de antiguidade do pessoal docente desta Escola repor-
tada a 31 de Agosto de 2001.

Os docentes dispõem de 30 dias para reclamação, a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República, de harmonia com
o estipulado no artigo 96.o do decreto-lei acima citado.

4 de Março de 2002. — Pelo Presidente do Conselho Execu-
tivo, (Assinatura ilegível.)

Escola Secundária com 3.o Ciclo do Ensino Básico
Dr. Jaime Magalhães Lima

Aviso n.o 3991/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 93.o e do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, faz-se público que se encontra afixada a partir desta
data no placar do pessoal a lista de antiguidade do pessoal não docente
com referência a 31 de Dezembro de 2001.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso.

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Execu-
tivo, Helena Maria de Oliveira Dias Libório.

Escola E. B. 2, 3 Dr. João de Barros

Aviso n.o 3992/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, foi afixada,
no local habitual desta Escola, a lista de antiguidade do pessoal não
docente com referência a 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

1 de Março de 2002. — O Presidente do Conselho Executivo, Ade-
lino Mário Graça Matos.
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Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo

Aviso n.o 3993/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada no placar do bloco administrativo
desta Escola a lista de antiguidade do pessoal não docente com refe-
rência a 31 de Dezembro de 2001.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.

5 de Março de 2001. — O Presidente do Conselho Executivo, Octá-
vio José Aquino Gonçalves.

Escola Secundária de Frei Heitor Pinto

Aviso n.o 3994/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada no placar da sala dos funcionários
a lista de antiguidade do pessoal não docente deste estabelecimento
de ensino reportada a 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.

13 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Execu-
tivo, José Manuel Gonçalves Rodrigues.

Escola Secundária com 3.o Ciclo da Gafanha da Nazaré

Aviso n.o 3995/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público
que se encontra afixada no placar da entrada dos Serviços Admi-
nistrativos a lista de antiguidade do pessoal não docente deste esta-
belecimento de ensino reportada a 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

28 de Fevereiro de 2002. — A Presidente do Conselho Execu-
tivo, Maria Eugénia Martins Pinheiro.

Escola E. B. 2, 3/S de Penalva do Castelo

Aviso n.o 3996/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada na sala de pessoal desta Escola a lista de
antiguidade do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino
reportada a 31 de Dezembro de 2001.

Os não docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, nos termos do
artigo 96.o do referido decreto-lei.

1 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
Isabel da Silva Serra.

Escola dos 2.o e 3.o Ciclos do Ensino Básico de São Bernardo

Aviso n.o 3997/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontram afixadas no placar da sala de pessoal docente
e não docente desta Escola as listas de antiguidade do pessoal docente
e não docente reportadas a 31 de Agosto e 31 de Dezembro de 2001,
respectivamente.

Para efeitos do n.o 1 do artigo 96.o do mesmo diploma, os inte-
ressados dispõem de 30 dias a contar da data da publicitação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
da Glória Oliveira Gomes Neto Leite.

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Escola Básica dos 2.o e 3.o Ciclos da Alembrança

Aviso n.o 3998/2002 (2.a série). — Avisam-se todos os elementos
do pessoal não docente desta Escola, de acordo com o artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, de que se encontram
afixadas as listas de antiguidade referentes a 31 de Dezembro de
2001.

Os interessados dispõem de 30 dias para reclamação, de acordo
com o n.o 1 do artigo 96.o do citado decreto-lei.

5 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
da Conceição Durão Maurício.

Escola Secundária de D. Filipa de Lencastre

Aviso n.o 3999/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público
que se encontra afixada na sala de professores desta Escola a lista
de antiguidade do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2001.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação, nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do
citado diploma.

25 de Fevereiro de 2002. — Pelo Conselho Executivo, (Assinatura
ilegível.)

Escola dos 2.o e 3.o Ciclos do Ensino Básico de D. Manuel I

Aviso n.o 4000/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e
para os devidos efeitos, faz-se público que se encontram afixadas
nesta Escola as listas de antiguidade do pessoal não docente deste
estabelecimento de ensino referentes a 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação, nos termos do n.o 1 do artigo 96.o deste
decreto-lei.

4 de Março de 2002. — O Presidente do Conselho Executivo, Rui
Manuel Martins.

Escola Secundária Dr. José Afonso

Aviso n.o 4001/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontram afixadas, para consulta, as listas de anti-
guidade do pessoal não docente desta Escola referentes a 31 de
Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da publicação deste
aviso no Diário da República, para apresentarem reclamação ao diri-
gente máximo do serviço, nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do decre-
to-lei acima citado.

25 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Luís Vieira.

Escola Secundária de Forte da Casa

Aviso n.o 4002/2002 (2.a série). — Nos termos do artigo 93.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada no placar a lista de antiguidade do pessoal não
docente desta Escola relativa a 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Isabel
Maria Martins da Silva.

Escola Básica dos 2.o e 3.o Ciclos Fragata do Tejo

Aviso n.o 4003/2002 (2.a série). — Para cumprimento do n.o 1
do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para
os efeitos do disposto no artigo 96.o do mesmo diploma, faz-se público
que se encontram afixadas no expositor dos Serviços Administrativos
as listas de antiguidade do pessoal não docente desta Escola com
referência a 31 de Dezembro de 2001.
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Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicitação deste
aviso no Diário da República para reclamação à dirigente máxima
do serviço.

1 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
Alina Brito Pereira.

Agrupamento de Escolas Gualdim Pais

Aviso n.o 4004/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para os
devidos efeitos, torna-se público que se encontra afixada no placar
da entrada dos Serviços Administrativos a lista de antiguidade do
pessoal não docente deste estabelecimento de ensino reportada a
31 de Dezembro de 2001.

Da referida lista cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 dias
a contar da publicação deste aviso no Diário da República, nos termos
do artigo 96.o do referido decreto-lei.

6 de Março de 2002. — A Presidente da Comissão Executiva Ins-
taladora, Maria do Rosário Cardoso Simões.

Escola Secundária Lima de Freitas

Aviso n.o 4005/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto nos
artigos 93.o e 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal
não docente deste estabelecimento de ensino.

Os funcionários dispõem do prazo de 30 dias a contar da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamar ao dirigente máximo
do serviço.

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo,
Manuela Maria de Almeida Costeira.

Escola Básica 2 de Montijo

Aviso n.o 4006/2002 (2.a série). — Antiguidade do pessoal não
docente. — Para cumprimento do disposto no n.o 3 do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada no expositor do pessoal não docente desta Escola
a lista de antiguidade do pessoal reportada a 31 de Dezembro de
2001.

Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do mesmo decreto-lei, os não
docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no
Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

20 de Fevereiro de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo,
Dora Cristina Beatriz Fernandes Belo.

Escola Secundária de Salvaterra de Magos

Aviso n.o 4007/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada no placar dos funcionários deste estabele-
cimento de ensino a lista de antiguidade do pessoal não docente com
referência a 31 de Dezembro de 2001.

Os interessados dispõem do prazo de 30 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, para
reclamação.

5 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
de São José Nunes Cabaço Pereira.

Escola Secundária de Vitorino Nemésio

Aviso n.o 4008/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 93.o e no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada no placar
da entrada dos serviços administrativos desta Escola a lista de anti-
guidade do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino
reportada ao dia 31 de Dezembro de 2001.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, conforme o esta-
belecido no artigo 96.o do citado decreto-lei.

1 de Março de 2002. — O Presidente da Comissão Provisória, Antó-
nio Rodrigo Pinto da Cruz.

Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária Abel Salazar

Aviso n.o 4009/2002 (2.a série). — Para cumprimento do n.o 3
do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro, torna-se
público que se encontra afixada, para consulta, nos Serviços Admi-
nistrativos e na sala de pessoal desta Escola a lista de antiguidade
do pessoal não docente reportada a 31 de Dezembro de 2001.

O prazo para reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso.

28 de Fevereiro de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo,
Marília Elizabete T. F. Silva.

Escola Secundária de Alexandre Herculano

Aviso n.o 4010/2002 (2.a série). — Para cumprimento do n.o 2
do artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, foi afixada a lista de anti-
guidade do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

5 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
Graciete Pires Costa.

Escola E. B. 2, 3 Dr. Leonardo Coimbra

Aviso n.o 4011/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada no placar desta secretaria a lista
de antiguidade do pessoal não docente referente ao tempo de serviço
contado até 31 de Dezembro de 2001.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para o dirigente máximo do serviço.

8 de Fevereiro de 2002. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Cândida Mourão.

Escola E. B. 2, 3 João de Meira

Aviso n.o 4012/2002 (2.a série). — De acordo com o estatuído
no n.o 1 do artigo 132.o do ECD, e sem prejuízo do determinado
no n.o 4 do artigo 104.o do mesmo diploma, faz-se público que se
encontra afixada no placar da sala de professores a lista de antiguidade
do pessoal docente referente ao tempo de serviço prestado até ao
dia 31 de Agosto de 2001.

Os interessados dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, para reclamar para o diri-
gente máximo qualquer anomalia nas listas.

4 de Março de 2002. — Pela Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Escola E. B. 2, 3 de Júlio Brandão

Aviso n.o 4013/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro,
torna-se público que se encontra afixada no expositor do bloco admi-
nistrativo desta Escola a lista de antiguidade do pessoal não docente.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação.

7 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Executivo,
Alfredo José Cardoso de Carvalho Novais.

Escola Secundária da Veiga

Aviso n.o 4014/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal
não docente desta Escola com referência a 31 de Dezembro de 2001.

Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
do serviço.

6 de Março de 2002. — O Presidente do Conselho Executivo, Alberto
Soares da Costa.
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Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada

Deliberação n.o 281/2002. — Por deliberação do conselho cien-
tífico da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada de 22
de Fevereiro de 2002:

Lúcia de Fátima Mota Ferreira Freitas, professora-adjunta — auto-
rizada a dispensa de serviço docente no período de 4 de Março
a 31 de Julho de 2002, ao abrigo do n.o 1 do artigo 36.o do Decre-
to-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.

Hélder José Alves da Rocha Pereira, assistente do 1.o triénio — auto-
rizada a dispensa de serviço docente nos períodos de 4 de Março
a 3 de Maio e de 17 de Junho a 26 de Julho de 2002, ao abrigo
do n.o 5 do artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho.

Cármen Maria da Silva Maciel Andrade, assistente do 1.o triénio —
autorizada a dispensa de serviço docente nos períodos de 4 de
Março a 3 de Maio e de 6 de Maio a 14 de Junho de 2002, ao
abrigo do n.o 5 do artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1
de Julho.

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
da Graça Carvalho da Silva Machado.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Castelo Branco

Aviso n.o 4015/2002 (2.a série). — Faz-se público que se encontra
afixada no expositor da Repartição Administrativa desta Sub-Região
de Saúde, sita na Rua de Dadrá, 24, 1.o, direito, a lista de classificação
final do concurso interno geral para provimento de um lugar de assis-
tente da carreira médica de clínica geral, cujo aviso foi publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 289, de 15 de Fevereiro de 2001.

Da homologação cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis,
nos termos do artigo 72.o do regulamento.

6 de Março de 2002. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Albino Evangelista Fernandes João.

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Aviso n.o 4016/2002 (2.a série). — Concurso interno de acesso
misto para provimento de 104 lugares de assistente administrativo espe-
cialista, a prover na Sub-Região de Saúde de Lisboa. — 1 — Nos termos
do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde
de Lisboa de 27 de Fevereiro de 2002, no uso de competência delegada,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da data da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
interno de acesso misto para provimento de 104 lugares de assistente
administrativo especialista da carreira de assistente administrativo do
quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, serviços de âmbito
sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772 B/96, de 31 de Dezembro,
publicada no 6.o suplemento ao Diário da República, 1.a série-B,
n.o 302, de 31 de Dezembro de 1996, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 141/2001, de 24 de Abril.

1.1 — Conforme previsto na alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, é fixada a quota de 99 lugares,
a serem preenchidos por funcionários pertencentes aos serviços de
âmbito sub-regional, e de 5 lugares para funcionários de outros serviços
da Administração Pública.

2 — Prazo de validade o presente concurso visa exclusivamente o
provimento dos lugares atrás mencionados e esgota-se com o res-
pectivo preenchimento.

3 — Legislação aplicável o presente concurso rege-se pelas dispo-
sições legais constantes dos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho,
427/89, de 7 de Dezembro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 204/98, de
11 de Julho, 218/98, de 17 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com a redacção dada pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e 141/2001,
de 24 de Abril, e do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

4 — Conteúdo funcional o referido no mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.o 248/85, de 15 de Julho, para a carreira de assistente administrativo.

5 — Vencimento, local e condições de trabalho:
5.1 — O vencimento é o constante do mapa anexo ao Decreto-Lei

n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho.

5.2 — O local de trabalho são os serviços de âmbito sub-regional.
5.3 — As condições de trabalho são as genericamente vigentes para

os funcionários da Administração Pública.
6 — Requisitos especiais de admissão podem candidatar-se os fun-

cionários de qualquer serviço ou organismo da Administração Pública
que sejam assistentes administrativos principais com, pelo menos, três
anos de antiguidade na categoria e classificação de serviço não inferior
a Bom.

7 — Método de selecção e sistema de classificação final:
7.1 — O método de selecção a utilizar será a avaliação curricular,

nos termos dos artigos 19.o, n.o 1, alínea b), e 22.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, e o sistema de classificação final o de
0 a 20 valores.

7.2 — Avaliação curricular será efectuada de acordo com a seguinte
fórmula:

AC=HL+FP+EP
4

em que:

AC=avaliação curricular;
HL=habilitações literárias;
FP=formação profissional.
E=entrevista profissional de selecção.

a) Habilitações literárias — será pontuada a titularidade do grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida, de acordo
com o seguinte critério:

‹ 9.o ano — 14 valores;
9.o ano ou equivalente — 16 valores;
11.o ano ou equivalente — 18 valores;
› 11.o ano — 20 valores.

b) Formação profissional serão valorizadas as acções de formação
relacionadas com o conteúdo funcional:

1 — Sem formação — 10 valores;
2 — Acções até dezoito horas — mais 1 valor/cada;
3 — Acções › dezoito até trinta horas — mais 2 valores/cada;
4 — Acções › trinta até sessenta horas — mais 3 valores/cada;
5 — Acções › sessenta horas — mais 5 valores/cada.
Valor máximo atribuível na formação profissional — 20 valores.

As declarações da formação frequentada devem mencionar a carga
horária. O júri deliberou que, na sua falta, cada acção de formação
corresponde a 1 valor. Não são considerados simpósios, jornadas,
conferências, colóquios, workshops, encontros, seminários e debates.

c) Experiência profissional a determinação deste factor obedecerá
à seguinte fórmula:

EP=FP+CAR+2CAT
4

em que:

FP=antiguidade na função pública:

De 10 a 14 anos — 10 pontos;
De 15 a 19 anos — 15 pontos;
De 20 a 24 anos — 20 pontos;

CAR=antiguidade na carreira:

De 10 a 14 anos — 10 pontos;
De 15 a 19 anos — 15 pontos;
De 20 a 24 anos — 20 pontos;

CAT=antiguidade na categoria:

De 3 a 6 anos — 10 pontos;
De 7 a 10 anos — 15 pontos;
Mais de 10 anos — 20 pontos.

O tempo de serviço efectivo será contabilizado até à data do aviso
de abertura do concurso em anos completos.

8 — A classificação final dos concorrentes será expressa na escala
de 0 a 20 valores e será obtida através da seguinte fórmula:

CF=2AC+CS
3

em que:

CF=classificação final;
AC=classificação final obtida na avaliação curricular;
CS=classificação de serviço.
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Na classificação de serviço será considerada na sua expressão quan-
titativa, através da média aritmética das pontuações atribuídas nos
três anos mais relevantes para o efeito, sendo esta média multiplicada
pelo factor de ponderação 2 para efeitos de correspondência à escala
de 0 a 20 valores.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

10 — Consideram-se excluídos os concorrentes que obtenham clas-
sificação inferior a 9,5 valores na classificação final.

11 — Em caso de igualdade de classificação, serão aplicados os
critérios de preferência constantes do artigo 37.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

12 — Apresentação das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao coordenador da Sub-
-Região de Saúde de Lisboa, entregue na Secção de Expediente Geral
e Arquivo, sita na Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 2.o,
1749-096 Lisboa, ou enviado pelo correio, em carta registada, com
aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1 deste aviso,
em qualquer dos casos acompanhado da respectiva documentação.

12.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, nacionalidade, data de nascimento, número, arquivo
e data de validade do bilhete de identidade, estado civil,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e tele-
fone) e situação militar se for caso disso;

b) Pedido de admissão ao concurso, com a indicação do Diário
da República, número, série e data em que foi publicado o
aviso;

c) Habilitações literárias;
d) Indicação da categoria detida, serviço a que pertence e natu-

reza do vínculo;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem

relevantes para apreciação do seu mérito, os quais, todavia,
só serão tidos em conta pelo júri se devidamente comprovados;

f) Identificação dos documentos que instruam o requerimento;
g) Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do n.o 2

do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98 de 11 de Julho,
de que reúne os requisitos gerais para admissão a concurso
e provimento em funções públicas constantes do artigo 29.o
do mencionado decreto-lei.

12.2 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Currículo profissional detalhado, devidamente datado e assi-
nado, do qual devem constar, designadamente, as habilitações
literárias, as funções que os candidatos exercem e as que
exerceram na sua carreira profissional, bem como a formação
profissional complementar, referindo as acções de formação
finalizadas, devendo ser apresentados os respectivos docu-
mentos comprovativos;

b) Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Declaração do serviço de origem da qual constem a natureza

do vínculo, a categoria detida e a antiguidade na actual cate-
goria, na carreira e na função pública, bem como a classi-
ficação de serviço dos anos relevantes para o concurso, indi-
cando o ano, menção e pontuação obtida. As declarações
dos funcionários da Sub-Região de Saúde de Lisboa serão
oficiosamente entregues ao júri pela Secção de Pessoal.

12.3 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.o 7
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

12.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos can-
didatos, em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

12.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

13 — A relação dos candidatos admitidos, bem como a lista de
classificação final, para além dos meios que a lei impõe, serão igual-
mente afixadas nos serviços de âmbito sub-regional desta Sub-Região
de Saúde de Lisboa, sita na Avenida dos Estados Unidos da América,
75, 2.o, 1749-096 Lisboa.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

15 — Composição do júri:

Presidente — Fernando Augusto Albuquerque Grencho, assis-
tente administrativo especialista, Sub-Região de Saúde de
Lisboa.

Vogais efectivos:

1.o Joana Maria Pinto Pardal Claudino Cabrita, assistente
administrativa especialista, Sub-Região de Saúde de
Lisboa.

2.o Maria Manuela Conceição Serra Dias Cruz, assistente
administrativa especialista, Sub-Região de Saúde de
Lisboa.

Vogais suplentes:

1.o Cristina da Conceição Figueira Santos Timóteo, assis-
tente administrativa especialista, Sub-Região de Saúde
de Lisboa.

2.o Maria Teresa Gonçalves Carmo Filipe, chefe de repar-
tição, Sub-Região de Saúde de Lisboa.

16 — O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

28 de Fevereiro de 2002. — O Coordenador, J. M. Baptista Marques.

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo

Aviso n.o 4017/2002 (2.a série). — Concurso interno geral de
âmbito sub-regional para provimento de oito lugares na categoria de
assistente graduado/assistente da carreira médica de clínica
geral. — 1 — Torna-se público que, por despacho do conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Norte de 23 de
Janeiro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno geral de âmbito sub-regional para o provimento de
oito lugares vagos na categoria de assistente graduado/assistente da
carreira médica de clínica geral existentes no quadro de pessoal da
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, aprovado pela Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro.

2 — Locais de trabalho:

Centro de Saúde de Barroselas — dois lugares;
Centro de Saúde de Monção — um lugar;
Centro de Saúde de Paredes de Coura — um lugar;
Centro de Saúde de Ponte de Lima — dois lugares;
Centro de Saúde de Viana do Castelo — dois lugares.

2.1 — O local de trabalho poderá ser na sede ou nas respectivas
extensões.

3 — O concurso é valido para o provimento dos referidos lugares
e caduca com o seu preenchimento.

4 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas dis-
posições constantes do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 210/91, de 12 de
Junho, e 412/99, de 15 de Outubro, e da Portaria n.o 47/98, de 30
de Janeiro, dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 19/99, de
27 de Janeiro, e do Código do Procedimento Administrativo.

5 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as cons-
tantes do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março.

6 — Remuneração e condições sociais — a remuneração é a fixada
para a categoria, nos termos do Decreto-Lei n.o 19/99, de 27 de Janeiro.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Gerais os previstos no n.o 58 da Portaria n.o 47/98, de 30

de Janeiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para as funções a que se candidata;

d) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

7.2 — Requisitos especiais — os previstos no n.o 59 da Portaria
n.o 47/98, de 30 de Janeiro:

a) Possuir o grau de assistente de clínica geral, ou equivalente,
nos termos do n.o 3 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março;

b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos.
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8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante apresen-

tação de requerimento, em papel de formato A4, dirigido ao coor-
denador da Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, situada na
Rua de José Espregueira, 96-126, 4900 Viana do Castelo, dentro do
prazo estipulado no presente aviso, entregue pessoalmente ou enviado
pelo correio, em carta registada com aviso de recepção, consideran-
do-se neste caso apresentado dentro do prazo se o mesmo tiver sido
expedido até ao termo do prazo fixado.

8.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado, profissão,
residência, código postal e telefone, se for o caso);

b) Pedido para ser admitido ao concurso e identificação do
mesmo, mediante referência ao número, data e página do
Diário da República em que se encontra publicado este aviso;

c) Menção dos documentos que acompanham o requerimento
e sua caracterização sumária;

d) Grau, categoria profissional e estabelecimento ou serviço a
que o candidato se encontre vinculado;

e) Outros elementos que o candidato entenda relevantes para
a apreciação do seu mérito, juntando provas dos mesmos;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

9 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente de
clínica geral ou equivalente;

b) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médi-
cos;

c) Documento comprovativo da natureza do vínculo a qualquer
estabelecimento ou serviço, bem como da antiguidade na cate-
goria, na carreira e na função pública;

d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Cinco exemplares do curriculum vitae, devidamente assinado

e datado.

9.1 — A não entrega do documento exigido na alínea a) do n.o 9
deste aviso dentro do prazo estabelecido no n.o 1 implica a exclusão
do candidato.

9.2 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser apresentados
até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura, implicando
a sua não apresentação dentro daquele prazo a não admissão ao
concurso.

9.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 — Selecção e classificação final:
10.1 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será

a avaliação curricular, nos termos do n.o 62 da Portaria n.o 47/98,
de 30 de Janeiro.

10.2 — Na avaliação curricular serão considerados e valorizados
os factores indicados no n.o 64 da Portada n.o 47/98, de 30 de Janeiro,
e constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10.3 — Os resultados da avaliação curricular são classificados na
escala de 0 a 20 valores com a distribuição pelos factores constantes
no n.o 66 da Portaria n.o 47/98, de 30 de Janeiro, podendo ser providos
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a
10 valores, sem arredondamentos.

11 — A publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, será feita de acordo com
o estipulado, respectivamente, nos termos dos n.os 60 e 71 da Portaria
n.o 47/98, de 30 de Janeiro, e afixadas na secretaria da Sub-Região
de Saúde de Viana do Castelo.

12 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Orlando Valente Mota Garcia, chefe de serviço
de clínica geral.

Vogais efectivos:

1.o Dr. Júlio Carneiro Araújo, chefe de serviço de clínica
geral.

2.o Dr.a Maria Filomena Costa Alves Mendanha, chefe de
serviço de clínica geral.

Vogais suplentes:

1.o Dr. João Carlos Avelar Machado Tavares, chefe de ser-
viço de clínica geral.

2.o Dr. Nélson de Vasconcelos Pereira da Silva, chefe de
serviço de clínica geral.

13 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

14 — Menção a que se refere o despacho conjunto n.o 373/2000,
de 1 de Março: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.»

21 de Fevereiro de 2001. — O Coordenador, Manuel José Soares.

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Torres Vedras

Aviso n.o 4018/2002 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso para provimento de um lugar na categoria de chefe de repar-
tição. — 1 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação. Torna-se público que, por
deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar de
Torres Vedras de 25 de Janeiro de 2002, no uso da competência
delegada, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno geral de ingresso para provimento de um lugar na cate-
goria de chefe de repartição da área de pessoal e admissão de doentes
do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Torres Vedras, aprovado
pela Portaria n.o 907/91, de 4 de Setembro, e integrado no Centro
Hospitalar de Torres Vedras pela Portaria n.o 1295/2001, de 25 de
Novembro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso esgota-se com o
preenchimento do lugar mencionado.

3 — Legislação aplicável ao presente concurso — ao presente con-
curso aplicam-se os Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de Junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, 225/91,
de 18 de Junho, 204/98, de 11 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro,
e 6/96, de 31 de Janeiro, e o despacho n.o 61/95, de 11 de Dezembro,
da Ministra da Saúde.

4 — Conteúdo funcional — compete genericamente ao chefe de
repartição assegurar as tarefas desenvolvidas em cada uma das uni-
dades orgânicas correspondentes ao conceito de repartição, bem como
dirigir, coordenar e orientar todo o pessoal nas áreas a que se refere
o presente aviso, colhendo as necessárias directrizes dos órgãos de
direcção na tomada de decisão, propondo, sugerindo e implementado
as medidas tendentes ao aperfeiçoamento e melhorias da eficácia
dos serviços.

5 — Local de trabalho — situa-se no Centro Hospitalar de Torres
Vedras.

6 — Vencimento — a remuneração é a correspondente ao desen-
volvimento indiciário para a categoria de chefe de repartição, cons-
tante do n.o 3 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, sendo
as condições de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes
para os funcionários da Administração Pública.

7 — Requisitos especiais de admissão ao concurso — encontrar-se
numa das condições previstas no artigo único do Decreto-Lei
n.o 225/91, de 18 de Junho, ou seja:

a) Possuir a categoria de chefe de secção com, pelo menos, três
anos de serviço na categoria classificados de Muito bom;

b) Possuir curso superior e adequada experiência profissional
não inferior a três anos.

7.1 — Requisitos gerais — podem candidatar-se os funcionários de
quaisquer serviços ou organismos da Administração Pública que reú-
nam os requisitos previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.

8 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos (gerais e específicos);
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

9 — A prova de conhecimentos visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e ade-
quados ao exercício da função.

9.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos será escrita,
terá a duração de duas horas e será pontuada de 0 a 20 valores.
A sua elaboração terá por base o programa aprovado pelo despacho
n.o 61/95, de 11 de Dezembro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 300, de 30 de Dezembro de 1995.
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9.1.1 — A prova de conhecimentos gerais incidirá sobre os seguintes
temas, sendo permitida a consulta de legislação ou qualquer docu-
mentação:

Orgânica do Ministério da Saúde;
Orgânica do serviço que abre o concurso;
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde;
Lei de Bases da Saúde;
Regime jurídico da função pública;
Relação jurídica de emprego;
Estatuto Disciplinar;
Faltas, férias e licenças;
Princípios gerais do procedimento administrativo.

9.1.2 — A prova de conhecimentos específicos incidirá sobre os
seguintes temas, sendo igualmente permitida a consulta de legislação
ou qualquer documentação:

Recrutamento e selecção de pessoal;
Reclassificação e reconversão profissionais;
Quadros e carreiras;
Acumulação de funções públicas ou privadas;
Acidentes em serviço;
Regime de duração e horário de trabalho na Administração

Pública;
Classificação de serviço dos funcionários e agentes;
Trabalho extraordinário e suplementar;
Ajudas de custo;
Estatuto remuneratório;
Estatística;
Taxas moderadoras/facturação;
Admissão de doentes;
Regime jurídico das despesas dos serviços públicos/contratação.

9.2 — Em anexo indica-se a legislação e bibliografia necessárias
à realização das provas de conhecimentos.

10 — Avaliação curricular — visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, sendo consideradas e ponderadas a habilitação aca-
démica de base ou a sua equiparação legalmente reconhecida, a for-
mação profissional e a experiência profissional, demonstradas e com-
provadas através de elaboração do respectivo currículo.

11 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais
e profissionais dos candidatos, sendo valorada numa escala de 0 a
20 valores.

São entendidos como factores de avaliação:

Capacidade de análise e síntese e sentido crítico;
Motivação;
Grau de maturidade e responsabilidade;
Expressão e fluência verbais;
Qualidade da experiência profissional.

12 — A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, sendo
excluídos os candidatos que nela obtenham classificação inferior a
9,5 valores.

13 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valo-
res, com aproximação até às centésimas, e resultará da média arit-
mética simples ou ponderada das classificações obtidas em todos os
métodos de selecção utilizados, considerando-se não aprovados os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

14 — Em caso de igualdade, os critérios de desempate serão os
previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação de cada um dos méto-
dos de selecção, bem como o sistema de classificação final e a res-
pectiva fórmula classificativa, constarão de acta de reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

16 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Cen-
tro Hospitalar de Torres Vedras e entregue na Secção de Pes-
soal/Recursos Humanos deste Hospital, durante as horas normais de
expediente, até ao último dia do prazo fixado neste aviso, podendo
ser enviado pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, o qual
se considera apresentado dentro do prazo desde que expedido até
ao termo do prazo fixado no n.o 1 deste aviso.

16.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, situação militar, se for caso disso, número fiscal, morada
e telefone);

b) Habilitações literárias;

c) Categoria profissional e serviço a que pertence;
d) Identificação do concurso, mediante referência ao número,

data e página do Diário da República onde se encontra publi-
cado o aviso de abertura;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
especificar para melhor apreciação do seu mérito;

f) Menção ao número de documentos que acompanham o reque-
rimento e sua sumária caracterização.

16.2 — O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos, sob pena de exclusão:

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
b) Documento comprovativo dos requisitos especiais que possui,

exigidos no n.o 7 do presente aviso, e, bem assim, dos tempos
de serviço na categoria actualmente detida e na função
pública, e das funções efectivamente exercidas;

c) Três exemplares do curriculum vitae, em formato A4, deta-
lhado, datado e assinado, do qual deverão constar, de uma
forma expressa e inequívoca, a experiência profissional e a
formação profissional, devidamente comprovadas.

16.3 — O júri pode exigir a qualquer dos candidatos, no caso de
dúvidas sobre a situação que descreva, a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações.

16.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação

final do concurso serão publicitadas de acordo com os artigos 33.o,
34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

18 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Maria Isabel Alves da Silva e Melo, chefe de repar-
tição da área de pessoal do Centro Hospitalar de Cascais.

Vogais efectivos:

Maria Alice Augusta Ribeiro Lucas, chefe de repartição
da área de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier.

Ana Pires Casimiro de Sá Pessoa, chefe de repartição da
área de pessoal do Hospital de Curry Cabral.

Vogais suplentes:

João José Lourenço Rodrigues Lobo, chefe de repartição
da área de aprovisionamento do Centro Hospitalar de
Torres Vedras.

Vítor Lírio Horta da Silva, chefe de repartição da área finan-
ceira do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

19 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

11 de Março de 2002. — O Administrador-Delegado, António Maria
Ribeiro de Queiroz.

ANEXO

Legislação e bibliografia da prova de conhecimentos

Decreto-Lei n.o 10/93, de 15 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 296/93, de 25 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 308/93, de 2 de Setembro.
Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro.
Decreto-Lei n.o 345/93, de 1 de Outubro.
Decreto-Lei n.o 19/88, de 21 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 39/2002, de 26 de Fevereiro.
Decreto Regulamentar n.o 3/88, de 22 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março.
Lei n.o 48/90, de 24 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Julho.
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro.
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho.
Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 70/2000, de 4 de Maio.
Decreto-Lei n.o 157/2001, de 11 de Maio.
Lei n.o 142/99, de 31 de Agosto.
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
Decreto-Lei n.o 248/85 de 15 de Julho.
Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho.
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro.
Decreto-Lei n.o 413/93, de 23 de Dezembro.
Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto.



N.o 67 — 20 de Março de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 5309

Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Julho.
Decreto-Lei n.o 503/99, de 20 de Novembro.
Decreto-Lei n.o 106/98, de 24 de Abril.
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro.
Decreto-Lei n.o 54/92, de 11 de Abril.
Portaria n.o 338/92, de 11 de Abril.
Portaria n.o 189/2001, de 9 de Março.
Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.
Nomenclatura de recolha de dados estatísticos de produção hospitalar

(Direcção-Geral da Saúde, de 23 de Setembro de 1994).
Circular informativa n.o 1, de 9 de Março de 1998, do Instituto de

Gestão Informática e Financeira da Saúde.
Circular normativa n.o 2, de 21 de Junho de 2000, do Instituto de

Gestão e Informática e Financeira da Saúde.
Circular normativa n.o 1, de 3 de Outubro de 2001, do Instituto de

Gestão e Informática e Financeira da Saúde.

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de D. Estefânia

Aviso n.o 4019/2002 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia de 27 de Fevereiro
de 2002, faz-se público que o concurso interno geral de acesso para
a categoria de enfermeiro especialista (saúde mental), da carreira
de enfermagem, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 149, de 29 de Junho de 2001, ficou deserto,
pelo facto de não ter entrado qualquer candidatura no prazo
estabelecido.

7 de Março de 2002. — Pelo Conselho de Administração, a Enfer-
meira-Directora, Adelina Lopes.

Hospital Distrital de Faro

Aviso n.o 4020/2002 (2.a série). — Devidamente homologada por
despacho de 28 de Fevereiro de 2002 do conselho de administração
deste Hospital, a seguir se publica a lista de classificação final do
concurso interno geral de provimento para cinco lugares de assistente
de oftalmologia da carreira médica hospitalar, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 243, de 19 de Outubro
de 2001:

1.o João Henrique Feijão — 18,6 valores.

Da homologação cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis
para o Ministro da Saúde, nos termos do n.o 35 do regulamento
dos concursos aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro,
o qual deverá ser entregue no Serviço de Expediente deste Hospital,
sito na Rua de Leão Penedo, 8000-386 Faro, ou enviado pelo correio
em carta registada com aviso de recepção.

5 de Março de 2002. — O Administrador Hospitalar, Victor
M. G. Ribeiro Paulo.

Hospital Distrital de Santarém

Aviso n.o 4021/2002 (2.a série). — Devidamente homologadas
por despachos de 28 de Fevereiro de 2002 do conselho de admi-
nistração, tornam-se públicas as classificações das avaliações finais
do internato complementar das áreas que se indicam, efectuadas neste
Hospital na época de Janeiro de 2002:

Cirurgia geral:

José Jorge Firmo Mineiro — 14,8 valores.

Pediatria médica:

José Miguel Nunes Pinto Nogueira — 18,4 valores.

A aprovação na avaliação final confere aos interessados o grau
de assistente na respectiva área.

5 de Março de 2002. — O Administrador-Delegado, José Rianço
Josué.

Hospital Distrital de São João da Madeira

Aviso n.o 4022/2002 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração deste Hospital Distrital
de 5 de Março de 2002, faz-se pública a lista de classificação final
do concurso interno geral de provimento de um lugar de assistente
hospitalar de anestesiologia da carreira médica hospitalar, cujo aviso
foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 267, de 17 de
Novembro de 2001:

Paula Alexandra da Rocha Barroso Serôdio — 17,54 valores.

De referir que foi dado cumprimento ao disposto nos artigos 100.o
e 102.o do código do Procedimento Administrativo.

Da homologação cabe recurso, a interpor no prazo de 10 dias úteis
a partir da data da publicação do presente aviso.

6 de Março de 2002. — O Administrador-Delegado, José Duarte
da Costa.

Hospital de Garcia de Orta

Deliberação n.o 282/2002. — Em cumprimento do preceituado
no artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, faz-se
pública a lista de classificação final (homologada por deliberação de
26 de Fevereiro de 2002 do conselho de administração) relativa ao
concurso interno geral de acesso para o provimento de um lugar
vago de enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, da
carreira de enfermagem, do quadro de pessoal do Hospital de Garcia
de Orta, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 220, de 21 de Setembro de 2001:

1.o Lino Alexandre Andrade Martins dos Ramos — 16,275 valores.

Nos termos do n.o 1 do artigo 39.o do mesmo decreto-lei, da homo-
logação cabe recurso, com efeito suspensivo, para o director-geral
do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, no prazo
de 10 dias úteis contados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, devendo o mesmo ser apresentado no local onde
foram entregues os requerimentos das candidaturas.

5 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Gestão de Recur-
sos Humanos, em regime de substituição, Dionísio Guerreiro.

Hospital de Pulido Valente

Aviso n.o 4023/2002 (2.a série). — Tendo em atenção a aplicação
dos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412/98, de 30
de Dezembro, 36/99, de 5 de Fevereiro, 413/99, de 15 de Outubro,
497/99, de 19 de Novembro, 501/99, de 19 de Novembro, 518/99,
de 10 de Dezembro, e 141/2001, de 24 de Abril, o quadro de pessoal
aprovado pela Portaria n.o 1277/95, de 27 de Outubro, com as alte-
rações introduzidas pelas Portarias n.os 1027/98, de 15 de Dezembro,
749/99, de 27 de Agosto, e 237/2001, de 20 de Março, fica estruturado
da seguinte forma:

Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Pessoal dirigente . . . . . — — Director do Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Administrador-delegado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Director clínico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Enfermeiro-director de serviço de enfermagem 1
Administrador de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Administrador de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Director de serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Chefe de divisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Pessoal técnico superior Anatomia patológica . . . . . Médica hospitalar . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 3

Anestesiologia . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 12

Cardiologia . . . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . (a) 11

Cirurgia cardiotorácica . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 6

Cirurgia geral . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 14

Dermatologia . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a) 2
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 3

Estomatologia . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) 1
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . (b) 5

Gastrenterologia . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 10

Imunoalergologia . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . (a) 3

Imuno-hemoterapia . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 2

Medicina interna . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 19

Otorrinolaringologia . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 7

Patologia clínica . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 6

Pneumologia . . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 42

Radiologia . . . . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 8

Urologia . . . . . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . . 9

Medicina do trabalho . . . . . Médica . . . . . . . . . . . . Chefe de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Assistente graduado/assistente . . . . . . . . . . . . . .

Farmácia . . . . . . . . . . . . . . . Técnica superior de
saúde.

Assessor superior/assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Assistente principal/assistente . . . . . . . . . . . . . . 6

Laboratório . . . . . . . . . . . . . Assessor superior/assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Assistente principal/assistente . . . . . . . . . . . . . . 6

Nutrição . . . . . . . . . . . . . . . Assessor superior/assessor ou assistente prin-
cipal/assistente.

1

Psicologia clínica . . . . . . . . Assessor superior/assessor ou assistente prin-
cipal/assistente.

1
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Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Instalações e equipamentos Engenheiro . . . . . . . . . Assessor principal/assessor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico superior principal/técnico superior de

1.a ou de 2.a classe.
4

Planeamento, contencioso,
formação, serviços finan-
ceiros ou aprovisiona-
mento.

Técnico superior . . . . Assessor principal/assessor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico superior principal/técnico superior de

1.a ou de 2.a classe.
4

Apoio psicossocial, articu-
lação com os serviços do
Hospital e da comuni-
dade.

Técnico superior de
serviço social.

Assessor principal/assessor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico superior principal/técnico superior de

1.a ou de 2.a classe.
9

Pessoal de informática Informática . . . . . . . . . . . . . Especialista de infor-
mática.

Especialista de grau 3/especialista de grau 2 ou
especialista de grau 1.

1

— Administrador de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Técnico de informática Técnico de grau 3/técnico de grau 2 ou técnico
de grau 1.

7

Pessoal de enfermagem Prestação de cuidados e
gestão.

Enfermagem . . . . . . . . Enfermeiro-supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Enfermeiro-chefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Enfermeiro especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Enfermeiro graduado/enfermeiro . . . . . . . . . . . 361

Pessoal técnico . . . . . . . Apoio psicossocial, articu-
lação com os serviços do
Hospital e da comuni-
dade.

Técnico de serviço so-
cial.

Técnico especialista principal/técnico especia-
lista/técnico principal/técnico de 1.a classe ou
de 2.a classe.

(c) 1

Instalações e equipamentos Engenheiro técnico . . . Técnico especialista principal/técnico especia-
lista/técnico principal/técnico de 1.a classe ou
de 2.a classe.

2

Gestão hoteleira . . . . . . . . . Técnico . . . . . . . . . . . . Técnico especialista principal/técnico especia-
lista/técnico principal/técnico de 1.a classe ou
de 2.a classe.

1

Contabilidade . . . . . . . . . . . Técnico especialista principal/técnico especia-
lista/técnico principal/técnico de 1.a classe ou
de 2.a classe.

1

Administração . . . . . . . . . . Técnico especialista principal/técnico especia-
lista/técnico principal/técnico de 1.a classe ou
de 2.a classe.

2

Análises clínicas e saúde
pública.

Técnico de diagnós-
tico e terapêutica.

Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Anatomia patológica, cito-
lógica e tanatológica.

Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Audiologia . . . . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe/técnico espe-
cialista/técnico principal/técnico de 1.a classe
ou de 2.a classe.

2

Cardiopneumologia . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7



5312 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 67 — 20 de Março de 2002

Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Dietética . . . . . . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe/técnico espe-
cialista/técnico principal/técnico de 1.a classe
ou de 2.a classe.

3

Farmácia . . . . . . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Fisioterapia . . . . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Radiologia . . . . . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe . . . . . . . . . . . . 1
Técnico especialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Técnico principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Técnico de 1.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Técnico de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Terapia da fala . . . . . . . . . . Técnico especialista de 1.a classe/técnico espe-
cialista/técnico principal/técnico de 1.a classe
ou de 2.a classe.

2

Pessoal técnico-profis-
sional.

Fotografia, cinema e som . . . Operador de meios
audiovisuais.

Técnico profissional especialista principal/téc-
nico profissional especialista/técnico profis-
sional principal/técnico profissional de
1.a classe ou de 2.a classe.

1

Biblioteca e documentação Técnico-profissional
de biblioteca e do-
cumentação.

Técnico profissional especialista principal/téc-
nico profissional especialista/técnico profis-
sional principal/técnico profissional de
1.a classe ou de 2.a classe.

1

Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico-profissional
de arquivo.

Técnico profissional especialista principal/téc-
nico profissional especialista/técnico profis-
sional principal/técnico profissional de
1.a classe ou de 2.a classe.

1

Secretariado dos serviços
de assistência e apoio.

Secretária de serviços
de saúde.

Técnico profissional especialista principal/téc-
nico profissional especialista/técnico profis-
sional principal/técnico profissional de
1.a classe ou de 2.a classe.

18

Electromedicina e electró-
nica.

Técnico-profissional Técnico profissional especialista principal/téc-
nico profissional especialista/técnico profis-
sional principal/técnico profissional de
1.a classe ou de 2.a classe.

2

Pessoal administrativo Coordenação e chefia . . . . — Chefe de repartição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chefe de secção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Funções de natureza execu-
tiva relativamente às
áreas de contabilidade,
pessoal, aprovisiona-
mento, património, se-
cretaria, arquivo, expe-
diente e processamento
de texto.

Assistente administra-
tivo.

Assistente administrativo especialista/assistente
administrativo principal ou assistente admi-
nistrativo.

(g) 113

Arrecadação de receitas,
pagamentos e respectiva
escrituração.

Tesoureiro . . . . . . . . . Tesoureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Operário altamente
qualificado.

Funções de natureza execu-
tiva de elevada comple-
xidade enquadradas em
directivas gerais supe-
riormente fixadas, que,
para além de requererem
uma especialização na
profissão, apelam ao
domínio de alguns fun-
damentos de ordem tec-
nológica.

Electricista . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Impressor de artes
gráficas.

Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Pessoal operário quali-
ficado.

Coordenação e chefia . . . . — Encarregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Canalizador . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Carpinteiro . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Electricista . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Fogueiro . . . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Funções de natureza execu-
tiva de carácter manual
ou mecânico, com grau
de complexidade variá-
vel, enquadradas em ins-
truções gerais, exigindo
formação completa num
ofício ou profissão.

Serralheiro civil . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . (c) 1

Pedreiro . . . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pintor . . . . . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Costureira . . . . . . . . . . Costureira principal/costureira . . . . . . . . . . . . . . 4

Jardineiro . . . . . . . . . . Operário principal/operário . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pessoal auxiliar . . . . . . . Condução e manutenção de
veículos pesados.

Motorista de pesados Motorista de pesados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Condução e manutenção de
veículos ligeiros.

Motorista de ligeiros Motorista de ligeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) 2

Recepção, emissão e enca-
minhamento de chama-
das telefónicas.

Telefonista . . . . . . . . . Telefonista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d) 8

Serviços gerais . . . . . . . Coordenação e chefia . . . . — Chefe de serviços gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Encarregado de serviços gerais . . . . . . . . . . . . . . 2
Encarregado de sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Acção médica . . . . . . . . . . . Acção médica . . . . . . . Auxiliar de acção médica principal/auxiliar de
acção médica.

(e) 272

Barbeiro-cabeleireiro Barbeiro-cabeleireiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Alimentação . . . . . . . . . . . . Cozinheiro . . . . . . . . . Cozinheiro principal/cozinheiro . . . . . . . . . . . . . 7

Auxiliar de alimentação Auxiliar de alimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Apoio e vigilância . . . . . . . . Auxiliar de apoio e
vigilância.

Auxiliar de apoio e vigilância . . . . . . . . . . . . . . . (f) 65

Pessoal religioso . . . . . . Assistência religiosa . . . . . . Capelão hospitalar . . . Capelão hospitalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Grupo de pessoal Área funcional Carreira Categoria
Número

de
lugares

Outro pessoal . . . . . . . . — — Técnico superior de 2.a classe . . . . . . . . . . . . . . . (c) 1

(a) 1 lugar a extinguir quando vagar.
(b) Lugares a extinguir quando vagarem.
(c) Lugar a extinguir quando vagar.
(d) 2 lugares a extinguir quando vagarem.
(e) 27 lugares a extinguir quando vagarem.
(f) 15 lugares a extinguir quando vagarem.
(g) 5 lugares a extinguir quando vagarem.

25 de Fevereiro de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o Administrador-Delegado, A. Menezes Duarte.

Aviso n.o 4024/2002 (2.a série). — Concurso interno de provimento
na categoria de assistente hospitalar de medicina interna. — 1 — Em
conformidade com o referido no n.o 34 da secção VII do Regulamento
aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, e após ter sido
dado cumprimento ao disposto no artigo 100.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de
15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de
31 de Janeiro, torna-se pública a lista de classificação final dos can-
didatos admitidos no concurso supracitado, com aviso de abertura
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 212, de 12 de Setembro
de 2001, extraída da acta homologada pelo conselho de administração
em 25 de Fevereiro de 2002:

Valores

1.o José Francisco Ferreira Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,34
2.o Lucinda Maria Pereira Ventura de Oliveira . . . . . . . . . . . 17,16
3.o Ângela Paula Gomes de Castro Lopes . . . . . . . . . . . . . . . (a) 16,06
4.o José Manuel Calado da Silva Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . 16,06
5.o Anabela Barbosa Enes da Silva Nunes . . . . . . . . . . . . . . . 15,74
6.o Maria Isabel Duarte Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,56
7.o Anabela Batista Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,04

(a) Melhor classificação na avaliação final do internato com-
plementar.

2 — Da homologação cabe recurso, a interpor nos termos do dis-
posto no n.o 35 da secção VII da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro,
no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação da presente lista
no Diário da República. Eventuais recursos devem ser apresentados
neste Hospital, como decorre do disposto no n.o 35.1 da secção VII
da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.

4 de Março de 2002. — Pelo Conselho de Administração, o Admi-
nistrador-Delegado, A. Menezes Duarte.

Hospital de Santa Luzia de Viana do Castelo

Aviso n.o 4025/2002 (2.a série). — Afixação de lista de antigui-
dade. — Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público, para conhecimento dos
interessados, que a partir do dia 1 de Abril de 2002 se encontrarão
afixadas as listas de antiguidade dos funcionários do quadro deste
Hospital com referência a 31 de Dezembro de 2001.

Das referidas listas cabe recurso, no prazo de 30 dias consecutivos
a contar da data da publicação no Diário da República do presente
aviso, conforme dispõe o n.o 3 do artigo 95.o do citado diploma.

28 de Fevereiro de 2002. — O Administrador-Delegado, Fernando
M. Marques.

Hospital de São Bernardo — Setúbal

Aviso n.o 4026/2002 (2.a série). — Lista de classificação
final. — Nos termos do n.o 34 da secção VII do Regulamento dos
Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira
Médica Hospitalar, a seguir se indica a lista de classificação final
da candidata ao concurso interno de provimento para uma vaga de
assistente hospitalar de oncologia médica, aberto pelo aviso
n.o 14 248/2001, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 275,
de 27 de Novembro de 2001, homologada por despacho do conselho
de administração de 27 de Fevereiro de 2002:

Dr.a Ana Cristina Albuquerque Pimentel Lopes da Cruz — 17,2 valo-
res.

O direito a recurso exerce-se nos termos do n.o 35 do citado
Regulamento.

1 de Março de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria Alice
Capucho.

Aviso n.o 4027/2002 (2.a série). — Lista de classificação
final. — Nos termos do n.o 34 da secção VII do Regulamento dos
Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira
Médica Hospitalar, a seguir se indica a lista de classificação final
do candidato ao concurso interno geral de ingresso para provimento
para uma vaga de assistente hospitalar de imagiologia, aberto pelo
aviso n.o 13 144/2001, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 258, de 7 de Novembro de 2001, homologada por despacho do
conselho de administração de 20 de Fevereiro de 2002:

Dr. Francisco Eduardo Ferreira Ramalho — 16 valores.

O direito a recurso exerce-se nos termos do n.o 35 do citado
Regulamento.

1 de Março de 2002. — A Administradora-Delegada, Maria Alice
Capucho.

Hospital de São Pedro — Vila Real

Aviso n.o 4028/2002 (2.a série). — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração do Hospital de São
Pedro — Vila Real de 19 de Fevereiro de 2002 e após cumprimento
do estipulado nos artigos 100.o e 101.o do Código do Procedimento
Administrativo, a seguir se publica a lista de classificação do candidato
ao concurso interno geral de provimento para uma vaga de assistente
de cardiologia, conforme aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 276, de 28 de Novembro de 2001:

Dr. José Paulo das Neves Fontes — 17 valores.

Da presente lista cabe recurso, a interpor para o membro do
Governo competente no prazo de 10 dias úteis contados a partir
da publicação do presente aviso.

1 de Março de 2002. — A Administradora-Delegada, Marta
Temido.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Deliberação n.o 283/2002. — A firma Jaba Farmacêutica, S. A.,
é titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do medi-
camento Posterisan, supositório 660 MU, concedida em 22 de Março
de 1989, consubstanciada na autorização com o registo n.o 9994509.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Posterisan, supositório 660 MU, na
apresentação blister 10 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Jaba Farmacêutica, S. A., e ao abrigo
da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Processo Admi-
nistrativo, o conselho de administração do INFARMED delibera revo-
gar a AIM do medicamento Posterisan, supositório 660 MU, con-
substanciada no registo n.o 9994509 e anular o respectivo registo no
INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.
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Deliberação n.o 284/2002. — A firma L. Lepori, L.da, é titular
da autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento
Fendazol, cápsula dura 400 mg, concedida em 4 de Fevereiro de 1985,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 8605824 e 8605832.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Fendazol, cápsula dura 400 mg, nas
apresentações blister 20 unidades e blister 60 unidades.

Assim, a pedido da sociedade L. Lepori, L.da, e ao abrigo da alínea b)
do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Processo Administrativo, o
conselho de administração do INFARMED delibera revogar a AIM
do medicamento Fendazol, cápsula dura 400 mg, consubstanciada nos
registos n.os 8605824 e 8605832 e anular os respectivos registos no
INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 285/2002. — A firma LAQUIFA — Laborató-
rios, S. A., é titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Fluidin Antiasmático, xarope, consubstanciada na
autorização com o registo n.o 9916601.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Fluidin Antiasmático, xarope, na
apresentação frasco de 200 ml.

Assim, a pedido da sociedade LAQUIFA — Laboratórios, S. A.,
e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o conselho de administração do INFAR-
MED delibera revogar a AIM do medicamento Fluidin Antiasmático,
xarope, consubstanciada no registo n.o 9916601 e anular o respectivo
registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 286/2002. — A firma Laboratório Medin-
far — Produtos Farmacêuticos, S. A., é titular da autorização de intro-
dução no mercado (AIM) do medicamento Vermil, xarope, 125 mg/g,
consubstanciada na autorização com o registo n.o 9839605.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Vermil, xarope, 125 mg/g, na apre-
sentação de frasco de 100 ml.

Assim, a pedido da sociedade Laboratório Medinfar — Produtos
Farmacêuticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Ver-
mil, xarope, 125 mg/g, consubstanciada no registo n.o 9839605, e anular
o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 287/2002. — A firma FINADIL — Produtos
Químicos e Farmacêuticos, L.da, é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Meloxicam Finadil, supositório,
7,5 mg, concedida em 8 de Dezembro de 1999, consubstanciada na
autorização com os registos n.os 3282282, 3282381, 3282480, 3059284,
3282589, 3294782, 3294881, 3294980, 3295086 e 3295185.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Meloxicam Finadil, supositório,
7,5 mg, nas apresentações de blister — 6 unidades, blister — 7 unidades,
blister — 10 unidades, blister — 12 unidades, blister — 20 unidades,
blister — 30 unidades, blister — 50 unidades, blister — 60 unidades,
blister — 120 unidades, blister — 500 unidades.

Assim, a pedido da sociedade FINADIL — Produtos Químicos e
Farmacêuticos, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Melo-
xican Finadil, supositório, 7,5 mg, consubstanciada nos registos
n.os 3282282, 3282381, 3282480, 3059284, 3282589, 3294782, 3294881,
3294980, 3295086, 3295185, e anular os respectivos registos no
INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 288/2002. — A firma Laboratório Nor-
mal — Produtos Farmacêuticos, S. A., é titular da autorização de intro-
dução no mercado (AIM) do medicamento Aciclovir, pó para solução
para perfusão, 250 mg, concedida em 7 de Outubro de 1997, con-
substanciada na autorização com os registos n.os 2561389 e 2561488.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Aciclovir, pó para solução para per-
fusão, 250 mg, nas apresentações de ampola — uma unidade e
ampola — cinco unidades.

Assim, a pedido da sociedade Laboratório Normal — Produtos Far-
macêuticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Aci-
clovir, pó para solução para perfusão, 250 mg, consubstanciada nos
registos n.os 2561389 e 2561488, e anular os respectivos registos no
INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 289/2002. — A firma CIPAN — Companhia
Industrial Produtora de Antibióticos, S. A., é titular da autorização
de introdução no mercado (AIM) do medicamento Smecta, pó oral,
3 g, concedida em 4 de Fevereiro de 1985, consubstanciada na auto-
rização com os registos n.os 9608224 e 9608216.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Smecta, pó oral, 3 g, nas apresen-
tações de saquetas — 20 unidade e saquetas — 60 unidades.

Assim, a pedido da sociedade CIPAN — Companhia Industrial Pro-
dutora de Antibióticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do
artigo 140.o do Código do Procedimento Administrativo, o conselho
de administração do INFARMED delibera revogar a AIM do medi-
camento Smecta, pó oral, 3 g, consubstanciada nos registos n.os 9608224
e 9608216, e anular os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 290/2002. — A firma Asta Médica — Produtos
Farmacêuticos, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado
(AIM) do medicamento Dagravit B1 Retard, comprimido revestido,
500 mg, concedida em 26 de Maio de 1980, consubstanciada na auto-
rização com o registo n.o 8937011.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Dagravit B1 Retard, comprimido
revestido, 500 mg, na apresentação de blister — 20 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Asta Médica — Produtos Farma-
cêuticos, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do
Código do Procedimento Administrativo, o conselho de administração
do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Dagravit
B1 Retard, comprimido revestido, 500 mg, consubstanciada no registo
n.o 8937011, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 291/2002. — A firma Sanofi-Synthelabo — Pro-
dutos Farmacêuticos, S. A., é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Reglan, solução injectável,
10 mg/2 ml, concedida em 13 de Dezembro de 1966, consubstanciada
na autorização com o registo n.o 9161505.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Reglan, solução injectável,
10 mg/2 ml, na apresentação de ampola de seis unidades.

Assim, a pedido da sociedade Sanofi-Synthelabo — Produtos Far-
macêuticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento
Reglan, solução injectável, 10 mg/2 ml, consubstanciada no registo
n.o 9161505, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 292/2002. — A firma Janssen-Cilag Farmacêu-
tica, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Synalar Otico, colírio, solução, 250 mg/ml, concedida
em 22 de Outubro de 1965, consubstanciada na autorização com o
registo n.o 9129106.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Synalar Otico, colírio, solução,
250 mg/ml, na apresentação de frasco de 5 ml.

Assim, a pedido da sociedade Janssen-Cilag Farmacêutica, L.da,
e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o conselho de administração do INFAR-
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MED delibera revogar a AIM do medicamento Synalar Otico, colírio,
solução, 250 mg/ml, consubstanciada no registo n.o 9129106, e anular
o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 293/2002. — A firma Sanofi-Synthelabo — Pro-
dutos Farmacêuticos, S. A., é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Plitican, solução injectável,
50 mg/2 ml, consubstanciada na autorização com o registo n.o 9547810.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Plitican, solução injectável,
50 mg/2 ml, na apresentação de ampola de seis unidades.

Assim, a pedido da sociedade Sanofi-Synthelabo — Produtos Far-
macêuticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Pli-
tican, solução injectável, 50 mg/2 ml, consubstanciada no registo
n.o 9547810, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 294/2002. — A firma Janssen-Cilag Farmacêu-
tica, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Clonix, supositório, 300 mg, concedida em 13 de
Maio de 1986, consubstanciada na autorização com o registo
n.o 9643601.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Clonix, supositório, 300 mg, na apre-
sentação de blister de 12 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Janssen-Cilag Farmacêutica, L.da,
e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o conselho de administração do INFAR-
MED delibera revogar a AIM do medicamento, Clonix, supositório
300 mg, consubstanciada no registo n.o 9643601, e anular o respectivo
registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 295/2002. — A firma Novartis Consumer
Health — Produtos Farmacêuticos Nutrição, L.da, é titular da auto-
rização de introdução no mercado (AIM) do medicamento Neostil,
solução injectável, 4 mg/4 ml, concedida em 16 de Março de 1987,
consubstanciada na autorização com o registo n.o 8659409.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Neostil, solução injectável, 4 mg/4 ml,
na apresentação de ampola — duas unidades.

Assim, a pedido da sociedade Novartis Consumer Health — Pro-
dutos Farmacêuticos Nutrição, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2
do artigo 140.o do Código do Procedimento Administrativo, o conselho
de administração do INFARMED delibera revogar a AIM do medi-
camento Neostil, solução injectável, 4 mg/4 ml, consubstanciada no
registo n.o 8659409, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 296/2002. — A firma Laboratórios Basi — Indús-
tria Farmacêutica, L.da, é titular da autorização de introdução no
mercado (AIM) do medicamento Complexo B, solução injectável, con-
cedida em 23 de Agosto de 1965, consubstanciada na autorização
com o registo n.o 9950402.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Complexo B, solução injectável, na
apresentação de ampola — seis unidades.

Assim, a pedido da sociedade Laboratórios Basi — Indústria Far-
macêutica, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento
Complexo B, solução injectável, consubstanciada no registo
n.o 9950402, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 297/2002. — A firma UNILFARMA — União
Internacional Laboratórios Farmacêuticos, L.da, é titular da autori-
zação de introdução no mercado (AIM) do medicamento Meloxicam
Unilfarma, supositório, 7,5 mg, concedida em 8 de Dezembro de 1999,
consubstanciada na autorização com os registos n.os 3308186, 3308285,
3308384, 3054285, 3308483, 3308582, 3308681, 3308780, 3308889 e
3308988.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Meloxicam Unilfarma, supositório,
7,5 mg, nas apresentações de blister — 6 unidades, blister — 7 unida-
des, blister — 10 unidades, blister — 12 unidades, blister — 20 unidades,
blister — 30 unidades, blister — 50 unidades, blister — 60 unidades,
blister — 120 unidades e blister — 500 unidades.

Assim, a pedido da sociedade UNILFARMA — União Internacio-
nal Laboratórios Farmacêuticos, L.da, e ao abrigo da alínea b) do
n.o 2 do artigo 140.o do Código do Procedimento Administrativo,
o conselho de administração do INFARMED delibera revogar a AIM
do medicamento Meloxicam Unilfarma, supositório, 7,5 mg, consubs-
tanciada nos registos n.os 3308186, 3308285, 3308384, 3054285,
3308483, 3308582, 3308681, 3308780, 3308889 e 3308988, e anular
os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 298/2002. — A firma Farmácia Moreno Unipes-
soal, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Rumatil, creme, 100 mg/g, consubstanciada na auto-
rização com o registo n.o 9843417.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Rumatil, creme, 100 mg/g, na apre-
sentação de bisnaga — 40 g.

Assim, a pedido da sociedade Farmácia Moreno Unipessoal, L.da,
e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o conselho de administração do INFAR-
MED delibera revogar a AIM do medicamento Rumatil,
creme, 100 mg/g, consubstanciada no registo n.o 9843417, e anular
o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 299/2002. — A firma Medlmmune Oncology,
Inc., é titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do
medicamento Neutrexin, pó para solução injectável, 25 mg, concedida
em 31 de Outubro de 1996, consubstanciada na autorização com os
registos n.os 2669786, 2669885, 2669984 e 2670081.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Neutrexin, pó para solução injectável,
25 mg, nas apresentações de frasco para injectáveis — 10 unidades,
frasco para injectáveis — 25 unidades, frasco para injectá-
veis — 50 unidades e frasco para injectáveis — 100 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Medlmmune Oncology, Inc., e ao
abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Procedimento
Administrativo, o conselho de administração do INFARMED delibera
revogar a AIM do medicamento Neutrexin, pó para solução injectável,
25 mg, consubstanciada nos registos n.os 2669786, 2669885, 2669984
e 2670081, e anular os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 300/2002. — A firma Jaba Farmacêutica, S. A.,
é titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do medi-
camento Cinebil, comprimido revestido, 100 mg, concedida em 9 de
Junho de 1965, consubstanciada na autorização com os registos
n.os 9119909 e 9119917.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Cinebil, comprimido revestido,
100 mg, nas apresentações de frasco — 20 unidades e frasco — 60 uni-
dades.

Assim, a pedido da sociedade Jaba Farmacêutica, S. A., e ao abrigo
da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Procedimento
Administrativo, o conselho de administração do INFARMED delibera
revogar a AIM do medicamento Cinebil, comprimido revestido,
100 mg, consubstanciada nos registos n.os 9119909 e 9119917, e anular
os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.
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Deliberação n.o 301/2002. — A firma TECNIFAR — Indústria
Técnica Farmacêutica, S. A., é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Fedangil, cápsula dura, 10 mg,
concedida em 4 de Janeiro de 1974, consubstanciada na autorização
com os registos n.os 9384925 e 9384909.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Fedangil, cápsula dura, 10 mg, nas
apresentações de blister — 20 unidades e blister — 50 unidades.

Assim, a pedido da sociedade TECNIFAR — Indústria Técnica
Farmacêutica, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento
Fedangil, cápsula dura, 10 mg, consubstanciada nos registos
n.os 9384925 e 9384909, e anular os respectivos registos no INFAR-
MED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 302/2002. — A firma SOCOFAR — Sociedade
Comercial de Especialidades Farmacêuticas, L.da, é titular da auto-
rização de introdução no mercado (AIM) do medicamento Diverion,
comprimido, 20 mg, concedida em 5 de Novembro de 1984, consubs-
tanciada na autorização com os registos n.os 9599316 e 9599308.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Diverion, comprimido, 20 mg, nas
apresentações de blister — 20 unidades e blister — 50 unidades.

Assim, a pedido da sociedade SOCOFAR — Sociedade Comercial
de Especialidades Farmacêuticas, L.da, e ao abrigo da alínea b) do
n.o 2 do artigo 140.o do Código do Procedimento Administrativo,
o conselho de administração do INFARMED delibera revogar a AIM
do medicamento Diverion, comprimido, 20 mg, consubstanciada nos
registos n.os 9599316 e 9599308, e anular os respectivos registos no
INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 303/2002. — A firma Pierre Fabre Médicament
Portugal, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado
(AIM) do medicamento Mupeptil, comprimido, 150 mg, concedida em
22 de Outubro de 1986, consubstanciada na autorização com os regis-
tos n.os 9654103 e 9654111.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Mupeptil, comprimido, 150 mg, na
apresentação de blister — 20 unidades e blister — 60 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Pierre Fabre Médicament Portugal,
L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código
do Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Mupeptil, com-
primido, 150 mg, consubstanciada nos registos n.os 9654103 e 9654111,
e anular os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 304/2002. — A firma SERMÉDICA — Especia-
lidades Farmacêuticas, L.da, é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Prediane, comprimido, 80 mg,
concedida em 9 de Julho de 1973, consubstanciada na autorização
com os registos n.os 9360503 e 9360511.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Prediane, comprimido, 80 mg, nas
apresentações de blister — 20 unidades e blister — 60 unidades.

Assim, a pedido da sociedade SERMÉDICA — Especialidades Far-
macêuticas, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Pre-
diane, comprimido, 80 mg, consubstanciada nos registos n.os 9360503
e 9360511, e anular os respectivos registos no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 305/2002. — A firma Sanofi-Synthelabo — Pro-
dutos Farmacêuticos, S. A., é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Aralen, comprimido, 250 mg,
concedida em 13 de Agosto de 1985, consubstanciada na autorização
com o registo n.o 9932806.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Aralen, comprimido, 250 mg, na apre-
sentação de blister — 10 unidades.

Assim, a pedido da sociedade Sanofi-Synthelabo — Produtos Far-
macêuticos, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Ara-
len, comprimido, 250 mg, consubstanciada no registo n.o 9932806, e
anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 306/2002. — A firma Farmácia Moreno Unipes-
soal, L.da, é titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Calicida Moreno, pomada, 100 mg/g +100 mg/g +
+ 50 mg/g, consubstanciada na autorização com o registo n.o 2005593.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Calicida Moreno, pomada,
100 mg/g +100 mg/g + 50 mg/g, na apresentação de bisnaga de 10 g.

Assim, a pedido da sociedade Farmácia Moreno Unipessoal, L.da,
e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o conselho de administração do INFAR-
MED delibera revogar a AIM do medicamento Calicida Moreno,
pomada, 100 mg/g +100 mg/g + 50 mg/g, consubstanciada no registo
n.o 2005593, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 307/2002. — A firma Laboratórios Azeve-
dos — Indústria Farmacêutica, S. A., é titular da autorização de intro-
dução no mercado (AIM) do medicamento Vitamina PP Azevedos,
solução injectável, 50 mg/ml, consubstanciada na autorização com o
registo n.o 9878504.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Vitamina PP Azevedos, solução injec-
tável, 50 mg/ml, na apresentação de ampola — 1 ml.

Assim, a pedido da sociedade Laboratórios Azevedos — Indústria
Farmacêutica, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Vita-
mina PP Azevedos, solução injectável, 50 mg/ml, consubstanciada no
registo n.o 9878504, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 308/2002. — A firma Abbott Laboratórios, L.da,
é titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do medi-
camento Murine, colírio, solução (17,7 1+ 0,36 + 0,126) mg/ml, con-
substanciada na autorização com o registo n.o 2032787.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Murine, colírio, solução
(17,7 1+ 0,36 + 0,126) mg/ml, na apresentação de frasco de 15 ml.

Assim, a pedido da sociedade Abbott Laboratórios, L.da, e ao abrigo
da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do Procedimento
Administrativo, o conselho de administração do INFARMED delibera
revogar a AIM do medicamento Murine, colírio, solução
(17,7 1+ 0,36 + 0,126) mg/ml, consubstanciada no registo n.o 2032787,
e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 309/2002. — A firma TECNIMEDE — Socie-
dade Técnico-Medicinal, S. A., é titular da autorização de introdução
no mercado (AIM) do medicamento Cincuracil, solução injectável,
250 mg/5 ml, concedida em 25 de Agosto de 1980, consubstanciada
na autorização com os registos n.os 9511634 e 9511642.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Cincuracil, solução injectável,
250 mg/5 ml, nas apresentações de frasco para injectáveis — 5 uni-
dades e frasco para injectáveis — 40 unidades.

Assim, a pedido da sociedade TECNIMEDE — Sociedade Técni-
co-Medicinal, S. A., e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de adminis-
tração do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Cin-
curacil, solução injectável, 250 mg/5 ml, consubstanciada nos registos
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n.os 9511634 e 9511642, e anular os respectivos registos no INFAR-
MED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Deliberação n.o 310/2002. — A firma SANÓBIA — Centro de
Saúde e Estética, L.da, é titular da autorização de introdução no mer-
cado (AIM) do medicamento Analpirina Infantil, supositório,
200 mg +1 mg, concedida em 16 de Junho de 1988, consubstanciada
na autorização com o registo n.o 9931600.

A titular da AIM vem solicitar a sua revogação, uma vez que deixou
de ter interesse no medicamento Analpirina Infantil, supositório,
200 mg +1 mg, na apresentação de fita contentora — oito unidades.

Assim, a pedido da sociedade SANÓBIA — Centro de Saúde e
Estética, L.da, e ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do
Código do Procedimento Administrativo, o conselho de administração
do INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento Analpirina
Infantil, supositório, 200 mg +1 mg, consubstanciada no registo
n.o 9931600, e anular o respectivo registo no INFARMED.

14 de Fevereiro de 2002. — O Conselho de Administração: Vasco
Maria, presidente — Rogério Gaspar, vice-presidente — Emília Alves,
vogal.

Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência

Aviso n.o 4029/2002 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 8 de Fevereiro de 2002 de novo se publica a
constituição do júri do concurso interno de acesso geral para preen-
chimento de cinco vagas para a categoria de assistente administrativo
principal, para o quadro de pessoal do Serviço de Prevenção e Tra-
tamento de Toxicodependência (SPTT), Direcção Regional do
Algarve, aberto pelo aviso n.o 13 652/2001, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 267, de 17 de Novembro de 2001:

Presidente — Sandra Filomena Lucas Ramos, técnica superior
de 2.a classe do quadro de pessoal do SPTT, Direcção Regional
do Algarve.

Vogais efectivos:

Nuno Lourenço Caetano Nereu, técnico superior de
2.a classe do quadro de pessoal do SPTT, Direcção Regio-
nal do Algarve.

Sílvia Cristina Gonçalves Manhita Agostinho, tesoureira do
quadro de pessoal do SPTT, Direcção Regional do
Algarve.

Vogais suplentes:

Maria Aline Picoito Vaz da Costa Neto, assistente admi-
nistrativa especialista da Sub-Região de Saúde de Faro.

Maria José Mascarenhas Cruz, assistente administrativa
especialista da Sub-Região de Saúde de Faro.

22 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Augusto Castel-Branco Goulão.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE

Direcção-Geral das Condições de Trabalho

Despacho (extracto) n.o 6182/2002 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Março de 2002 do director-geral das Condições de Trabalho,
Ministério do Trabalho e da Solidariedade:

Maria Eduarda Abrunhosa da Silva Caridade Gomes Loução, técnica
superior de 2.a classe (estagiária) — nomeada definitivamente na
referida categoria. A vaga a ocupar resulta da aprovação do quadro
de pessoal da Direcção-Geral das Condições de Trabalho, pela
Portaria n.o 596-A/93, de 21 de Junho, publicada na Diário da Repú-
blica, 1.a série, n.o 143, de 21 de Junho de 1993. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — A Chefe de Repartição, Maria da Piedade
Pedro.

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Deliberação (extracto) n.o 311/2002. — Por deliberação de 29
de Janeiro de 2002 do administrador-delegado regional do Centro,
no uso da competência instituída pelo Decreto-Lei n.o 49/99, de 26
de Junho:

Maria Isabel Neto Silva Santos Mendes Oliveira e Maria Marlene
Ferreira Carmo Ervilha, com a categoria de tesoureira e assistente
administrativa especialista, respectivamente — nomeadas, prece-
dendo concurso, na categoria de chefe de secção. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — A Directora, Maria Lurdes Ferreira S.
Farinha.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa

Aviso n.o 4030/2002 (2.a série). — Por desconhecimento do seu
paradeiro, avisa-se António Alpoim Lemos, funcionário requisitado
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade que lhe foi movido um processo disciplinar, cuja
acusação se encontra na unidade jurídica do Centro Distrital de Soli-
dariedade e Segurança Social de Lisboa, sito na Rua de D. Francisco
Manuel de Melo, 3, Lisboa, e que poderá ser consultado das 10 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas
e 30 minutos.

Mais se informa que dispõe de 30 dias, contados da data da presente
publicação, para apresentar a sua defesa por escrito.

28 de Fevereiro de 2002. — A Instrutora, Margarida Simões Correia.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu

Despacho n.o 6183/2002 (2.a série). — Subdelegação de com-
petências. — Nos termos do n.o 2 do artigo 36.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do despacho n.o 2619/2002 (2.a série),
de 22 de Janeiro, do director do Centro Distrital de Solidariedade
e Segurança Social de Viseu, subdelego nos directores do Núcleo
de Comunicação e Apoio ao Atendimento e do Núcleo de Coor-
denação das Lojas/Serviços Locais, respectivamente Manuel Boaven-
tura Figueiredo e Artur Ribeiro de Matos Paz, as competências que
me foram delegadas:

1 — Autorizar/decidir no âmbito do respectivo núcleo:
1.1 — Pedidos de justificação de faltas;
1.2 — Planos de férias e respectivas alterações;
1.3 — Férias anteriores à aprovação dos planos de férias e o gozo

de férias interpoladas;
1.4 — Concessão do período complementar de cinco dias úteis de

férias, a que se refere o artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, bem como a concessão do período a que se refere
o artigo 22.o do mesmo diploma;

1.5 — Deslocações em serviço, pagamento de ajudas de custo e
reembolso de despesas de transportes públicos a que haja lugar;

1.6 — Autorizar o pagamento antecipado de ajudas de custo;
1.7 — Processos relativos a licença especial para assistência a fami-

liares nos termos legais;
1.8 — Processos relacionados com dispensa para amamentação e

tratamento ambulatório, bem como as dispensas para consultas médi-
cas ou exames complementares de diagnóstico;

1.9 — Processos de abono de vencimento do exercício perdido por
motivos de doença;

1.10 — Dos meios de prova a apresentar pelos funcionários ao
abrigo do artigo 33.o, n.o 4, do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;

1.11 — Mobilidade de pessoal no âmbito do respectivo núcleo;
1.12 — Autorizar a participação em acções de formação;
1.13 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de natu-

reza corrente dos serviços, excepto a que é dirigida a gabinetes dos
membros do Governo, governadores civis, direcções-gerais, inspec-
ção-geral e institutos públicos;

2 — Competência específica:
2.1 — Proferir decisão e elaborar a correspondente resposta sobre

toda a correspondência distribuída ao respectivo núcleo, designada-
mente sugestões, reclamações, críticas ou pedidos de informações,
cujos autores se identifiquem, com excepção das reclamações apre-
sentadas no livro de reclamações;

2.2 — Responder às solicitações dos tribunais sobre situações de
beneficiários e contribuintes;
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3 — No uso da faculdade conferida pelo n.o 2 do artigo 36.o do
Código do Procedimento Administrativo, as competências agora dele-
gadas/subdelegadas podem ser objecto de subdelegação, com a excep-
ção prevista nos n.os 2, 2.1 e 2.2;

4 — Nos termos do n.o 1 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados desde 22 de Outubro todos os actos
praticados pelos directores do Núcleo de Comunicação e Apoio ao
Atendimento e Núcleo de Coordenação das Lojas/Serviços Locais,
no âmbito do presente despacho.

13 de Fevereiro de 2002. — O Director de Unidade de Atendimento
ao Cidadão e Comunicação, Luís Eduardo Cardoso Silva.

Serviço Regional de Planeamento e Fiscalização do Centro

Despacho n.o 6184/2002 (2.a série). — Delegação/subdelegação
de competências nos directores de departamento e unidade do Serviço
Regional de Planeamento e Fiscalização do Centro e assessores que
integram o Gabinete de Apoio à Decisão. — I — Nos termos dos arti-
gos 7.o, n.o 2, e 11.o dos Estatutos do Instituto de Solidariedade Social
(ISSS), aprovados pelo Decreto-Lei n.o 316-A/2000, de 7 de Dezembro,
da deliberação n.o 493/2001, do conselho directivo do ISSS, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 74, de 28 de Março de 2001,
e da deliberação n.o 1109/2001 do conselho directivo do ISSS, publi-
cada no Diário da República, 2.a série, n.o 172, de 26 de Julho de
2001, delego/subdelego:

No director do Departamento de Fiscalização, licenciado Vítor
Manuel Barradas Carvalho Sequeira, com efeitos a 1 de Março
de 2002, no âmbito das competências que me foram delegadas
pelo conselho directivo do ISSS através das referidas deli-
berações e de acordo com o previsto no artigo 36.o, n.o 1,
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), para os
meios afectos aos serviços regionais, as seguintes competências.

1 — Em matéria de gestão de recursos humanos afectos ao Depar-
tamento de Fiscalização:

1.1 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alte-
rações, bem como a acumulação parcial com as do ano seguinte,
dentro dos limites legais;

1.2 — Autorizar férias anteriores à aprovação do plano anual e
o gozo de férias interpoladas;

1.3 — Autorizar as deslocações em serviço, o pagamento de ajudas
de custo e o reembolso de despesas de transporte a que haja lugar;

1.4 — Desenvolver o processo de atribuição da classificação de ser-
viço e homologar as classificações de serviço atribuídas pelos nota-
dores, bem como designar o notador único, nos termos do n.o 2 do
artigo 11.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho;

1.5 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.6 — Solicitar a verificação domiciliária da doença dos funcioná-

rios, nos termos do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;

1.7 — Solicitar à ADSE a realização de juntas médicas, designa-
damente as referidas nos artigos 37.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março;

1.8 — Autorizar o pagamento de vencimentos dos complementos
de pensão e de sobrevivência e os de reembolso da ADSE;

1.9 — Despachar os processos relativos à licença especial para assis-
tência a filhos menores, nos termos da respectiva legislação;

1.10 — Despachar os processos relacionados com dispensa para
amamentação e tratamento ambulatório, bem como as dispensas para
as consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico.

2 — Em matéria de gestão financeira e gestão em geral:
2.1 — Reparações até ao montante de E 500, desde que estas des-

pesas não excedam a dotação mensal do fundo de maneio de cada
sector de fiscalização;

2.2 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de natu-
reza corrente dos serviços, excepto a que é dirigida a gabinetes de
membros do Governo, governadores civis, direcções-gerais, inspec-
ção-geral, institutos públicos, presidente e vice-presidente do conselho
directivo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social e seus
vogais.

No director do Departamento de Planeamento, licenciado
Ramiro Ferreira Miranda, com efeitos a 1 de Março de 2002,
no âmbito das competências que me foram delegadas pelo
conselho directivo do ISSS através das referidas deliberações
e de acordo com o previsto no artigo 36.o, n.o 1, do CPA,
para os meios afectos aos serviços regionais, as seguintes
competências:

1 — Em matéria de gestão de recursos humanos afectos ao Depar-
tamento de Planeamento:

1.1 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alte-
rações, bem como a acumulação parcial com as do ano seguinte,
dentro dos limites legais;

1.2 — Autorizar férias anteriores à aprovação do plano anual e
o gozo de férias interpoladas;

1.3 — Autorizar as deslocações em serviço, o pagamento de ajudas
de custo e o reembolso de despesas de transporte a que haja lugar;

1.4 — Desenvolver o processo de atribuição da classificação de ser-
viço e homologar as classificações de serviço atribuídas pelos nota-
dores, bem como designar o notador único, nos termos do n.o 2 do
artigo 11.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho;

1.5 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.6 — Solicitar a verificação domiciliária da doença dos funcioná-

rios, nos termos do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;

1.7 — Solicitar à ADSE a realização de juntas médicas, designa-
damente as referidas nos artigos 37.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março;

1.8 — Autorizar o pagamento de vencimentos dos complementos
de pensão e de sobrevivência e os de reembolso da ADSE;

1.9 — Despachar os processos relativos à licença especial para assis-
tência a filhos menores, nos termos da respectiva legislação;

1.10 — Despachar os processos relacionados com dispensa para
amamentação e tratamento ambulatório, bem como as dispensas para
as consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico.

2 — Em matéria de gestão em geral:
2.1 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de natu-

reza corrente dos serviços, excepto a que é dirigida a gabinetes de
membros do Governo, governadores civis, direcções-gerais, inspec-
ção-geral, institutos públicos, presidente e vice-presidente do conselho
directivo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social e seus
vogais.

No director da Unidade Administrativa, Financeira e Patrimonial,
licenciado José Ferreira Roseiro, com efeitos a 1 de Março
de 2002, no âmbito das competências que me foram delegadas
pelo conselho directivo do ISSS através das referidas deli-
berações e de acordo com o previsto no artigo 36.o, n.o 1,
do CPA, para os meios afectos aos serviços regionais, as seguin-
tes competências:

1 — Em matéria de gestão de recursos humanos afectos à Unidade
Administrativa e Financeira;

1.1 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alte-
rações, bem como a acumulação parcial com as do ano seguinte,
dentro dos limites legais;

1.2 — Autorizar férias anteriores à aprovação do plano anual e
o gozo de férias interpoladas;

1.3 — Autorizar as deslocações em serviço, o pagamento de ajudas
de custo e o reembolso de despesas de transporte a que haja lugar;

1.4 — Desenvolver o processo de atribuição da classificação de ser-
viço e homologar as classificações de serviço atribuídas pelos nota-
dores, bem como designar o notador único, nos termos do n.o 2 do
artigo 11.o do Decreto Regulamentar n.o 44-B/83, de 1 de Junho;

1.5 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.6 — Emitir declarações ou certidões relacionadas com a situação

jurídica dos funcionários;
1.7 — Solicitar a verificação domiciliária da doença dos funcioná-

rios, nos termos do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;

1.8 — Solicitar à ADSE a realização de juntas médicas, designa-
damente as referidas nos artigos 37.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março;

1.9 — Autorizar o pagamento de vencimentos dos complementos
de pensão e de sobrevivência e os de reembolso da ADSE;

1.10 — Despachar os processos relativos à licença especial para
assistência a filhos menores, nos termos da respectiva legislação;

1.11 — Despachar os processos relacionados com dispensa para
amamentação e tratamento ambulatório, bem como as dispensas para
as consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico.

2 — Em matéria de gestão financeira e gestão em geral:
2.1 — Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens

de consumo corrente até E 6250 e bens duradouros e serviços até
ao montante de E 2500;

2.2 — Autorizar o pagamento de despesas de correio, franquias
postais, recovagem e rendas, do fornecimento de serviços de telefone,
água, electricidade, gás e combustível, bem como as provenientes de
contratos de assistência, de limpeza e de vigilância;

2.3 — Autorizar a realização e o pagamento de despesas de trans-
porte e com reparação de viaturas e aquisição de peças e lubrificantes
até E 2500, excepto quanto a viaturas afectas aos sectores da fis-
calização e quando o valor seja igual ou inferior a E 500;

2.4 — Autorizar o pagamento de despesas resultantes de publica-
ções em anúncios de jornais;

2.5 — Autorizar a renovação de qualquer contrato de manutenção
ou assistência desde que essa renovação esteja prevista no clausulado
do respectivo contrato;
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2.6 — Autorizar pagamentos pelo fundo de maneio dos serviços;
2.7 — Autorizar a aquisição de títulos de transporte e respectivo

pagamento;
2.8 — Autorizar o abate de material de utilização permanente afecto

aos serviços regionais;
2.9 — Despachar os processos relacionados com as situações de

acidentes de serviço;
2.10 — Aprovar o plano semanal de utilização de viaturas e res-

pectivas alterações.
3 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de natureza

corrente dos serviços, excepto a que é dirigida a gabinetes de membros
do Governo, governadores civis, direcções-gerais, inspecção-geral, ins-
titutos públicos, presidente e vice-presidente do conselho directivo
do Instituto de Solidariedade e Segurança Social e seus vogais.

Nos assessores que integram o Gabinete de Apoio à Decisão,
Drs. Leopoldina Rosa Fernandes Barroso da Costa Andrade,
Maria de Fátima Pereira Rodrigues, Lídia Maria Gonçalves
Lopes Jerónimo, Carla Filipa de Almeida Soares, Isabel Faus-
tino Peça e Carlos José Almeida Borges, com efeitos a 1 de
Março de 2002 e no âmbito das competências que me foram
delegadas pelo conselho directivo do ISSS através das referidas
deliberações e de acordo com o previsto no artigo 36.o, n.o 1,
do CPA, a competência para assinar correspondência rela-
cionada com assuntos de natureza corrente dos serviços,
excepto a que é dirigida a gabinetes de membros do Governo,
governadores civis, direcções-gerais, inspecção-geral, institutos
públicos, presidente e vice-presidente do conselho directivo
do Instituto de Solidariedade e Segurança Social e seus vogais.

II — A presente delegação/subdelegação é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação e supervisão previstas na lei.

III — Nos termos do n.o 1 do artigo 137.o do CPA, ficam ratificados
todos os actos praticados pelos dirigentes, no âmbito do presente
despacho.

1 de Março de 2002. — O Administrador-Delegado, Nuno Augusto
Dias Filipe.

Serviços Sociais

Aviso n.o 4031/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 10.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, faz-se público que, por
despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho
e da Solidariedade de 1 de Março de 2001, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso para provimento do cargo
de chefe de divisão de Acção Social do quadro de pessoal dos Serviços
Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, constante do
mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 109/92, de 2 de Junho.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para provimento do
cargo para o qual é aberto e o prazo de validade é de seis meses
contados a partir da data da publicação da lista de classificação final.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
seguintes diplomas legais:

Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, com a rectificação operada pela
Declaração de Rectificação n.o 13/99, de 21 de Agosto;

Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.o 109/92, de 2 de Junho;
Portaria n.o 548/93, de 28 de Maio.

4 — Área de actuação — a definida no artigo 14.o da Portaria
n.o 548/93, de 28 de Maio.

5 — Local de trabalho — sede dos Serviços Sociais do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade, Rua de Viriato, 7, em Lisboa.

6 — Vencimento e regalias sociais — o vencimento é o correspon-
dente ao cargo de chefe de divisão, determinado de acordo com o
estabelecido no artigo 34.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, em
conjugação com o disposto no anexo n.o 8 do Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro, sendo as regalias sociais as genericamente vigentes
para os funcionários da administração pública central.

7 — Requisitos legais — podem ser opositores ao concurso os fun-
cionários que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, reúnam, cumulativamente, os requisitos constantes
das alíneas a), b) e c) do n.o 1 do artigo 4.o da Lei n.o 49/99, de
22 de Junho.

8 — Condições preferenciais:
8.1 — Licenciatura em Serviço Social;
8.2 — Experiência de coordenação da área social;
8.3 — Condições previstas no n.o 11 do artigo 4.o da Lei n.o 49/99,

de 22 de Junho.
9 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar é a

avaliação curricular, complementada pela entrevista profissional de
selecção.

9.1 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, através de
apreciação dos seguintes factores:

a) Habilitações académicas;
b) Experiência profissional geral;
c) Experiência profissional específica;
d) Formação profissional.

9.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos, através da ponderação dos seguin-
tes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Expressão e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

10 — De acordo com a alínea d) do n.o 1 do artigo 10.o da Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, os critérios de apreciação e ponderação
da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem
como o sistema de classificação final, incluída a respectiva fórmula
classificativa, constam da acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10.1 — No que se refere ao sistema de classificação final, obser-
var-se-á o preceituado no artigo 13.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do con-
selho de direcção dos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade, podendo ser entregue pessoalmente na Rua de
Viriato, 7, 1050-233 Lisboa, ou remetido pelo correio, registado, com
aviso de recepção, para a mesma morada, desde que expedido até
ao último dia do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade, bem como o serviço de identificação que o emitiu,
residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Menção expressa do serviço a que pertence, natureza do vín-

culo, categoria que detém e tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública;

d) Identificação do concurso a que se candidata, mencionando
o número do aviso e o Diário da República em que está
publicado;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão
ao concurso referidos no n.o 7 do presente aviso.

11.1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 49/99, de
22 de Junho, a falta da declaração referida na alínea e) do número
anterior determina a exclusão do concurso.

11.2 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado, do qual devem
constar, designadamente, as funções que os candidatos exer-
cem e exerceram, com indicação dos respectivos períodos de
duração e organismos, as actividades relevante, tendo em
conta o conteúdo funcional do lugar a prover e a formação
profissional detida, com indicação das acções de formação,
designadamente cursos, seminários, encontros, jornadas,
palestras, conferências e estágios, respectiva duração, data
de realização e entidades promotoras;

b) Declaração, passada pelo serviço a que pertence, da qual cons-
tem a natureza do vínculo, a categoria que detém e a anti-
guidade na categoria, na carreira e na função pública;

c) Fotocópia do certificado comprovativo das habilitações lite-
rárias;

d) Fotocópia dos certificados comprovativos das acções de for-
mação, sob pena de as mesmas não serem consideradas;

e) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever
apresentar por considerar relevantes para apreciação.

11.3 — Os candidatos pertencentes ao quadro dos Serviços Sociais
são dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas b) e c) do n.o 11.2 desde que estes constem dos respectivos
processos individuais.

11.4 — São excluídos os candidatos que, juntamente com o reque-
rimento, não entregarem os documentos referidos nas alíneas a), b)
e c) do n.o 11.2, salvo o previsto no n.o 11.3.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de docu-
mentos comprovativos de factos por eles referidos que possam relevar
para apreciação do seu mérito.
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13 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
14 — O júri convocará os candidatos admitidos para a realização

da entrevista através de ofício, com aviso de recepção.
15 — Publicitação da relação dos candidatos admitidos e da lista

de classificação final — a relação dos candidatos admitidos e a lista
de classificação foral serão afixadas na sede dos Serviços Sociais do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade, sita na morada indicada
no n.o 11 do presente aviso.

16 — Em cumprimento da alínea b) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

17 — Composição do júri — de acordo com o sorteio realizado em
5 de Fevereiro de 2002 perante a Comissão de Observação e Acom-
panhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes, a que se refere
a acta desta Comissão, o júri tem a seguinte composição:

Presidente — Licenciada Maria de Fátima Barroso da Cunha
Costa Andrade, vogal do conselho de direcção dos Serviços
Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade.

Vogais efectivos:

1.o Licenciada Maria Madalena Cardoso Caldeira da Silva
Neves, directora de núcleo do Centro Distrital de Soli-
dariedade e Segurança Social de Lisboa.

2.o Licenciada Maria de Deus Gomes Pinto Maximiano Pau-
los Cruz, directora dos Recolhimentos da Capital.

Vogais suplentes:

1.o Licenciada Maria Rosa da Silva Gonçalves Ramos, direc-
tora de serviços dos Serviços Sociais do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade.

2.o Licenciada Isabel Maria dos Santos Morgado Costa Sal-
dida, subdirectora-geral da Solidariedade e Segurança
Social.

17.1 — A presidente do júri será substituída nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.o vogal efectivo.

1 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho de Direcção,
Elza Chambel.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento
do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.o 6185/2002 (2.a série). — Pretende a Câmara
Municipal de Paredes proceder à construção da ponte de Fijó/Leva-
dinha, sobre o rio Ferreira, e respectivas ligações rodoviárias, no con-
celho de Paredes, utilizando para o efeito 10 269 m2 de solos integrados
na Reserva Ecológica Nacional, por força da delimitação constante
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 161/96, de 18 de Setembro.

Considerando a justificação da localização e da realização da obra
apresentada pela Câmara Municipal de Paredes;

Considerando a importância desta infra-estrutura no âmbito do
projecto de ligação das vilas de Lordelo e Rebordosa, nomeadamente
por permitir a reestruturação funcional das ligações àquelas duas vilas,
bem como a melhoria das condições de acessibilidade às suas zonas
industriais;

Considerando, ainda, a necessidade de restabelecer a ligação entre
as duas margens do rio Ferreira, cuja travessia foi destruída por efeito
das cheias do Inverno dos anos 2000 e 2001;

Considerando que na execução do projecto a Câmara Municipal
de Paredes deverá dar cumprimento aos condicionamentos impostos
pela Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Ter-
ritório — Norte, nomeadamente:

Estabilização natural dos taludes, sem recurso à utilização de
betão;

Instalação de sistemas de drenagem eficazes, por forma a mini-
mizar a erosão dos solos;

Interdição de instalação dos estaleiros em áreas integradas na
Reserva Ecológica Nacional:

Determina-se:
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.o 2

do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março, com a redacção

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/92, de 12 de Outubro,
é reconhecido o interesse público da construção da ponte de Fijó/Leva-
dinha, sobre o rio Ferreira, no concelho de Paredes.

28 de Fevereiro de 2002. — O Secretário de Estado do Ordena-
mento do Território e da Conservação da Natureza, Manuel Pedro
Cunha da Silva Pereira.

Instituto da Água

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Despacho n.o 6186/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-presidente do Instituto da Água de 4 de Março de 2002:

António Bento, Victor Manuel Mendes Dias Ferreira e Edgar do
Carmo Luís, técnicos profissionais especialistas (área de topografia)
da carreira de técnico profissional do quadro da ex-Direcção-Geral
dos Recursos Naturais — promovidos, precedendo concurso, a téc-
nicos profissionais especialistas principais (área de topografia) da
carreira de técnico profissional do mesmo quadro.

7 de Março de 2002. — Pelo Presidente, a Directora dos Serviços
Administrativos e Financeiros, por delegação, Ana Maria Lopes dos
Santos.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Despacho (extracto) n.o 6187/2002 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2002 do subdirector do Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, por delegação:

Rui Jorge Pereira de Sousa Palma, técnico superior principal da car-
reira de técnico superior de arquivo do quadro de pessoal do
Arquivo Distrital de Portalegre — nomeado definitivamente, pre-
cedendo concurso, assessor da mesma carreira e quadro. Autorizada
a manutenção do cargo de director do Arquivo Distrital de Por-
talegre, em comissão de serviço, para o qual foi nomeado por des-
pacho do Secretário de Estado da Cultura de 25 de Janeiro de
2002.

4 de Março de 2002. — O Subdirector, José Maria Salgado.

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas

Aviso n.o 4032/2002 (2.a série). — Concurso para a categoria de
técnico superior de 1.a classe da carreira técnica superior de regime geral. —
1 — Nos termos dos artigos 27.o e 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho da subdirectora do
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas de 25 de Janeiro de
2002, no uso de competência delegada, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para preen-
chimento de um lugar na categoria de técnico superior de 1.a classe
da carreira técnica superior do quadro de pessoal do Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas, constante do mapa anexo à Portaria
n.o 551/98, de 20 de Agosto.

2 — Promoção da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres: «Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.» (Despacho conjunto n.o 373/2000, de 31
de Março.)

3 — Validade do concurso — o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 — Conteúdo funcional — ao lugar a preencher correspondem fun-
ções de estudo, concepção, coordenação e execução de acções que
visem apoiar e incentivar a actividade criadora de autores, bem como
a edição de obras de interesse literário e cultural.

5 — Local de trabalho — o local de trabalho é no Instituto Por-
tuguês do Livro e das Bibliotecas, sito no Campo Grande, 83, 1.o,
1700-088 Lisboa.

6 — Remuneração e regalias sociais — a remuneração é fixada de
acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.o 353/89, de 16 de Outu-
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bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e demais legislação complementar, e as regalias
sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da admi-
nistração pública central.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao con-
curso — podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo
do prazo fixado no n.o 1, reúnam os seguintes requisitos:

a) Satisfaçam as condições previstas no artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

b) Possuam licenciatura adequada ao conteúdo funcional já
referido;

c) Sejam detentores da categoria de técnico superior de 2.a classe
com, pelo menos, três anos na categoria e classificação de
serviço não inferior a Bom.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

8.1 — Avaliação curricular, com carácter eliminatório, na qual serão
considerados os seguintes factores: habilitação académica de base,
formação profissional e experiência profissional;

8.2 — Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9 — Critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selecção
e sistema de classificação final — os critérios de apreciação e pon-
deração da avaliação curricular e da entrevista profissional, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula clas-
sificativa, constam das actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 — Classificação final — a classificação final será expressa na
escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos
com classificação final inferior a 9,5 valores.

10.1 — Em caso de igualdade de classificação final, a ordenação
dos candidatos admitidos é definida de acordo com os critérios de
preferência previstos no artigo 37.o, n.os 1 e 3, do Decreto-Lei
n.o 204/98.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Forma, prazo e local de apresentação — as candidaturas

deverão ser formalizadas em requerimento, datado e assinado, redi-
gido em papel normalizado, dirigido ao director do Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas, Campo Grande, 83, 1.o, 1700-088 Lisboa,
até ao termo do prazo fixado no n.o 1, podendo ser entregue pes-
soalmente na mesma morada, Secção de Pessoal, ou remetido para
o mesmo endereço, em carta registada, com aviso de recepção, expe-
dida até ao termo do prazo referido no n.o 1 deste aviso.

11.2 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil, filia-
ção, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade e local de emissão, número
de contribuinte fiscal, residência e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Relação dos documentos anexos ao requerimento.

11.3 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Currículo profissional, devidamente datado e assinado, do
qual constem, designadamente, as habilitações literárias, as
funções que exerce e as exercidas anteriormente, com indi-
cação dos respectivos períodos de duração e actividades rele-
vantes, bem como a formação profissional detida e respectiva
duração;

b) Fotocópia do certificado comprovativo das habilitações lite-
rárias;

c) Fotocópia dos documentos comprovativos da formação pro-
fissional frequentada;

d) Declaração, passada e autenticada pelo serviço, comprovativa
do tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública e da natureza do vínculo, bem como a classificação
de serviço nos anos relevantes para efeitos de concurso, na
sua expressão quantitativa.

11.4 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal do Ins-
tituto Português do Livro e das Bibliotecas são dispensados da apre-
sentação dos documentos que constem do respectivo processo indi-
vidual.

11.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

11.6 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no pre-
sente aviso implica a exclusão dos candidatos, nos termos do n.o 7
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

12 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
13 — Publicitação dos resultados — a relação de candidatos admi-

tidos ao concurso e a lista de classificação final serão afixadas nas
instalações do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, Campo
Grande, 83, 1.o, 1700-088 Lisboa, Secção de Pessoal, nos termos dos
artigos 35.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, para além de notificadas
nos termos dos artigos 34.o e 40.o do mesmo diploma.

14 — Júri — o júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Licenciada Maria Cristina Canotilho Grácio, chefe
de divisão.

Vogais efectivos:

Licenciada Isabel Maria Brás de Oliveira, técnica superior
principal.

Licenciada Vera Maria Moniz S. O. Lopes Teixeira, técnica
superior principal.

Vogais suplentes:

Licenciada Ana Maria Castro Silva, técnica superior de
1.a classe.

Licenciado Francisco Vitória Alves, assessor.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.o vogal.

27 de Fevereiro de 2002. — A Subdirectora, Teresa Nunes.

Instituto Português do Património Arquitectónico

Despacho n.o 6188/2002 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto no n.o 2 do artigo 27.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e
do artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, delego,
dentro dos limites reconhecidos na lei, nos directores dos serviços
referidos no n.o 2 do presente despacho a competência para autorizar
deslocações em serviço no País, qualquer que seja o meio, excepto
transporte aéreo.

2 — Serviços e directores:

Direcção Regional do Porto — Doutor Lino Augusto Tavares
Dias.

Direcção Regional de Coimbra — engenheiro Carlos dos Santos
Rodrigues.

Direcção Regional de Lisboa — arquitecto Manuel Máximo
Freire Lapão.

Direcção Regional de Évora — Dr.a Maria Filomena dos Santos
Barata.

Direcção Regional de Faro — arquitecta Maria Teresa Rosa
Tenazinha Pimpão.

Direcção Regional de Castelo Branco — arquitecto José da Con-
ceição Afonso.

3 — Pelo presente são ratificados todos os actos relativos a auto-
rizações entretanto praticados.

18 de Fevereiro de 2002. — O Presidente, Luís Ferreira Calado.

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6189/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do
artigo 3.o, n.o 1, e do artigo 18.o, n.os 1, 6, alínea b), e 7, ambos
da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e ao abrigo do disposto no artigo 8.o,
n.o 5, e no artigo 25.o, n.o 3, do Decreto-Lei n.o 217/2001, de 3 de
Agosto, é nomeado secretário-geral-adjunto do Ministério da Juven-
tude e do Desporto, em comissão de serviço, o licenciado Manuel
Fernando Manaças Ferreira, inspector superior principal da Inspec-
ção-Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, possuidor
de reconhecida aptidão e de experiência profissional adequada ao
exercício do referido cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro
de 2002.

14 de Dezembro de 2001. — O Ministro da Juventude e do Des-
porto, José Manuel Lello Ribeiro de Almeida.

Síntese curricular

Nome: Manuel Fernando Manaças Ferreira.
Local e data de nascimento: Uíge, 6 de Dezembro de 1960.
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Naturalidade: Angola.
Nacionalidade: portuguesa.
Estado civil: casado, com dois filhos.
Habilitações literárias: licenciatura em Direito pela Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra, em 1984.
Experiência profissional:

Exerceu advocacia entre Setembro de 1985 e Setembro de 1989,
tendo simultaneamente desempenhado funções de consultor
jurídico da Direcção do Serviço de Pessoal Civil do Exército,
do Ministério da Defesa Nacional;

Em Outubro de 1989 ingressou na Inspecção-Geral de Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, do Ministério do Equi-
pamento Social, detendo actualmente a categoria de inspector
superior principal;

Entre Agosto de 1993 e Agosto de 1996 desempenhou funções
de assessor jurídico no Gabinete Jurídico da Direcção dos
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes do Governo
de Macau;

Em Setembro de 1996 foi nomeado assessor jurídico do Gabinete
do Secretário de Estado da Juventude;

Entre Maio e Novembro de 1997 exerceu o cargo de chefe de
divisão do Gabinete Jurídico do Instituto Português da
Juventude;

Desde Dezembro de 1997 que se encontra nomeado como
adjunto e chefe de gabinete substituto do Gabinete do Secre-
tário de Estado da Juventude, hoje Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, onde é responsável pela área jurídica
e pelo acompanhamento dos assuntos relativos à habitação,
ao emprego e formação, à saúde, à defesa e à objecção de
consciência e serviço cívico; assegura as ligações institucionais
com as áreas da administração interna, da administração local,
das comunidades portuguesas e lusodescendentes e das rela-
ções internacionais.

Nomeações como representante do Ministério da Juventude e do
Desporto na:

Comissão interministerial para analisar e integrar os problemas
associados à luta contra o alcoolismo;

Comissão de coordenação do Programa de Integração dos Jovens
na Vida Activa;

Comissão de coordenação do Plano Nacional de Emprego;
Comissão interministerial para o emprego;
Comissão técnica do processo de transferência de competências

para as autarquias;
Comissão interministerial para o acompanhamento do Plano de

Acção contra o Alcoolismo;
Comissão interministerial de acompanhamento da aplicação do

regime de incentivos à prestação de serviço militar nos regimes
de contrato e de voluntariado;

Comissão para planeamento e concepção do Dia da Defesa
Nacional.

Formação profissional — há a salientar os cursos «Direito comu-
nitário», «Contencioso administrativo», «Recrutamento e selecção de
pessoal», «Constituição, modificação e extinção da relação jurídica
de emprego na Administração Pública», «Direito disciplinar», «For-
mação de formadores», «Regime jurídico de empreitadas de obras
públicas», «Código do Procedimento Administrativo», «Comitologia»,
«Direito comunitário: aspectos especiais relevantes da negociação»
e «Justiça e assuntos internos na União Europeia». Actualmente fre-
quenta o curso de Defesa Nacional (CDN 2002).

Actividade docente:

Foi professor provisório no ano lectivo de 1990-1991 na Escola
Secundária Henriques Nogueira, tendo leccionado as disci-
plinas de Introdução à Política e Economia;

Entre 1991 e 1993, foi professor do Instituto Politécnico Autó-
nomo, tendo leccionado as cadeiras de Introdução aos Estudos
Europeus, Direito Comunitário e Direito da Informática;

Formador, com aptidão profissional certificada pelo Instituto do
Emprego e Formação Profissional, do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade, em acções no âmbito do regime jurídico
da função pública, tendo sido formador em 1994 e 1995 nos
cursos de «Política de administração de pessoal» e de «Regime
jurídico da função pública» e no módulo relativo a «Legislação
sobre empreitadas e licenciamento» do curso de Aperfeiçoa-
mento para Fiscais de Obras Públicas do Instituto Politécnico
de Macau.

Associações científicas — é membro do Instituto de Direito Inter-
nacional e Comparado de Macau e da Associação Portuguesa de
Administração e Políticas Públicas.

Instituto Nacional do Desporto

Contrato n.o 1158/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 6/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Clube de Judo de Torres Novas, adiante desig-
nado por CJTN, sediado no concelho de Torres Novas, representado
pelo seu presidente da direcção, Francisco Fernandes Costa, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CJTN, no mon-
tante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CJTN
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Francisco Fernandes Costa.

Contrato n.o 1159/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 7/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Hóquei Clube Os Tigres, adiante designado
por Os Tigres, sediado no concelho de Almeirim, representado pelo
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seu presidente da direcção, José Manuel Assunção Rodrigues, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao Os Tigres, no
montante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Os Tigres
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, José Manuel Assunção Rodri-
gues.

Contrato n.o 1160/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 8/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o União de Veteranos de Almeirim, adiante desig-
nado por UVA, sediado no concelho de Almeirim, representado pelo
seu presidente da direcção, António Amadeu Martinho Bernardes,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desen-
volvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao UVA, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao UVA
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Amadeu Martinho Bernardes.

Contrato n.o 1161/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 9/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Grupo Desportivo de Pontével, adiante desig-
nado por GDP, sediado no concelho do Cartaxo, representado pelo
seu presidente da direcção, Vítor Manuel Rosa Oliveira, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao GDP, no mon-
tante de 750 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
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na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao GDP
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Vítor Manuel Rosa Oliveira.

Contrato n.o 1162/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 10/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Futebol Clube Goleganense, adiante designado
por FCG, sediado no concelho da Golegã, representado pelo seu
presidente da direcção, António Carlos da Costa Camilo, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao FCG, no mon-
tante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao FCG
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, António Carlos da Costa Camilo.

Contrato n.o 1163/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 11/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Clube Atlético Ouriense, adiante designado
por CAO, sediado no concelho de Ourém, representado pelo seu
presidente da direcção, Manuel Augusto Fonseca Pires Bento, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CAO, no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CAO
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.
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Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel Augusto Fonseca Pires
Bento.

Contrato n.o 1164/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 1/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e a Associação Desportiva e Cultural de Benavente,
adiante designado por ADCB, sediado no concelho de Benavente,
representado pelo seu presidente da direcção, Carlos Manuel Carvalho
Barrão, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao ADCB, no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao ADCB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, (Assinatura ilegível.)

Contrato n.o 1165/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 2/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2

do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Clube Desportivo Amiense, adiante designado
por CDA, sediado no concelho de Santarém, representado pelo seu
presidente da direcção, Joaquim Mário Neto Pereira, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento des-
portivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CDA, no mon-
tante de 1 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CDA
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, (Assinatura ilegível.)

Contrato n.o 1166/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 3/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e a União Futebol Clube de Almeirim, adiante
designada por UFCA, sediada no concelho de Almeirim, representado
pelo seu presidente da direcção, João Manuel Isabelinha Coelho, como
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segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao UFCA, no mon-
tante de 1 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao UFCA
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, João Manuel Isabelinha Coelho.

Contrato n.o 1167/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 4/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Sport Club Operário de Cem Soldos, adiante
designado por SCOCS, sediado no concelho de Tomar, representado
pelo seu presidente da direcção, Manuel José de Macedo Cartaxo
Lopes, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao SCOCS, no mon-
tante de 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao SCOCS
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel José de Macedo Cartaxo
Lopes.

Contrato n.o 1168/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 5/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Clube Atlético Riachense, adiante designado
por CAR, sediado no concelho de Torres Novas, representado pelo
seu presidente da direcção, Joaquim Martinho dos Santos Dias, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CAR, no mon-
tante de 1 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CAR
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.
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4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, (Assinatura ilegível.)

Contrato n.o 1169/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 13/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Clube Académico IV Conde de Ourém, adiante
designado por CACO, sediado no concelho de Ourém, representado
pelo seu presidente da direcção, Lúcio dos Santos Lopes, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CACO, no mon-
tante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CACO
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Lúcio dos Santos Lopes.

Contrato n.o 1170/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 12/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Sport Lisboa e Cartaxo, adiante designado
por SLC, sediado no concelho do Cartaxo, representado pelo seu
presidente da direcção, Avelar Manuel Lucas Marques, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento des-
portivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao SLC, no montante
de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao SLC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.
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Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Avelar Manuel Lucas Marques.

Contrato n.o 1171/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 15/PCC/Santarém/2001. — De acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo subdelegado regional de Santarém, como pri-
meiro outorgante, e o Sport Abrantes e Benfica, adiante designado
por SAB, sediado no concelho de Abrantes, representado pelo seu
presidente da direcção, Francisco António Alves Chaves, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao SAB, no mon-
tante de 1 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao SAB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

30 de Agosto de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Francisco António Alves Chaves.

Contrato n.o 1172/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 8/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de

6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas,
adiante designado por GCAD, sediado no concelho do Fundão, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, Vítor Manuel Marques Dias,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo aquisição de viatura nova.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao GCAD, no mon-
tante de 1 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao GCAD
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Vítor Manuel Marques Dias.

Contrato n.o 1173/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 54/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Desportiva de Ancêde, adiante designada por
Ass. Desp. Ancêde, sediada no concelho de Baião, representada pelo
seu presidente da direcção, Daniel António Silva Guedes, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viatura.
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Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à Ass. Desp. Ancêde, no mon-
tante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à Ass. Desp.
Ancêde apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláu-
sula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Daniel António Silva Guedes.

Contrato n.o 1174/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 18/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Vitória Clube de Benquerenças, adiante
designado por VCB, sediado no concelho de Castelo Branco, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, Pedro Miguel dos Santos Patrí-
cio, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desen-
volvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao VCB, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao VCB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Pedro Miguel dos Santos Patrí-
cio.

Contrato n.o 1175/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 22/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Grupo Desportivo de Escalos de Cima,
adiante designado por GDEC, sediado no concelho de Castelo Branco,
representado pelo seu presidente da direcção, Joaquim Santos Pires
Duarte, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao GDEC, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao GDEC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.
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Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Joaquim Santos Pires Duarte.

Contrato n.o 1176/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 6/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Grupo Desportivo das Rochas de Baixo,
adiante designado por GDRB, sediado no concelho de Castelo Branco,
representado pelo seu presidente da direcção, Aurélio Miguel, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento
desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao GDRB, no mon-
tante de 50 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao GDRB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Aurélio Miguel.

Contrato n.o 1177/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 21/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Grupo de Intervenção Recreativa Quinta
das Pedras, adiante designado por GUIRPQ, sediado no concelho de
Castelo Branco, representado pelo seu presidente da direcção, José
Martins Pires, como segundo outorgante, o presente contrato-programa
de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao GUIRQP, no
montante de 80 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao GUIRQP
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, José Martins Pires.

Contrato n.o 1178/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 9/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube de Praticantes de Actividades
de Outdoor, adiante designado por CPAO, sediado no concelho de
Idanha-a-Nova, representado pelo seu presidente da direcção, António
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Silveira, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CPAO, no mon-
tante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CPAO
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, António Silveira.

Contrato n.o 1179/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 15/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Desportivo de Castelo Branco, adiante
designado por DCB, sediado no concelho de Castelo Branco, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, João Serra, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento despor-
tivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao DCB, no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao DCB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, João António Dias Serra.

Contrato n.o 1180/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 2/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Academia de Judo Ginásio de Castelo
Branco, adiante designada por AJGCB, sediada no concelho de Castelo
Branco, representada pelo seu presidente da direcção, Jorge Fernandes,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à AJGCB, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à AJGCB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.
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Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Jorge Fernandes.

Contrato n.o 1181/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 10/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Carvalhense Futebol Clube, adiante
designado por CFC, sediado no concelho da Covilhã, representado pelo
seu presidente da direcção, Manuel José Louro Ferreira, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento despor-
tivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CFC, no mon-
tante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CFC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel José Louro Ferreira.

Contrato n.o 1182/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 19/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube Académico do Fundão, adiante
designado por CAF, sediado no concelho do Fundão, representado
pelo seu presidente da direcção, Albano Martins Ramos Manteigas,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CAF, no mon-
tante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CAF
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Albano Martins Ramos Man-
teigas.

Contrato n.o 1183/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 1/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
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de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube de Campismo e Caravanismo
da Covilhã, adiante designado por CCCC, sediado no concelho da Covi-
lhã, representado pelo seu presidente da direcção, Carlos Manuel Terra
Pires, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CCCC, no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CCCC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Carlos Manuel Terra Pires.

Contrato n.o 1184/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 12/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Liga dos Amigos do Alcaide, adiante
designada por LAA, sediada no concelho do Fundão, representada pelo
seu presidente da direcção, Humberto Manuel Tavares, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento despor-
tivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à LAA, no montante
de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à LAA apre-
sentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Humberto Manuel Tavares.

Contrato n.o 1185/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 4/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Centro Cultural e Recreativo de Enxa-
barda, adiante designado por CCRE, sediado no concelho do Fundão,
representado pelo seu tesoureiro, Luís Manuel Martins Jorge, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento
desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CCRE, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.
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3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CCRE
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Luís Manuel Martins Jorge.

Contrato n.o 1186/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 11/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Associação do Bairro do Cansado, adiante
designada por ABC, sediada no concelho de Castelo Branco, repre-
sentada pelo seu presidente da direcção, André Lopes Carvalho, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento
desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à ABC, no montante
de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à ABC apre-
sentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, André Lopes Carvalho.

Contrato n.o 1187/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 13/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Associação Cultural e Recreativa As
Palmeiras, adiante designada por ACRAP, sediada no concelho de Cas-
telo Branco, representada pelo seu presidente da direcção, Davide Nunes
Jacinto, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à ACRAP, no mon-
tante de 100 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à ACRAP
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Davide Nunes Jacinto.
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Contrato n.o 1188/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 3/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Associação Cultural e Desportiva da
Carapalha, adiante designada por ACDC, sediada no concelho de Cas-
telo Branco, representada pelo seu presidente da direcção, António
Pinheiro Pina Fernandes, como segundo outorgante, o presente con-
trato-programa de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo aquisição de viatura usada.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à ACDC, no mon-
tante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à ACDC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, António Pinheiro Pina Fer-
nandes.

Contrato n.o 1189/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 20/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Associação Desportiva Albicastrense,
adiante designada por ADA, sediada no concelho de Castelo Branco,
representada pelo seu presidente da direcção, José Nunes Mata, como

segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento
desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à ADA, no montante
de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à ADA
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, José Nunes Mata.

Contrato n.o 1190/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 7/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e a Associação Desportiva da Estação,
adiante designada por ADE, sediada no concelho da Covilhã, repre-
sentada pelo seu presidente da direcção, Vítor Manuel Garcia Rebordão,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.
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Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro à ADE, no montante
de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à ADE
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Vítor Manuel Garcia Rebordão.

Contrato n.o 1191/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 16/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube Equestre Rancho das Casinhas,
adiante designado por CERC, sediado no concelho de Idanha-a-Nova,
representado pelo seu presidente da direcção, Armindo Moreira Palma
Jacinto, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CERC, no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CERC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Armindo Moreira Palma
Jacinto.

Contrato n.o 1192/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 17/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube Desportivo União Lousense,
adiante designado por CDUL, sediado no concelho de Castelo Branco,
representado pelo seu presidente da direcção, Orlando João Gamanho
Carneiro, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo aquisição de viatura nova.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CDUL, no mon-
tante de 1 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CDUL
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.
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Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Orlando João Gamanho Car-
neiro.

Contrato n.o 1193/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 5/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),
de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube Cultural Desportivo e Recreativo
da Fundada, adiante designado por CCDRF, sediado no concelho de
Vila de Rei, representado pelo seu presidente da direcção, Manuel
da Silva Mendes, como segundo outorgante, o presente contrato-pro-
grama de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo apetrechamento desportivo colectivo.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CCDRF, no mon-
tante de 50 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CCDRF
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel da Silva Mendes.

Contrato n.o 1194/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 14/PCC/do distrito de Castelo Branco/2001. —
De acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do
n.o 1 e o n.o 2 do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de
6 de Novembro, e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série),

de 30 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 19 de Abril de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto,
é celebrado, entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado
por IND, representado pelo subdelegado regional de Castelo Branco,
como primeiro outorgante, e o Clube Náutico de Castelo Branco, adiante
designado por CNCB, sediado no concelho de Castelo Branco, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, Amílcar Crespo, como segundo
outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvimento despor-
tivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao CNCB, no mon-
tante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao CNCB
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

14 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Amílcar Crespo.

Contrato n.o 1195/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 66/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e ao Grupo Desportivo Cavadas S. Mamede de Infesta, adiante
designado por G. D. de Cavadas S. M. Infesta, sediado no concelho
de Matosinhos, representado pelo seu presidente da direcção, Silvério
Moreira Sousa, como segundo outorgante, o presente contrato-pro-
grama de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.
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Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao G. D. de Cavadas S. M.
Infesta, no montante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao G. D.
de Cavadas S. M. Infesta apresentar o relatório/avaliação da acção
prevista na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da
efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Silvério Moreira Sousa.

Contrato n.o 1196/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 80/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Vilanovense Futebol Clube, adiante designado por Vila-
novense F. C., sediado no concelho do Porto, representado pelo seu
presidente da direcção, Nélson Eduardo Pinto Almeida, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viatura.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Vilanovense F. C., no mon-
tante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Vila-
novense F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Nélson Eduardo Pinto Almeida.

Contrato n.o 1197/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 71/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Grupo Desportivo Cultural Paróquia Nossa Senhora da
Boavista, adiante designado por G. D. C. Paróquia N. S. Boavista,
sediado no concelho do Porto, representado pelo seu presidente da
direcção, Júlio Carrara, como segundo outorgante, o presente con-
trato-programa de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas
seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao G. D. C. Paróquia N. S.
Boavista, no montante de 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao G. D.
C. Paróquia N. S. Boavista apresentar o relatório/avaliação da acção
prevista na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da
efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.
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Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Júlio Carrara.

Contrato n.o 1198/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 61/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Lousada Académico Clube, adiante designado por Lousada
A. C., sediado no concelho de Lousada, representado pelo seu pre-
sidente da direcção, Joaquim António Silva Matos Teixeira, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viatura usada.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Lousada A. C., no montante
de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Lousada
A. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a,
bem como os documentos comprovativos da efectiva realização da
despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Joaquim António Silva Matos
Teixeira.

Contrato n.o 1199/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 72/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Ramaldense Futebol Clube (hóquei em campo), adiante
designado por Ramaldense F. C., sediado no concelho do Porto, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, João Gomes Vilas Boas,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desen-
volvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Ramaldense F. C., no mon-
tante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Ramal-
dense F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláu-
sula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, João Gomes Vilas Boas.

Contrato n.o 1200/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 58/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Gondomar Futsal Clube, adiante designado por Gondomar
F. C., sediado no concelho de Gondomar, representado pelo seu pre-
sidente da direcção, Manuel Fernando Vieira Silva, como
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segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viatura usada.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Gondomar F. C., no mon-
tante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Gon-
domar F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel Fernando Vieira Silva.

Contrato n.o 1201/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 68/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Grupo Desportivo Aldeia Nova, adiante designado por
G. Desp. Aldeia Nova, sediado no concelho de Matosinhos, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, Domingos Alves Silva Matos,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desen-
volvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao G. Desp. Aldeia Nova,
no montante de 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao G. Desp.
Aldeia Nova apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Domingos Alves Silva Matos.

Contrato n.o 1202/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 56/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Águias de Areosa Futebol Clube, adiante designado por
Águias de Areosa F. C., sediado no concelho do Gondomar, repre-
sentado pelo seu presidente da direcção, Alfredo Silva Pereira, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Águias de Areosa F. C.,
no montante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Águias
de Areosa F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista
na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva
realização da despesa.
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4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Alfredo Silva Pereira.

Contrato n.o 1203/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 59/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Os Pienses Arte e Cultura Recreio, adiante
designada por Ass. Os Pienses A. C. R., sediada no concelho de
Lousada, representada pelo seu presidente da direcção, José Ribeiro
Machado Pacheco, como segundo outorgante, o presente contrato-
-programa de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à Ass. Os Pienses A. C. R.,
no montante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à Ass. Os
Pienses A. C. R. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista
na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva
realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, José Ribeiro Machado Pacheco.

Contrato n.o 1204/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 77/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Atletismo do Porto, adiante designada por
A. Atletismo P., sediada no concelho do Porto, representada pelo
seu presidente da direcção, Augusto Marques Dias, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à A. Atletismo P., no montante
de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à A. Atle-
tismo P. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláu-
sula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Augusto Marques Dias.
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Contrato n.o 1205/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 78/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Desportiva e Cultural Mariadeira, adiante desig-
nada por A. C. Mariadeira, sediada no concelho do Porto, repre-
sentada pelo seu presidente da direcção, José Carlos Ribeiro Santos
Graça, como segundo outorgante, o presente contrato-programa de
desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à A. C. Mariadeira, no mon-
tante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à A. C.
Mariadeira apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláu-
sula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, (Assinatura ilegível.)

Contrato n.o 1206/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 57/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e Associação Desportiva Recreativa Recreativa Ponte de Rio
Tinto, adiante designada por Ass. Desp. Rec. Ponte de Rio Tinto,
sediada no concelho de Gondomar, representada pelo seu presidente
da direcção, Belarmino Aníbal Soares, como segundo outorgante, o

presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à Ass. Desp. Rec. Ponte de
Rio Tinto, no montante de 350 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à Ass. Desp.
Rec. Ponte de Rio Tinto apresentar o relatório/avaliação da acção
prevista na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da
efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Belarmino Aníbal Soares.

Contrato n.o 1207/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 76/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Náutica Desportiva Cultural Portus Cale, adiante
designada por A. Náutica D. C. Portus Cale, sediada no concelho
do Porto, representada pelo seu presidente da direcção, António Joa-
quim Ribeiro Silva, como segundo outorgante, o presente contra-
to-programa de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.
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Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à A. Náutica D. C. Portus
Cale, no montante de 200 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à A. Náutica
D. C. Portus Cale apresentar o relatório/avaliação da acção prevista
na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva
realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, António Joaquim Ribeiro Silva.

Contrato n.o 1208/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 67/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e a Associação Recreativa Cultural Desportiva Junqueira Fute-
bol Clube, adiante designada por Ass. Rec. Cult. Junqueira F. C.,
sediada no concelho de Matosinhos, representada pelo seu presidente
da direcção, José Avelino Monteiro Pinheiro, como segundo outor-
gante, o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo,
que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viatura (usada).

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio à Ass. Rec. Cult. Desp. Jun-
queira F. C., no montante de 300 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete à Ass. Rec.
Cult. Desp. Junqueira F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção
prevista na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da
efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, José Avelino Monteiro Pinheiro.

Contrato n.o 1209/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 70/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Clube Desportivo Águias de Eiriz, adiante designado por
C. D. Águias de Eiriz, sediado no concelho de Paços de Ferreira,
representado pelo seu presidente da direcção, Gonçalo Ferreira
Ribeiro Meireles, como segundo outorgante, o presente contrato-pro-
grama de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao C. D. Águias de Eiriz, no
montante de 250 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao C. D.
Águias de Eiriz apresentar o relatório/avaliação da acção prevista
na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva
realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.
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2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Gonçalo Ferreira Ribeiro Mei-
reles.

Contrato n.o 1210/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 75/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Clube Desportivo de Campanhã, adiante designado por
C. D. de Campanhã, sediado no concelho do Porto, representado
pelo seu presidente da direcção, Manuel António C. Silva, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades desportivas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao C. D. de Campanhã no
montante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao C. D.
de Campanhã apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Manuel António C.Silva.

Contrato n.o 1211/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 64/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Folgosa da Maia Futebol Clube, adiante designado por
Folgosa da Maia F. C., sediado no concelho da Maia, representado
pelo seu presidente da direcção, Luís Cândido Ribeiro de Sousa, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo viaturas.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Folgosa da Maia F. C.,
no montante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Folgosa
da Maia F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Luís Cândido Ribeiro de Sousa.

Contrato n.o 1212/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 69/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Gatões Futebol Clube, adiante designado por Gatões F.
C., sediado no concelho de Matosinhos, representado pelo seu pre-
sidente da direcção, António Alves Pereira, como segundo outorgante,
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o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que
se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao Gatões F. C., no montante
de 350 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao Gatões
F. C. apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a,
bem como os documentos comprovativos da efectiva realização da
despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, António Alves Pereira.

Contrato n.o 1213/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 74/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Futebol Clube da Lapa, adiante designado por F. C. da
Lapa, sediado no concelho do Porto, representado pelo seu presidente
da direcção, Nélson Gonçalves Leita, como segundo outorgante, o
presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao F. C. da Lapa, no montante
de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao F. C.
da Lapa apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláu-
sula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Nélson Gonçalves Leita.

Contrato n.o 1214/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 46/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Ginásio Clube Vilacondense, adiante designado por G.
C. Vilacondense, sediado no concelho de Vila do Conde, representado
pelo seu presidente da direcção, Eduardo Meireles Pinto, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo actividades.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao G.C. Vilacondense, no mon-
tante de 150 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao G. C.
Vilacondense apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na
cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva rea-
lização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.
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5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

15 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Eduardo Meireles Pinto.

Contrato n.o 1215/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 65/PCC/Porto/2001. — De acordo com a
alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o e a alínea d) do n.o 1 e o n.o 2
do artigo 4.o, todos do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro,
e nos termos do despacho n.o 8165/2001 (2.a série), de 30 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril
de 2001, do presidente do Instituto Nacional do Desporto, é celebrado
entre o Instituto Nacional do Desporto, adiante designado por IND,
representado pelo delegado regional do Norte, como primeiro outor-
gante, e o Futebol Clube de Alpendorada, adiante designado por
F. C. de Alpendorada, sediado no concelho de Marco de Canaveses,
representado pelo seu presidente da direcção, Casimiro Vieira Pinto,
como segundo outorgante, o presente contrato-programa de desen-
volvimento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação financeira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio ao factor de desen-
volvimento desportivo instalações.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2001.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio ao F. C. de Alpendorada, no
montante de 500 000$, a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo da intenção de realizar a despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao F. C.
de Alpendorada apresentar o relatório/avaliação da acção prevista
na cláusula 1.a, bem como os documentos comprovativos da efectiva
realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-programa
através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato rege-se pelo disposto
no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 —À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o a 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

16 de Novembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, (Assinatura
ilegível.) — Pelo Segundo Outorgante, Casimiro Vieira Pinto.

Contrato n.o 1216/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/77/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Junta de Freguesia de Palmaz, adiante designada por promotor ou
segundo outorgante, representada pelo seu presidente, Miguel Mendes
da Silva, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da instalação de iluminação dos campos
de jogos do Parque Desportivo da Junta de Freguesia de Palmaz,
concelho de Oliveira de Azeméis/Aveiro, promovida pela Junta de
Freguesia de Palmaz e a executar por esta na qualidade de dono
da obra, de acordo com a proposta e o respectivo projecto aprovados
pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 34 915,85 (7 000 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 6983 (g 1 400 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Infra-Estruturas de Iniciativa Autárquica,
do PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 3491 (g 700 000$), em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 3492 (g 700 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.
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Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Miguel Mendes da Silva.

Contrato n.o 1217/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/79/2001/N. — Nos
termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 62/97,
de 26 de Março, e ao abrigo do regime do Decreto-Lei n.o 384/87,
de 24 de Dezembro, entre o Instituto Nacional do Desporto, com
sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032 Lisboa, adiante
designado por IND ou primeiro outorgante, neste acto representado
pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a Junta de Freguesia
de Pessegueiro do Vouga, adiante designada por promotor ou segundo
outorgante, representada pelo seu presidente, Joaquim Martins Hen-
riques, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção do campo polidesportivo
em Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga/Aveiro, pro-
movida pela Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga e a executar
por esta, na qualidade de dono da obra, de acordo com a proposta
e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 39 654,43 (7 950 000$), será concedida,

pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 19 952 (g 4 000 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto Infra-Estruturas de Iniciativa Autárquica, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 9976 (g 2 000 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 9976 (g 2 000 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão autár-
quico competente, donde conste a deliberação relativa à exe-
cução dos correspondentes trabalhos por administração
directa ou com dispensa de contrato escrito, com a iden-
tificação da obra ou a discriminação das parcelas de trabalhos
abrangidos, indicando os seus custos e o responsável pelo
acompanhamento técnico, o qual visará todos os documentos
justificativos de despesa a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete à autarquia assegurar a cobertura financeira de even-
tuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços, trabalhos
a mais, erros e omissões de projecto, compensações por trabalhos
a menos ou a mais, indemnizações que eventualmente venham a ser
devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do regime
legal aplicável aos fornecimentos e empreitadas de obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.
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Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Joaquim Martins Henriques.

Contrato n.o 1218/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/76/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga, adiante
designada por promotor ou segundo outorgante, representada pela
presidente, Maria Elisabete da Silva Pereira, é celebrado o presente
contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da conclusão da construção do pavimento
desportivo do pavilhão da ACR Pessegueiro do Vouga, concelho de
Sever do Vouga/Aveiro, promovida pela Associação Cultural e Recrea-
tiva de Pessegueiro do Vouga e a executar por esta na qualidade
de dono da obra e de acordo com a proposta e o respectivo projecto
aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 63 925,94 (12 816 000$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
da obra, uma comparticipação total de E 31 923 (g 6 400 00$), ilíquida,
que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras
se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 15 961 (g 3 200 000$), em 2009, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 15 962 (g 3 200 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Maria Elisabete da Silva
Pereira.

Contrato n.o 1219/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/85/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Desportiva Arsenal de Canelas, adiante designada por
promotor ou segundo outorgante, representada pelo seu presidente,
António Manuel da Conceição Simões Pinto, é celebrado o presente
contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção das instalações de apoio
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à pista de patinagem, concelho de Estarreja/Aveiro, promovida pela
Associação Desportiva Arsenal de Canelas e a executar por esta na
qualidade de dono da obra, de acordo com a proposta e o respectivo
projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.o,
com o custo de referência de E 44 891,81 (9 000 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 8978 (g 1 800 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada, no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4489 (g 900 000$), em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4489 (g 900 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem

ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, António Manuel da Concei-
ção Simões Pinto.

Contrato n.o 1220/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/82/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Desportiva e Cultural de Lourizela, adiante designada
por promotor ou segundo outorgante, representada pelo seu presi-
dente, Mário Santos, é celebrado o presente contrato-programa, que
se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção do Polidesportivo de Lou-
rizela, concelho de Sever do Vouga/Aveiro, promovida pela Asso-
ciação Desportiva e Cultural de Lourizela e a executar por esta na
qualidade de dono da obra, de acordo com a proposta e o respectivo
projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 33 918,26 (6 800 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 16 959 (g 3 400 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 8479 (g 1 700 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 8480 (g 1 700 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
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correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro, das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Mário Santos.

Contrato n.o 1221/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/74/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032

Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
ARCA — Associação Recreio, Cultura e Assistência da Aguada de
Baixo, adiante designada por promotor ou segundo outorgante, repre-
sentada pelo seu presidente, Pedro Neves, é celebrado o presente
contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da recuperação do pavilhão desportivo
da ARCA, concelho de Águeda/Aveiro, promovida pela
ARCA — Associação Recreio, Cultura e Assistência da Aguada de
Baixo e a executar por esta na qualidade de dono da obra, de acordo
com a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro
outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 16 959,13 (3 400 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 8480 (g 1 700 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada, no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4240 (g 850 000$), em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4240 (g 850 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.
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3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Pedro Neves.

Contrato n.o 1222/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/80/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Clube Desportivo de Estarreja, adiante designado por promotor ou
segundo outorgante, representado pelo seu presidente, Carlos Manuel
Varum Sousa, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da instalação de iluminação do estádio
do Clube Desportivo de Estarreja, concelho de Estarreja/Aveiro, pro-
movida pelo Clube Desportivo de Estarreja e a executar por esta
na qualidade de dono da obra e de acordo com a proposta e o res-
pectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 49 879,79 (10 000 000$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
da obra, uma comparticipação total de E 9976,00 (g 2 000 000$), ilí-
quida, que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das
obras se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4988 (g 1 000 000$) em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4988 (g 1 000 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 7.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
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n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Carlos Manuel Varum Sousa.

Contrato n.o 1223/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/72/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Centro Popular Trabalhadores de Pousadela, adiante designado por
promotor ou segundo outorgante, representado pelo seu presidente,
Francisco Ferreira Amorim, é celebrado o presente contrato-pro-
grama, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção dos balneários do campo
de futebol do CTP Pousadela, concelho de Santa Maria da
Feira/Aveiro, promovida pelo Centro Popular Trabalhadores de Pou-
sadela e a executar por este na qualidade de dono da obra e de
acordo com a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro
outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 99 260,78 (19 900 000$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
da obra, uma comparticipação total de E 19 952 (g 4 000 000$), ilí-
quida, que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das
obras se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 9976 (g 2 000 000$) em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 9976 (g 2 000 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 7.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Francisco Ferreira Amorim.

Contrato n.o 1224/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/84/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Futebol Clube Macieirense, adiante designado por promotor ou
segundo outorgante, representado pelo seu presidente, Manuel Silva
Pinho, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas
cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da obra de ampliação de balneários do
campo de futebol do FC Macieirense, concelho de Oliveira de Aze-
méis/Aveiro, promovida pelo Futebol Clube Macieirense e a executar
por este na qualidade de dono da obra e de acordo com a proposta
e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 102 752,37 (20 600 00$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
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da obra, uma comparticipação total de E 20 451 (g 4 100 000$), ilí-
quida, que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das
obras se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 10 226 (g 2 050 000$) em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 10 225 (g 2 050 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 7.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Manuel Silva Pinho.

Contrato n.o 1225/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/73/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Ginásio Clube de Águeda, adiante designado por promotor ou
segundo outorgante, representado pelo seu presidente, Joaquim Costa,
é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas cláusulas
seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da reconstrução do pavimento desportivo
do GICA, concelho de Águeda/Aveiro, promovida pelo Ginásio Clube
de Águeda e a executar por esta na qualidade de dono da obra e
de acordo com a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo
primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 49 879,79 (10 000 000$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
da obra, uma comparticipação total de E 24 940 (g5 000 000$), ilí-
quida, que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das
obras se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 12 470 (g2 500 000$) em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 12 470 (g2 500 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
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trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 7.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Joaquim Costa.

Contrato n.o 1226/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/81/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Grupo Desportivo Beira-Vouga, adiante designado por promotor ou
segundo outorgante, representado pelo seu presidente, João Miguel
Ribeiro Coutinho, é celebrado o presente contrato-programa, que
se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção de balneários do campo
de futebol do Grupo Desportivo Beira-Vouga, concelho de Alber-
garia-a-Velha/Aveiro, promovido pelo Grupo Desportivo Beira-Vouga
e a executar por esta na qualidade de dono da obra, de acordo com
a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 56,264,40 (11 280 000$), será concedida
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 11 472 (g 2 300 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 5736 (g 1 150 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 5736 (g 1 150 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa, carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.
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2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, João Miguel Ribeiro Cou-
tinho.

Contrato n.o 1227/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/86/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Liga dos Amigos de Aguada de Cima, adiante designada por promotor
ou segundo outorgante, representada pelo seu presidente, A. Celestino
de Almeida, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da instalação de iluminação do campo
de futebol da LAAC, concelho de Águeda/Aveiro, promovida pela
Liga dos Amigos de Aguada de Cima e a executar por esta na qualidade
de dono da obra, de acordo com a proposta e o respectivo projecto
aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 81 304 (16 300 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 16 460 (g 3 300 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 8230 (g 1 650 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 8230 (g 1 650 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,

o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro, das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico, supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases
de execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, A. Celestino de Almeida.

Contrato n.o 1228/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/78/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Sporting Clube de São João de Ver, adiante designado por promotor
ou segundo outorgante, representado pelo seu presidente, José Luís Mar-
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tins Marques, é celebrado o presente contrato-programa, que se rege
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção dos balneários do campo
de treinos do Sporting Clube S. J. V., concelho de Santa Maria da
Feira/Aveiro, promovido pelo Sporting Clube de São João de Ver
e a executar por esta na qualidade de dono da obra, de acordo com
a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 75 418,24 (15 120 000$), será con-
cedida, pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono
da obra, uma comparticipação total de E 14 964 (g 3 000 000$), ilí-
quida, que será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das
obras se revele inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 7482 (g 1 500 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 7482 (g 1 500 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, José Luís Martins Marques.

Contrato n.o 1229/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/75/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e o
Sporting Clube de Espinho, adiante designado por promotor ou
segundo outorgante, representado pelo vice-presidente, Sérgio Ale-
xandre Sanguessuga da Rocha, é celebrado o presente contrato-pro-
grama, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da recuperação da bancada norte do Está-
dio do Sporting Clube de Espinho, concelho de Espinho/Aveiro, pro-
movida pelo Sporting Clube de Espinho e a executar por esta na
qualidade de dono da obra e de acordo com a proposta e o respectivo
projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 49 380,99 (9 900 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 12 470 (g 2 500 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 6235 (g1 250 000$) em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 6235 (g1 250 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
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efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

4 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Sérgio Alexandre Sanguessuga
da Rocha.

Contrato n.o 1230/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/111/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Recreativa Alfandeguense, adiante designada por promo-
tor ou segundo outorgante, representada pelo seu presidente, Fran-
cisco José Lopes, é celebrado o presente contrato-programa, que se
rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da remodelação dos balneários do Pavilhão
Desportivo da ARA, concelho de Alfândega da Fé, promovida pela
Associação Recreativa Alfandeguense e a executar por esta na qua-
lidade de dono da obra, de acordo com a proposta e o respectivo
projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 16 959,13 (3 400 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 8480 (g 1 700 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4240 (g 850 000$), em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4240 (g 850 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.
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Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-Ia
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Francisco José Lopes.

Contrato n.o 1231/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/110/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Carviçais, adiante
designada por promotor ou segundo outorgante, representada pelo
seu presidente, António Adriano Mola Menino, é celebrado o presente
contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção dos balneários de apoio
ao campo de jogos, concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, pro-
movida pela Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Carviçais
e a executar por esta na qualidade de dono da obra e de acordo
com a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro
outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 20 949,51 (4 200 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 10 475 (2 100 000$), ilíquida, que será
proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas

Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 5238 (g1 050 000$) em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 5237 (g1 050 000$) em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para os
efeitos do processamento da comparticipação das tranches referidas
nas alíneas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados
os seguintes documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento, cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do fornecimento,
cópias (visadas pelo técnico responsável ou validadas por
carimbo da entidade promotora) das facturas relativas aos
bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes de altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões do projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do
regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação pelo segundo outorgante dos ter-
mos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece de
prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa por razões não fundamentadas con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torne objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel, que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, do qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo IND à realização dos trabalhos referidos no n.o 1
desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
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de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, António Adriano Mola
Menino.

Contrato n.o 1232/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/112/2001/N. — Ao
abrigo e nos termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e no regime estabelecido no Decre-
to-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, entre o Instituto Nacional do
Desporto, com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032
Lisboa, adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste
acto representado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a
Associação Recreativa e Cultural de Pombal de Ansiães, adiante desig-
nada por promotor ou segundo outorgante, representada pelo seu
presidente, Vítor Paulo Azevedo Lima, é celebrado o presente con-
trato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção de balneários do Polides-
portivo da ARCPA, concelho de Carrazedo de Ansiães/Bragança, pro-
movida pela Associação Recreativa e Cultural de Pombal de Ansiães
e a executar por esta na qualidade de dono da obra, de acordo com
a proposta e o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 42 397,82 (8 500 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 10 475 (g 2 100 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto de Apoio a Colectividades Desportivas, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 5238 (g 1 050 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 5237 (g 1 050 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão com-
petente, donde conste a deliberação relativa à execução dos
correspondentes trabalhos por administração directa ou com
dispensa de contrato escrito, com a identificação da obra ou
a discriminação dos correspondentes trabalhos, indicando os
seus custos e o responsável pelo acompanhamento técnico,
o qual visará todos os documentos justificativos de despesa
a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete ao promotor assegurar a cobertura financeira de
eventuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços,
trabalhos a mais, erros e omissões de projecto, compensações por
trabalhos a menos ou indemnizações que eventualmente venham a
ser devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do

regime legal aplicável à realização de empreitadas e fornecimentos
de construção civil e obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Vítor Paulo Azevedo Lima.

Contrato n.o 1233/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/115/2001/N. — Nos
termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 62/97,
de 26 de Março, e ao abrigo do regime do Decreto-Lei n.o 384/87,
de 24 de Dezembro, entre o Instituto Nacional do Desporto, com
sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032 Lisboa, adiante
designado por IND ou primeiro outorgante, neste acto representado
pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a Junta de Freguesia
de Rebordainhos, adiante designada por promotor ou segundo outor-
gante, representada pelo seu presidente, Armando Carlos Vaz Pereira,
é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas cláusulas
seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da construção dos balneários do Poli-
desportivo de Rebordainhos, concelho de Bragança/Bragança, pro-
movida pela Junta de Freguesia de Rebordainhos e a executar por
esta, na qualidade de dono da obra, de acordo com a proposta e
o respectivo projecto aprovados pelo primeiro outorgante.
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Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 28 930,28 (5 800 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação, total de E 9976 (g 2 000 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto Infra-Estruturas de Iniciativa Autárquica, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4988 (g 1 000 000$), em 2001, contra a apresentação do
contrato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4988 (g 1 000 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão autár-
quico competente, donde conste a deliberação relativa à exe-
cução dos correspondentes trabalhos por administração
directa ou com dispensa de contrato escrito, com a iden-
tificação da obra ou a discriminação das parcelas de trabalhos
abrangidos, indicando os seus custos e o responsável pelo
acompanhamento técnico, o qual visará todos os documentos
justificativos de despesa a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete à autarquia assegurar a cobertura financeira de even-
tuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços, trabalhos
a mais, erros e omissões de projecto, compensações por trabalhos
a menos ou a mais, indemnizações que eventualmente venham a ser
devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do regime
legal aplicável aos fornecimentos e empreitadas de obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-

manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Armando Carlos Vaz Pereira.

Contrato n.o 1234/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
de infra-estruturas desportivas — referência IND/ID/114/2001/N. — Nos
termos do n.o 3 do artigo 2.o e do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 62/97,
de 26 de Março, e ao abrigo do regime estabelecido no Decreto-Lei
n.o 384/87, de 24 de Dezembro, entre o Instituto Nacional do Desporto,
com sede na Avenida do Infante Santo, 76, 4.o, 1399-032 Lisboa,
adiante designado por IND ou primeiro outorgante, neste acto repre-
sentado pelo seu presidente, Manuel da Silva Brito, e a Junta de
Freguesia de Izeda, adiante designada por promotor ou segundo outor-
gante, representada pelo seu presidente, Armindo Augusto Lopes,
é celebrado o presente contrato-programa, que se rege pelas cláusulas
seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto

O presente contrato-programa tem por objecto a colaboração do
IND destinada à realização da remodelação e ampliação do Poli-
desportivo de Izeda, concelho de Bragança/Bragança, promovida pela
Junta de Freguesia de Izeda e a executar por esta, na qualidade de
dono da obra, de acordo com a proposta e o respectivo projecto
aprovados pelo primeiro outorgante.

Cláusula 2.a

Custos e repartição de encargos

1 — Para a prossecução da intervenção referida na cláusula 1.a,
com o custo de referência de E 23 942,30 (4 800 000$), será concedida,
pelo primeiro ao segundo outorgante, na qualidade de dono da obra,
uma comparticipação total de E 9477 (g 1 900 000$), ilíquida, que
será proporcionalmente reduzida caso o orçamento das obras se revele
inferior ao custo de referência indicado.

2 — A comparticipação financeira referida no número anterior será
efectuada no âmbito do Programa Rede Integrada de Infra-Estruturas
Desportivas — Projecto Infra-Estruturas de Iniciativa Autárquica, do
PIDDAC afecto ao IND, processando-se a liquidação nas seguintes
condições:

a) E 4738 (g 950 000$), em 2001, contra a apresentação do con-
trato de empreitada ou de fornecimento;

b) E 4739 (g 950 000$), em 2002, após a conclusão das obras
ou dos trabalhos do fornecimento e contra a apresentação
do respectivo auto de recepção provisória da obra ou decla-
ração de conclusão e conformidade do fornecimento.

3 — No caso de trabalhos que, com prévio conhecimento e aceitação
do primeiro outorgante, sejam realizados, no todo ou em parte, por
administração directa ou com dispensa de contrato escrito, para efeitos
de processamento da comparticipação das tranches referidas nas alí-
neas a) e b) do número anterior, deverão ser apresentados os seguintes
documentos justificativos da despesa:

a) Em substituição do contrato de empreitada ou do contrato
de fornecimento — cópia da acta da reunião do órgão autár-
quico competente, donde conste a deliberação relativa à exe-
cução dos correspondentes trabalhos por administração
directa ou com dispensa de contrato escrito, com a iden-
tificação da obra ou a discriminação das parcelas de trabalhos
abrangidos, indicando os seus custos e o responsável pelo
acompanhamento técnico, o qual visará todos os documentos
justificativos de despesa a enviar ao IND;

b) Em complemento do auto de recepção provisória da obra
ou declaração de conclusão e conformidade do forneci-
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mento — cópias (visadas pelo técnico responsável ou valida-
das por carimbo da entidade promotora) das facturas relativas
aos bens incorporados na obra.

4 — Compete à autarquia assegurar a cobertura financeira de even-
tuais custos resultantes das altas de praça, revisões de preços, trabalhos
a mais, erros e omissões de projecto, compensações por trabalhos
a menos ou a mais, indemnizações que eventualmente venham a ser
devidas ao adjudicatário por força do respectivo contrato e do regime
legal aplicável aos fornecimentos e empreitadas de obras públicas.

Cláusula 3.a

Revisão do contrato-programa

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos
termos ou dos resultados previstos neste contrato-programa carece
de prévio acordo escrito do primeiro outorgante, sob pena de resolução
do mesmo.

Cláusula 4.a

Vigência e caducidade

1 — No contexto do objecto definido na cláusula 1.a, o segundo
outorgante assume, pelo presente contrato-programa, a responsabi-
lidade pela conclusão integral das obras a realizar até ao final do
ano 2002.

2 — O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos
fixados neste contrato-programa, por razões não fundamentadas, con-
cede ao primeiro o direito de resolução do contrato.

3 — A resolução do contrato-programa a que se reporta o número
anterior efectuar-se-á através da respectiva notificação ao segundo
outorgante, obrigando-se este à restituição ao primeiro das quantias
já recebidas a título de comparticipação.

4 — O presente contrato caduca quando, por falta não imputável
às partes, se torna objectivamente impossível realizar a obra que cons-
titui o seu objecto.

Cláusula 5.a

Deveres do segundo outorgante

1 — A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados
pelo segundo outorgante, podendo o primeiro outorgante, ou quem
ele determinar, para além do acompanhamento dos trabalhos, fornecer
apoio técnico supletivo, quando solicitado, em qualquer das fases de
execução deste contrato-programa.

2 — O segundo outorgante obriga-se a colocar em local visível da
instalação, e com o destaque adequado, um painel que deverá per-
manecer no local até à conclusão da execução deste contrato-pro-
grama, no qual deve constar a indicação expressa da comparticipação
concedida pelo Instituto Nacional do Desporto à realização dos tra-
balhos referidos no n.o 1 desta cláusula.

Cláusula 6.a

Manutenção e gestão

A manutenção e gestão da infra-estrutura referida na cláusula 1.a
é da responsabilidade do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la
afecta aos fins previstos no âmbito deste contrato-programa e a geri-la
de acordo com os princípios de interesse público inerentes ao mesmo,
designadamente pela concessão de facilidades de acesso à comunidade
local e ao movimento associativo.

(Dispensado de homologação, nos termos do artigo 17.o do
Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, e do despacho
n.o 1768/2001, do Ministro da Juventude e do Desporto,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29
de Janeiro de 2001.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Primeiro Outorgante, Manuel da
Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, Armindo Augusto Lopes.

Contrato n.o 1235/2002. — Contrato-programa — De acordo com
o artigo 34.o da Lei n.o 1/90, de 13 de Janeiro (Lei de Bases do
Sistema Desportivo), e do regime previsto no Decreto-Lei n.o 432/91,
de 6 de Novembro, é celebrado entre o Instituto Nacional do Desporto,
como primeiro outorgante, e a Federação Portuguesa de Hóquei,
como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por
Federação, representados pelos respectivos presidentes, um contra-
to-programa de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas cláu-
sulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato a atribuição à Federação
outorgante da contribuição financeira constante da cláusula 2.a deste
contrato, como comparticipação nos encargos com o evento desportivo

Campeonato da Europa S/21 Divisão A que a Federação pretende
organizar em Janeiro de 2002, conforme proposta apresentada a este
Instituto.

Cláusula 2.a

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo Instituto Nacional do
Desporto à Federação outorgante, para os efeitos referidos na cláu-
sula 1.a, é de E 30 000 (6 014 460$).

Cláusula 3.a

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida na cláusula 2.a será disponibilizada após
a assinatura do presente contrato e em função da disponibilidade
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Obrigações da Federação

Constituem obrigações da Federação:

a) Levar a efeito a realização dos eventos a que se reporta o
presente contrato nos termos constantes da proposta apre-
sentada pela Federação e por forma a atingir os objectivos
nela expressos;

b) Suportar os custos resultantes das requisições, licenças extra-
ordinárias e dispensas de prestação de trabalho dos diversos
agentes desportivos envolvidos no evento;

c) Entregar, até 90 dias subsequentes à realização do evento,
relatório demonstrativo das actividades desenvolvidas e
demonstrações financeiras que evidenciem o conjunto de
receitas por natureza e dos custos por natureza, bem como
o resultado apurado, devidamente certificado por um revisor
oficial de contas;

d) As demonstrações financeiras a que se referem a alínea ante-
rior deverão ser consolidadas nas contas da Federação no
exercício a que se referem;

e) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação do
evento, o apoio da Secretaria de Estado do Desporto.

Cláusula 5.a

Atribuições do Instituto Nacional do Desporto

É atribuição do Instituto Nacional do Desporto verificar o exacto
desenvolvimento dos eventos que justificaram a celebração do presente
contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo da sua execução,
com a observância do disposto no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91,
de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Revisão e cessação do contrato

1 — As revisões ou modificações do presente contrato, bem como
a sua resolução por exclusiva iniciativa do Instituto Nacional do Des-
porto, carecem de aprovação do membro do Governo que tutela a
área do desporto.

2 — Na eventualidade do evento não se realizar, as verbas referentes
ao citado contrato deverão ser integralmente devolvidas ao Instituto
Nacional do Desporto.

[Dispensado da homologação prevista no n.o 2 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, nos termos da
alínea p) do despacho n.o 1768/2001, de 11 de Janeiro, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29 de
Janeiro de 2001.]

3 de Janeiro de 2002. — Pelo Instituto Nacional do Desporto, o
Presidente, Manuel Brito. — Pela Federação Portuguesa de Hóquei,
o Presidente, José Alípio Ferreira de Oliveira.

Contrato n.o 1236/2002. — Contrato-programa — De acordo com
o artigo 34.o da Lei n.o 1/90, de 13 de Janeiro (Lei de Bases do
Sistema Desportivo), e do regime previsto no Decreto-Lei n.o 432/91,
de 6 de Novembro, é celebrado entre o Instituto Nacional do Desporto,
como primeiro outorgante, e o Maratona Clube de Portugal, como
segundo outorgante, adiante designado abreviadamente por Clube,
representados pelos respectivos presidentes, um contrato-programa
de desenvolvimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato a atribuição ao Clube outor-
gante da contribuição financeira constante da cláusula 3.a deste con-
trato, como comparticipação nos encargos da organização dos eventos
desportivos adiante referidos que o Clube organizará no corrente
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ano, conforme propostas apresentadas a este Instituto. Esses eventos
são a Meia Maratona Internacional de Lisboa e o Cross Internacional
de Oeiras.

Cláusula 2.a

Afectação da comparticipação financeira

A comparticipação referida na cláusula 2.a deverá, pela federação
outorgante, ser afectada nos termos seguintes:

E 62 350 (12 500 053$), para a realização da Meia Maratona
Internacional de Lisboa, e E 37 410 (7 500 032$), para a rea-
lização do Cross Internacional de Oeiras.

Cláusula 3.a

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo Instituto Nacional do
Desporto ao Clube outorgante, para os efeitos referidos na cláusula 1.a,
é do montante de E 99 760 (20 000 084$).

Cláusula 4.a

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação financeira estabelecida na cláusula 2.a será dis-
ponibilizada após a assinatura do presente contrato e em função da
disponibilidade do primeiro outorgante.

Cláusula 5.a

Atribuições do Clube

São atribuições do Clube:

a) Levar a efeito a realização dos eventos a que se reporta o
presente contrato, nos termos constantes das propostas apre-
sentadas pelo Clube e por forma a atingir os objectivos nelas
expressos;

b) Suportar os custos resultantes das requisições, licenças
extraordinárias e dispensas de prestação de trabalho dos diver-
sos agentes desportivos envolvidos nos eventos;

c) Entregar, até 31 de Dezembro de 2001, as demonstrações
financeiras relativas a cada evento que evidenciem o conjunto
de receitas por natureza e dos custos por natureza, bem como
o resultado apurado, que poderão ser objecto de auditoria;

d) As demonstrações a que se refere a alínea anterior devem
ser evidenciadas nas contas do Clube através de um centro
de custos adequado;

e) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação do
eventos, o apoio do Ministério da Juventude e do Des-
porto/Instituto Nacional do Desporto.

Cláusula 6.a

Atribuições do Instituto Nacional do Desporto

É atribuição do Instituto Nacional do Desporto verificar o exacto
desenvolvimento dos eventos que justificaram a celebração do presente
contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo da sua execução,
com a observância do disposto no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91,
de 6 de Novembro.

Cláusula 7.a

Revisão e cessação do contrato

As revisões ou modificações do presente contrato, bem como a
sua resolução por exclusiva iniciativa do Instituto Nacional do Des-
porto, carecem de aprovação do membro do Governo que tutela a
área do desporto.

[Dispensado da homologação prevista no n.o 2 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março, nos termos da
alínea p) do despacho n.o 1768/2001, de 11 de Janeiro, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29 de
Janeiro de 2001.]

18 de Fevereiro de 2002. — Pelo Instituto Nacional do Desporto,
o Presidente, Manuel Brito. — Pelo Maratona Clube de Portugal, o
Presidente, Carlos Móia Nunes da Silva.

Contrato n.o 1237/2002. — Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo — referência n.o 1/PCC/DSAD/2002. — Nos termos da alí-
nea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de
Março, conjugada com o despacho n.o 1768/2001 (2.a série), de 11
de Janeiro, do Ministro da Juventude e do Desporto, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 29 de Janeiro de 2001, é
celebrado entre o Instituto Nacional Desporto, adiante designado por
IND, representado pelo seu presidente, mestre Manuel da Silva Brito,

como primeiro outorgante, e o Sporting Clube da Covilhã, adiante
designado por SCC, sediado no concelho da Covilhã, representado
pelo seu presidente da direcção, João Manuel Neves Petrucci, como
segundo outorgante, o presente contrato-programa de desenvolvi-
mento desportivo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a cooperação fìnanceira entre
os outorgantes no âmbito específico do apoio aos factores de desen-
volvimento desportivo viaturas e apetrechamento.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.a, o período de vigência
deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até 31 de Dezem-
bro de 2002.

Cláusula 3.a

Regime de comparticipação financeira

1 — Compete ao IND prestar apoio financeiro ao SCC no montante
de E 74 820 (15 000 063$24), a fundo perdido.

2 — A verba referida no número anterior será disponibilizada após
a outorga do presente contrato para a prossecução do objecto definido
na cláusula 1.a e, quando solicitado pelo IND, mediante a apresentação
de documento comprovativo de realização da despesa.

3 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 5.a, compete ao SCC
apresentar o relatório/avaliação da acção prevista na cláusula 1.a, bem
como os documentos comprovativos da efectiva realização da despesa.

4 — Compete ao IND a publicitação do presente contrato-pro-
grama, através de publicação na 2.a série do Diário da República.

5 — Em caso algum haverá aumento da comparticipação por parte
do primeiro outorgante.

Cláusula 4.a

Acompanhamento e controlo da execução do contrato

O acompanhamento e controlo deste contrato regem-se pelo dis-
posto no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 5.a

Revisão e cessação do contrato

1 — Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece
de prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito.

2 — À revisão e cessação do presente contrato aplica-se o disposto
nos artigos 15.o e 17.o do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro.

Cláusula 6.a

Cumprimento do contrato

A falta de cumprimento do presente contrato ou o desvio dos seus
objectivos por parte do segundo outorgante implica a devolução da
verba referida na cláusula 3.a

19 de Fevereiro de 2002. — Pelo Primeiro Outorgante, o Presidente,
Manuel da Silva Brito. — Pelo Segundo Outorgante, o Presidente da
Direcção, João Manuel Neves Petrucci.

Despacho n.o 6190/2002 (2.a série). — Considerando o disposto
nos artigos 4.o e 14.o do Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março,
e nos termos do artigo 29.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, com
as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.o 13/99,
de 21 de Agosto, o presidente do Instituto Nacional do Desporto
delega nos delegados regionais do Centro, Fausto Martins de Car-
valho, de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Luís Salvo Paiva, e do Norte,
José Guilherme Sarmento Coelho, e nos subdelegados Adriano Vítor
Hugo Gomes, Alfredo José Henrique Carvalho Silva, António Alves
Cardoso, António Manuel Carrilho Ralo Landeiro, António Maria
Gonçalves de Araújo, Celso Oliveira Neto, Fernando Carlos Vargas
Damásio, José Luís Gaspar Lopes, Luiz Lopes de Noronha, Manuel
António Pires, Mário Brás Rodrigues da Costa e Mário Pissarra Pires
a competência para, durante o ano de 2002, assinarem contratos-
-programa no âmbito do Projecto Clubes e Colectividades, em cada
serviço desconcentrado.

A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos
poderes de avocação e superintendência.

O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Janeiro de
2002.

8 de Março de 2002. — O Presidente, Manuel Brito.
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Despacho n.o 6191/2002 (2.a série). — O director de serviços
de Medicina Desportiva, pela especificidade das atribuições que estão
cometidas à unidade orgânica que dirige, necessita de ser dotado
da competência para autorizar despesas no âmbito do orçamento que,
no corrente ano económico, lhe está atribuído.

Assim, tendo em conta a competência que me é atribuída pela
alínea b) do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8
de Junho, e nos termos do artigo 27.o do mesmo diploma e do n.o 2
do artigo 27.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, conjugados com
os artigos 11.o, 14.o e 20.o do Decreto-Lei n.o 62/97, de 26 de Março,
com o n.o 2 do artigo 23.o e com o n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 155/92, de 28 de Junho, e de acordo com as normas constantes
dos artigos 35.o a 40.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro:

1 — Delego no director de Serviços de Medicina Desportiva, Luís
Gabriel Gago Horta, competência para autorizar despesas com aqui-
sição de bens e serviços, excluindo as obras de reparações das res-
pectivas instalações, até ao limite de E 1500 dentro dos limites orça-
mentais da respectiva unidade orgânica.

2 — Dou por constituído o fundo de maneio no montante de E 1250,
a favor do director de serviços de Medicina Desportiva, Luís Gabriel
Gago Horta.

3 — O referido fundo de maneio fica à guarda e responsabilidade
do referido dirigente e destina-se exclusivamente ao pagamento de
pequenas despesas com aquisição de bens e serviços, de carácter
urgente, por conta das seguintes rubricas orçamentais:

02.01.03 — Material de secretaria;
02.02.06 — Consumos de secretaria, incluindo a aquisição de

jornais;
02.02.08 — Outros bens não duradouros;
02.03.02 — Conservação de bens;
02.03.06 — Comunicações, incluindo a aquisição de selos de

correio;
02.03.07 — Transportes (deslocações em serviço);
02.03.10 — Outros serviços.

4 — Considera-se que o montante atribuído ao fundo de maneio
faz parte integrante do orçamento da Direcção de Serviços de Medi-
cina Desportiva.

5 — O fundo de maneio será reconstituído mensalmente mediante
a apresentação dos documentos de despesa.

6 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação e é válido para despesas autorizadas até 20 de Dezembro
de 2002 e pagas até 31 de Dezembro de 2002.

7 — Consideram-se ratificados os procedimentos e actos dos ser-
viços e do director de serviços de Medicina Desportiva, desde 2 de
Janeiro do corrente ano, no âmbito da matéria objecto do presente
despacho e das competências por ele delegadas.

8 de Março de 2002. — O Presidente, Manuel Brito.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Edital n.o 619/2002 (2.a série). — O Doutor Eduardo Nunes da
Silva Baptista, presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e da
Comissão de Elaboração das Listas de Gestores e Liquidatários deste
Distrito Judicial, faz saber que foi fixada a data limite de 30 de Setem-
bro de 2002 para a recepção dos requerimentos a formular os pedidos
de candidatura para o ano de 2003, para gestores e ou liquidatários
judiciais, nos termos dos artigos 2.o e 8.o do Decreto-Lei n.o 254/93,
de 15 de Julho, que deverão ser apresentados na 1.a Secção Admi-
nistrativa do Tribunal da Relação de Lisboa, Rua do Arsenal, letra G,
1100-038 Lisboa, para efeitos da actualização da lista já publicada,
nos termos do n.o 2 do artigo 2.o do referido decreto-lei.

4 de Março de 2002. — O Presidente, Eduardo Nunes da Silva
Baptista.

CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Rectificação n.o 648/2002. — Por ter sido publicada com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 54, de 5 de Março
de 2002, a p. 4281, a deliberação do Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, novamente se publica o seguinte:

«Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais de 25 de Fevereiro de 2002:

Dr. José da Cruz Rodrigues, juiz conselheiro, jubilado, a exercer fun-
ções, em comissão de serviço, no pleno da Secção de Contencioso
Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, com vista à

eliminação de pendências acumuladas, nos termos do artigo 3.o
da Lei n.o 3/2000, de 20 de Março, aplicável por força do artigo 13.o
do ETAF — renovada por um ano a referida comissão de serviço,
com efeitos a partir de 12 de Março próximo.»

6 de Março de 2002. — O Presidente, Manuel Fernando dos Santos
Serra.

TRIBUNAL DE CONTAS

Secção Regional dos Açores

Aviso n.o 4033/2002 (2.a série). — Por despacho do conselheiro
director-geral do Tribunal de Contas de 4 de Março de 2002:

José Francisco Gonçalves Silva, licenciado em Direito, assessor prin-
cipal do quadro de pessoal do Gabinete Técnico da Presidência
do Governo Regional dos Açores — nomeado em comissão de ser-
viço, durante o período probatório de um ano, auditor, escalão
de ingresso, índice 100, da carreira de auditor do corpo especial
de fiscalização e controlo do quadro de pessoal do Serviço de Apoio
Regional dos Açores do Tribunal de Contas.

Rui Manuel de Medeiros Nóbriga Melo Santos, licenciado em Orga-
nização e Gestão de Empresas, assessor do quadro de pessoal do
Serviço de Apoio Regional dos Açores do Tribunal de Con-
tas — nomeado em comissão de serviço, durante o período pro-
batório de um ano, auditor, escalão de ingresso, índice 100, da
carreira de auditor do corpo especial de fiscalização e controlo
do quadro de pessoal do Serviço de Apoio Regional dos Açores
do Tribunal de Contas.

(Isento de fiscalização prévia da SRTCA. Não são devidos
emolumentos.)

5 de Março de 2002. — O Subdirector-Geral, Fernando Flor de
Lima.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho n.o 6192/2002 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Fevereiro de 2002 do conselheiro Procurador-Geral da República (no
uso da sua competência que lhe foi delegada pelo Conselho Superior
do Ministério Público):

Licenciado Armando Moreira Rodrigues, procurador-geral-adjunto —
colocado na situação de disponibilidade, com efeitos a partir de
15 de Fevereiro do corrente ano. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

26 de Fevereiro de 2002. — O Secretário, Jorge Albino Alves Costa.

UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.o 6193/2002 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 1 de Fevereiro de 2002:

Álvaro José Felisberto Carreira, Maria da Piedade Camba Nunes,
António Carlos Gaspar Pereira, José Carlos Vinagre Fernandes,
José Alberto Vieira do Amaral da Silva Peixoto, Maria João Moreira
Escoto Lourenço, Delmira Maria da Silva Fonseca Ferreira e Vasco
Lopes, técnicos profissionais especialistas da carreira de técnico
de meios áudio e vídeo do quadro de pessoal de mediatização
da Universidade Aberta — nomeados definitivamente técnicos pro-
fissionais especialistas principais da mesma carreira e quadro, por
urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir da data do
despacho, com o vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 305, respectivamente, considerando-se exonerados da cate-
goria anterior.

Vítor Manuel da Conceição Neves e Helena Pereira Mendes Baptista,
técnicos profissionais especialistas da carreira de técnico de meios
áudio e vídeo do quadro de pessoal de mediatização da Universidade
Aberta — nomeados definitivamente técnicos profissionais especia-
listas principais da mesma carreira e quadro, por urgente conve-
niência de serviço, com efeitos a partir da data do despacho, com
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o vencimento correspondente ao escalão 2, índice 315, respecti-
vamente, considerando-se exonerados da categoria anterior.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto no
artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da
Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Fevereiro de 2002. — O Administrador, Vasco Manuel Correia
Alves.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Deliberação n.o 312/2002. — Em conformidade com a delibe-
ração do senado universitário de 12 de Dezembro de 2001, é criado
nesta Universidade o curso de pós-graduação em Sociologia, que se
regerá de acordo com os artigos seguintes:

Artigo 1.o

Criação

1 — A Universidade de Évora passa a ministrar o curso de pós-
-graduação em Sociologia, adiante designado apenas por curso.

2 — O diploma de pós-graduação em Sociologia será conferido nas
seguintes áreas de especialização:

a) Estudos Demográficos;
b) Prospectiva, Estratégia e Decisão;
c) Políticas e Práticas de Turismo;
d) Sociologia da Saúde.

Artigo 2.o

Objectivos e público alvo

1 — O curso tem como finalidades a formação especializada em
Sociologia, o aprofundamento do conhecimento e do domínio de ins-
trumentos para a investigação em problemas sociais e temas demo-
gráficos, prospectivos, de saúde e de turismo, assim como o desen-
volvimento de competências orientadas para a concepção e a avaliação
de planos e de programas de investigação.

2 — O curso destina-se preferencialmente a licenciados na área
das Ciências Humanas e Sociais, podendo ser admitidos licenciados
noutras áreas mediante análise curricular e desde que satisfaçam os
requisitos de formação propedêutica sugerida pelo Departamento de
Sociologia.

Artigo 3.o

Funcionamento, duração e organização do curso

1 — O curso é de natureza formal e leccionação presencial e à
distância. A componente presencial concretiza-se preferencialmente
às sextas-feiras e aos sábados.

2 — O curso tem uma duração máxima de dois semestres, com-
preendendo a realização de sete disciplinas teórico-práticas, cada uma
das quais com uma duração de trinta horas.

3 — Cada disciplina leccionada à distância compreende um mínimo
de duas sessões presenciais.

4 — O plano de estudos do curso desenvolve-se segundo o esquema
apresentado no anexo à presente deliberação.

5 — As áreas de especialização a ministrar em cada ano, assim
como as disciplinas a leccionar à distância, serão definidas anualmente
pela comissão de curso.

Artigo 4.o

Condições de acesso

1 — A candidatura à inscrição no curso está condicionada à titu-
laridade de uma licenciatura ou curso superior equivalente.

2 — Os candidatos serão seleccionados pela comissão de curso,
tendo em consideração os seguintes critérios:

a) Classificação e área de licenciatura ou habilitação equivalente
a que se refere o n.o 1;

b) Currículo académico, científico e profissional;
c) Entrevista individual, se necessária.

Artigo 5.o

Vagas

1 — O número máximo de candidatos a admitir ao curso será fixado
por despacho do reitor, sob proposta da comissão de curso.

2 — Das vagas fixadas nos termos do número anterior, 25 % des-
tinam-se a docentes e investigadores do ensino superior sempre que
hajam candidatos nestas condições.

3 — O reitor pode autorizar a inscrição, a título excepcional, de
candidatos supranumerários, para satisfazer compromissos institucio-
nais de natureza protocolar, ou sob proposta devidamente fundamen-
tada da comissão de curso.

4 — O curso não poderá funcionar com um número de inscrições
inferior a 10.

Artigo 6.o

Propinas

O valor das propinas de matrícula e inscrição no curso, bem como
os prazos de pagamento, será fixado pelo senado universitário.

Artigo 7.o

Regime geral de frequência

1 — As regras de matrícula e inscrição, bem como o regime de
faltas, de avaliação de conhecimentos e de classificação nas disciplinas
que integram o curso serão as previstas na lei para os cursos de
licenciatura, naquilo que não é especificado na presente deliberação.

2 — O regime de frequência do curso é organizado no sistema
presencial e à distância.

3 — Em regime presencial, a frequência das aulas é obrigatória,
sendo necessária a presença mínima em 75 % das sessões efectiva-
mente leccionadas para a aprovação em cada disciplina.

4 — Sem prejuízo do disposto no n.o 3 do artigo 3.o, em regime
de frequências à distância, as presenças obrigatórias são definidas
pela comissão de curso.

Artigo 8.o

Avaliação

1 — O aproveitamento em cada disciplina será expresso por uma
classificação na escala numérica de 0 a 20, resultante da média simples
das classificações obtidas nas diversas provas de avaliação.

2 — Em cada disciplina só serão aprovados os candidatos cuja clas-
sificação final seja igual ou superior a 10.

3 — Haverá uma época de recurso no fim de cada ano lectivo,
nos termos definidos pelo Regulamento Escolar Interno da Uni-
versidade.

Artigo 9.o

Requisitos para a obtenção do diploma

1 — A obtenção do diploma de pós-graduação em Sociologia, na
respectiva área de especialização, está condicionada à obtenção de
10,5 unidades de crédito e à satisfação cumulativa dos seguintes
requisitos:

a) Frequência e aprovação nas unidades curriculares que inte-
gram cada área de especialização;

b) Elaboração de um projecto final e sua aprovação.

2 — A classificação final no curso será expressa em termos numé-
ricos, sendo resultante da seguinte fórmula de cálculo:

CF=M+2P
3

em que:

CF=classificação final;
M=média simples das classificações obtidas nas disciplinas de

cada área de especialização, excepto a disciplina de Projecto
de Investigação;

P=classificação obtida na disciplina de Projecto de Investigação.

Artigo 10.o

Direcção do curso

1 — O curso é dirigido por uma comissão de curso, composta por
três docentes do curso, sendo presidida pelo director, nos termos
dos Estatutos da Universidade e de outras normas aplicáveis.

2 — O director do curso deverá ser, cumulativamente, docente do
Departamento de Sociologia e docente do curso.

3 — Compete à comissão de curso a gestão do curso em termos
científicos, pedagógicos e administrativos.

Artigo 11.o

Prazos e calendário escolar

Os prazos em que decorrerão as candidaturas, as matrículas e as
inscrições, bem como o calendário lectivo, serão aprovados por des-
pacho do reitor da Universidade, sob proposta da comissão de curso.

27 de Fevereiro de 2002. — O Reitor, Jorge Quina Ribeiro de Araújo.
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ANEXO

Plano de estudos

Área de especialização em Estudos Demográficos

Disciplinas Horas por semestre Créditos Área científica

1.o semestre

Métodos e Técnicas de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
Dinâmicas Migratórias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Demografia
Técnicas de Projecção e Previsão Demográfica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Demografia
Saúde e População . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Saúde

2.o semestre

Técnicas de Projecção e Previsão Demográfica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Demografia
Modelos e Análise de Dados Demográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Demografia
Projecto de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação

Área de especialização em Prospectiva, Estratégia e Decisão

Disciplinas Horas por semestre Créditos Área científica

1.o semestre

Métodos e Técnicas de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
Situação Actual e Tendências do Mundo de Hoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias
Criatividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias
Prospectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias

2.o semestre

Estratégia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias
Decisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias
Projecto de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação

Área de especialização em Políticas e Práticas de Turismo

Disciplinas Horas por semestre Créditos Área científica

1.o semestre

Métodos e Técnicas de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
Turismo e Legislação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Turismo
Turismo e Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Turismo
Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Turismo

2.o semestre

Imagem do Produto Turístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Turismo
Concepção e Avaliação de Projectos Turísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
Projecto de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação

Área de especialização em Sociologia da Saúde

Disciplinas Horas por semestre Créditos Área científica

1.o semestre

Métodos e Técnicas de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
Saúde, Medicina e Sociedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Saúde
Epidemiologia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Saúde
Sociologia da Administração dos Serviços de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Saúde

2.o semestre

Planeamento e Avaliação em Cuidados de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Prospectiva e Estratégias
Qualidade e Inovação em Cuidados de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Saúde
Projecto de Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TP 1,5 Metodologia de Investigação
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Serviços Académicos

Aviso n.o 4034/2002 (2.a série). — Por despacho de 14 de Feve-
reiro de 2002 do reitor da Universidade de Évora:

Constituído, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Regulamento da
Atribuição do Grau de Doutor pela Universidade de Évora, pela
forma seguinte, o júri das provas de doutoramento em Geografia,
requeridas por Patrícia Maria Alves Pedro Fonseca Rêgo:

Presidente — Reitor da Universidade de Évora.
Vogais:

Ana Paula Santana Rodrigues, professora associada da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Eduardo Álvaro do Carmo Figueira, professor associado
da Universidade de Évora.

Rogénio Roque Amaro, professor associado do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.

Maria Domingas Valério Menino Simplício, professora auxi-
liar da Universidade de Évora.

João Manuel Machado Ferrão, investigador principal do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

1 de Março de 2002. — O Director dos Serviços Académicos, Flo-
rêncio Leite.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Edital (extracto) n.o 620/2002 (2.a série). — O Doutor José Bara-
ta-Moura, professor catedrático da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa e reitor da mesma Universidade, faz saber que,
nos termos legais, se acha aberto concurso documental perante esta
Reitoria, pelo prazo de 30 dias úteis, contados do dia imediato àquele
em que este extracto for publicado no Diário da República, para pro-
vimento de um lugar de professor associado, grupo de Ciências Jurí-
dico-Políticas, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
nas condições estabelecidas no respectivo edital, afixado nesta Reitoria
e naquela Faculdade.

1 de Março de 2002. — O Reitor, José Barata-Moura.

Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.o 6194/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 2 de Outubro de 2001, proferido
por delegação de competências, foram ratificados os seguintes actos:

Licenciado João Manuel Gouveia de Almeida Peneda, assistente esta-
giário além do quadro desta Faculdade — contratado, por conve-
niência urgente de serviço, como assistente além do quadro, da
mesma Faculdade, com efeitos a partir de 27 de Maio de 1997,
considerando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

Licenciado Delfim José Gomes Ferreira Sardo, assistente estagiário
além do quadro desta Faculdade — contratado, por conveniência
urgente de serviço, como assistente além do quadro, da mesma
Faculdade, com efeitos a partir de 27 de Julho de 2000, consi-
derando-se rescindido o contrato anterior a partir da mesma data.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devi-
dos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6195/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutor António José Santos Matos, professor auxiliar além do quadro
desta Faculdade — nomeado definitivamente na mesma categoria,
com efeitos a partir de 30 de Abril de 2001. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6196/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutor Armindo Alípio Pinto, professor auxiliar além do quadro desta
Faculdade — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a partir de 24 de Abril de 2001. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6197/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutor Hugo Martins Gonçalves Ferrão, professor auxiliar além do
quadro desta Faculdade — nomeado definitivamente na mesma
categoria, com efeitos a partir de 30 de Abril de 2001. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6198/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 25 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutor João Jorge Duarte, professor auxiliar além do quadro desta
Faculdade — nomeado definitivamente na mesma categoria, com
efeitos a partir de 25 de Abril de 2001. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6199/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutora Maria Margarida Teixeira Barradas Calado, professora auxi-
liar além do quadro desta Faculdade — nomeada definitivamente
na mesma categoria, com efeitos a partir de 10 de Fevereiro de
2001. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

Despacho n.o 6200/2002 (2.a série). — Por despacho do vice-
-reitor da Universidade de Lisboa de 24 de Janeiro de 2002, proferido
por delegação de competências:

Doutora Virgínia Conceição Oliveira Ferreira Fróis, professora auxi-
liar além do quadro desta Faculdade — nomeada definitivamente
na mesma categoria, com efeitos a partir de 24 de Abril de 2001.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devi-
dos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
João Gamito.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Reitoria

Despacho n.o 6201/2002 (2.a série). — Nomeio para a discussão
da tese «Um curso de astronomia pré-universitário», apresentada pela
licenciada Maria Paula Figueira Pereira Cró, do curso de Mestrado
em Matemática para o Ensino, o seguinte júri:

Presidente — Prof.a Doutora Margarida Maria Coelho Ribeiro
de Faria, professora associada do Departamento de Matemá-
tica da Universidade da Madeira (coordenadora do mestrado
em Matemática para o Ensino).

Vogais:

Prof. Doutor Filipe Duarte Branco da Silva Santos, professor
catedrático do Departamento de Física da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa.

Prof. Doutor Pedro Manuel Edmond Reis da Silva Augusto
(orientador), professor auxiliar do Departamento de
Matemática da Universidade da Madeira.
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Prof.a Doutora Custódia Mercês Reis Rodrigues Drumond,
professora auxiliar do Departamento de Matemática da
Universidade da Madeira.

20 de Fevereiro de 2002. — O Reitor, Ruben Antunes Capela.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho n.o 6202/2002 (2.a série). — Por meu despacho de
1 de Março de 2002, proferido por delegação de competências:

Licenciada Maria do Rosário Calisto Laureano Santos, assistente con-
vidada nesta Faculdade — concedida equiparação a bolseiro no
estrangeiro durante o período compreendido entre 12 e 18 de Março
de 2002.

1 de Março de 2002. — O Director, Jorge Crespo.

Despacho n.o 6203/2002 (2.a série). — Por despacho de 4 de
Março de 2002 do director (proferido por delegação de competências),
foi autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro à Doutora
Maria de Lurdes dos Santos Crispim, professora associada desta Facul-
dade, durante o período compreendido entre 22 e 27 de Fevereiro
de 2002.

4 de Março de 2002. — O Director, Jorge Crespo.

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso n.o 4035/2002 (2.a série). — Por meu despacho de 1 de
Fevereiro de 2002, proferido por subdelegação de competências:

Concedida a equiparação a bolseiro fora do País aos docentes
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa abaixo indicados:

Doutor Adolfo Sanchez Steiger Garção, professor catedrático — no
período de 14 a 17 de Fevereiro de 2002.

Doutor António Paulo Brandão Moniz de Jesus, professor asso-
ciado — no período de 5 a 24 de Fevereiro de 2002.

Doutor Bento José Carrilho Miguens Louro, professor associado — no
período de 10 a 17 de Fevereiro de 2002.

Doutor Paulo da Costa Luís da Fonseca Pinto, professor asso-
ciado — no período de 5 a 7 de Fevereiro de 2002.

Doutora Isabel Maria de Figueiredo Ligeiro da Fonseca, professora
auxiliar — no período de 8 a 13 de Abril de 2002.

Doutor José Luís Toivola Câmara Leme, professor auxiliar — no
período de 2 de Fevereiro a 3 de Março de 2002.

Doutor Luís Filipe dos Santos Gomes, professor auxiliar — no período
de 13 a 17 de Fevereiro de 2002.

Doutor Luís Miguel Parreira e Correia, professor auxiliar — no
período de 27 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2002.

Doutor Nuno Manuel Robalo Correia, professor auxiliar — no
período de 2 a 9 de Fevereiro de 2002.

Mestre Cláudio António Rainha Aires Fernandes, assistente — no
período de 20 de Abril a 31 de Julho de 2002.

Mestre Pedro Alexandre da Costa Sousa, assistente — no período
de 9 a 15 de Fevereiro de 2002.

Mestre Rui Alberto Garção Barreira do Nascimento Igreja, assis-
tente — no período de 23 de Fevereiro a 1 de Março de 2002.

Por meu despacho de 7 de Fevereiro de 2002, proferido por sub-
delegação de competências:

Doutora Isabel Maria Spencer Vieira Martins, professora catedrá-
tica — no período de 14 a 17 de Fevereiro de 2002.

Doutora Maria Helena Coutinho Gomes de Almeida Santos, pro-
fessora associada — no período de 11 a 18 de Fevereiro de 2002.

Doutor Luís Filipe dos Santos Gomes, professor auxiliar — no período
de 26 a 28 de Fevereiro de 2002.

Doutora Maria Helena Figueiredo Godinho, professora auxiliar — no
período de 18 a 28 de Fevereiro de 2002.

Doutora Maria Teresa Nunes Mangas Catarino, professora auxi-
liar — no período de 10 a 18 de Fevereiro de 2002.

Doutor Rogério Salema de Araújo Puga Leal, professor auxiliar — no
período de 5 a 12 de Fevereiro de 2002.

Doutor Rui Alexandre Nunes Neves da Silva, professor auxiliar — no
período de 24 a 27 de Fevereiro de 2002.

Mestra Isabel Cristina Maciel Natário, assistente — no período de
2 de Fevereiro a 30 de Junho de 2002.

Mestre José António Mendonça Dias, assistente — no período de 5 a
12 de Fevereiro de 2002.

Por meu despacho de 18 de Fevereiro de 2002, proferido por sub-
delegação de competências:

Doutor José Filipe dos Santos Oliveira, professor catedrático — no
período de 17 a 22 de Fevereiro de 2002.

Doutor Fernando Jorge da Silva Pina, professor associado — no
período de 9 a 23 de Fevereiro de 2002.

Doutor Cláudio Emanuel Moreira Gomes, professor auxiliar convi-
dado — no período de 17 a 24 de Fevereiro de 2002.

Mestra Filipa Manuela Ventura Caetano, assistente — no período de
23 de Fevereiro a 2 de Março de 2002.

Mestra Ana Maria Ferreira Guimas de Almeida, assistente convi-
dada — no período de 7 a 12 de Maio de 2002.

21 de Fevereiro de 2002. — A Subdirectora, Maria de Fátima Dias
Martins.

Aviso n.o 4036/2002 (2.a série). — Por despachos de 20 de Feve-
reiro de 2002 do vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa (por
delegação de competências):

Luís Duarte Mendes dos Santos, Antónia Maria Felisberto Carreira
Gomes, Maria Helena Henriques Rodrigues, Luís Filipe Nogueira
Fonseca, Isabel Maria Parente Martinho Silveira Gomes, Isabel
Caneta Garcia Aguiar Ribeiro de Almeida, Maria Irene Soares
Nogueira, Maria da Graça Nobre dos Santos Pires, Maria Amélia
Santos Pais de Oliveira, Clara Maria Alves Pires Rasteiro, Maria
da Conceição Martins Céu Rodrigues, Filomena Maria Prata Lucas
Fernandes, Fátima Maria Mendes Barbosa Vicente da Silva, Hen-
riqueta Florbela Jardim Amaral Fernandes da Cunha e Maria Inês
Carvalho de Araújo de Matos, assistentes administrativos principais
da carreira de assistente administrativo, de nomeação definitiva,
do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa — nomeados, prece-
dendo concurso, assistentes administrativos especialistas, de nomea-
ção definitiva, do quadro da mesma Faculdade, ficando exonerados
do lugar anterior a partir da data da aceitação das nomeações.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Fevereiro de 2002. — O Director, Leopoldo J. M. Guimarães.

Aviso n.o 4037/2002 (2.a série). — Por despachos de 27 de Feve-
reiro de 2002 do vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa (por
delegação de competências):

Maria José da Costa Carapinha, Maria de Fátima Viegas Afonso
da Silva Rocha de Lemos Pantoja, Elisabete Maria Brito de Figuei-
redo Silva Carreira, Anabela da Silva Seita, Isabel Maria Apolónia
das Dores Martins, Lígia Maria Costa Marques do Bem, Amila
Joaquim Resende, Carla Maria Claro Gomes, Helena Maria de
Jesus Morin Cousin Padamo, Bernardina da Silva Gonçalves, Ana
Paula da Silva Brás Albuquerque, Carla Helena Brito de Figueiredo,
Maria Margarida da Fonseca Montoito Inácio, Sónia Carla Dias
Soares, Maria da Luz Gouveia Videira Sousa, Helena Maria da
Conceição Augusto Inácio, Maria Estela de Paiva Filipe, Alcina
do Céu Coelho Arandas, Maria Isabel Menezes Rodrigues Costa,
Ana Rute dos Santos Ataíde Dallot, Maria do Céu Pinto Guimarães
Figueiredo, Olívia Fernanda Pereira Farinha, Filomena Maria Car-
rinho Ferrão Silva, Maria de Lurdes Pires Simões Carvalho, Paula
Maria Gomes do Amaral Brás, Isabel Maria Gonçalves Moreira,
Vitalina Rosa Pacheco Estevens Guerreiro, Carmem de Jesus Fortes
Ramalho Viegas, Maria Rita de Almeida Braga, Carla Cristina
da Costa Mota, António de Jesus Arez da Silva, Maria Libânia
Patrício Gaspar e Isabel Maria da Silva Pereira, assistentes admi-
nistrativos da carreira de assistente administrativo, de nomeação
definitiva, do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa — nomeados,
precedendo concurso, assistentes administrativos principais, de
nomeação definitiva, do quadro da mesma Faculdade, ficando exo-
nerados do lugar anterior a partir da data da aceitação das
nomeações.

Alexandra Maria Felicidade Sá Soares, assistente administrativa da
carreira de assistente administrativo, de nomeação definitiva, do
quadro distrital de vinculação de Setúbal, com afectação à Escola
Básica do 2.o e 3.o Ciclos de Paulo da Gama — nomeada, pre-
cedendo concurso, assistente administrativa principal, de nomeação
definitiva, do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ficando exo-
nerada do lugar anterior a partir da data da aceitação da nomeação.

Lara Raquel Sampaio Ramos, assistente administrativa da carreira
de assistente administrativo, de nomeação definitiva, do quadro
distrital de vinculação de Setúbal, com afectação à Escola Secun-
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dária Manuel Cargaleiro — nomeada, precedendo concurso, assis-
tente administrativa principal, de nomeação definitiva, do quadro
de pessoal não docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, ficando exonerada do lugar ante-
rior a partir da data da aceitação da nomeação.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Março de 2002. — O Director, Leopoldo J. M. Guimarães.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 6204/2002 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Dezembro de 2001 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciada Maria Teresa Von Hafe da Cunha Perez — contratada,
por conveniência urgente de serviço, como assistente convidada
além do quadro do Departamento de Matemática Pura, da Facul-
dade de Ciências desta Universidade, com efeitos a partir de 2 de
Janeiro de 2002 e é válido durante o impedimento do titular do
lugar por um período não superior a 13 de Fevereiro de 2002.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

4 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 6205/2002 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Outubro de 2001 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

André Rodrigues Pinho — contratado, por conveniência urgente de
serviço, como monitor além do quadro da disciplina de Anatomia
da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação desta Uni-
versidade, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2001. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emo-
lumentos.)

4 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 6206/2002 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2001 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Joana Patrícia Nunes Mascarenhas Cardoso Pinto — contratada, por
conveniência urgente de serviço, como monitora além do quadro
da Faculdade de Medicina desta Universidade, com efeitos a partir
de 29 de Novembro de 2001. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 6207/2002 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Outubro de 2001 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Licenciado Alexandre Afonso Marques Magalhães Almeida Lou-
renço — contratado, em regime de contrato de trabalho a termo
certo, como técnico superior de 2.a classe (área de apoio ao ensino
e à investigação científica), da Faculdade de Ciências desta Uni-
versidade, com efeitos a partir de 17 de Dezembro de 2001, pelo
período de um ano, eventualmente renovável por igual período.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

4 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Despacho (extracto) n.o 6208/2002 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Novembro de 2001 do vice-reitor da Universidade do Porto,
por delegação:

Mestre Álvaro Pedro de Barros Borges Reis Figueira, assistente con-
vidado além do quadro da Faculdade de Ciências desta Univer-
sidade — contratado, por conveniência urgente de serviço, como
assistente além do quadro do Departamento de Ciências de Com-
putadores da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 3 de Agosto
de 2001, considerando-se rescindido o contrato anterior a partir

da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

4 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 649/2002. — Para os devidos efeitos, rectifica-se
que no despacho (extracto) n.o 4516/2002, inserto no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro de 2002, a p. 3916, relativo
a Madalena Cristina Marques da Costa, onde se lê «técnica de
2.a classe» deve ler-se «técnica de 2.a classe de anatomia patológica,
citológica e tanatológica».

1 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 650/2002. — Para os devidos efeitos rectifica-se
que no despacho (extracto) n.o 4515/2002, inserto no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro de 2002, a p. 3916, relativo
a Célia Cristina Carreiras Lopes, onde se lê «técnica de 2.a classe»
deve ler-se «técnica de 2.a classe de anatomia patológica, citológica
e tanatológica».

1 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Rectificação n.o 651/2002. — Para os devidos efeitos, rectifica-se
que no despacho (extracto) n.o 4518/2002, inserto no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 50, de 28 de Fevereiro de 2002, a p. 3916, relativo
a Nádia Solanje Teixeira dos Santos, onde se lê «técnica de 2.a classe»
deve ler-se «técnica de 2.a classe de anatomia patológica, citológica
e tanatológica».

1 de Março de 2002. — O Director de Serviços de Pessoal e Expe-
diente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Arquitectura

Aviso n.o 4038/2002 (2.a série). — Por despacho de 15 de Feve-
reiro de 2002 do presidente do conselho directivo da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto, no uso de competências dele-
gadas pelo despacho n.o 21 954/98 (2.a série), de 18 de Dezembro,
e nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 216/92, de 13 de Outubro, fica assim constituído o júri para con-
cessão de equivalência ao grau de mestre requerida pela arquitecta
Celine Felício Veríssimo:

Presidente — Doutor Rui Humberto Costa Fernandes Póvoas,
professor associado da Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade do Porto.

Vogais:

Doutor Paulo Varela Gomes, professor auxiliar da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.

Doutor Carlos Alberto Esteves Guimarães, professor auxi-
liar da Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto.

7 de Março de 2002. — O Presidente do Conselho Directivo, Domin-
gos Tavares.

Faculdade de Letras

Despacho n.o 6209/2002 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Fevereiro de 2002 do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Letras, proferido por delegação de competências do reitor da Uni-
versidade do Porto:

Licenciado Markus Gerhard Nölp, leitor desta Faculdade — conce-
dida a equiparação a bolseiro fora do País, no período de 14 a
25 de Fevereiro de 2002.

26 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Directivo,
Rui Manuel Sobral Centeno.

Faculdade de Medicina

Despacho n.o 6210/2002 (2.a série). — Por despachos do pre-
sidente do conselho directivo de 28 de Fevereiro de 2002, proferidos
por delegação:

Doutora Alexandra Matias Pereira da Cunha Coelho de Macedo,
professora auxiliar — concedida equiparação a bolseiro no País nos
períodos de 4 a 8 de Março e de 8 a 12 de Abril de 2002.
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Doutor Joaquim Adelino Correia Ferreira Leite Moreira, professor
auxiliar — concedida equiparação a bolseiro fora do País em 4 e
5 de Março de 2002.

4 de Março de 2002. — O Secretário, Manuel Sobral Torres.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Aviso n.o 4039/2002 (2.a série). — Em cumprimento do deter-
minado na Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se a lista de subsídios
concedidos pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar,
durante o 2.o semestre de 2001:

Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas de
Abel Salazar — 200 000$.

Fundação Calouste Gulbenkian — 1 000 000$.
CIMAR — 4 500 000$.
Associação do Instituto Biologia Molecular Celular — 12 829 227$.
Unidade Tec. Opt. e Elect. Inst. Eng. S. C. Norte — 1 960 000$.
Associação dos licenciados do ICBAS — 350 000$.
Sociedade Portuguesa de Imunologia — 50 000$.
Coral do ICBAS — 200 000$.
Associação Apoio ao Serviço Anestesia do HGSA — 735 000$.

1 de Março de 2002. — Pela Presidente do Conselho Directivo,
(Assinatura ilegível.)

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior Técnico

Aviso n.o 4040/2002 (2.a série). — Por despacho do presidente
do Instituto Superior Técnico de 20 de Fevereiro de 2002, proferido
por delegação:

Sandra Maria Sciers Cabral de Almada — renovado o contrato de
trabalho a termo certo na categoria equivalente à de auxiliar admi-
nistrativo a partir de 22 de Março de 2002.

1 de Março de 2002. — Pelo Presidente do Conselho Directivo,
Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6211/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação
de 27 de Fevereiro de 2002:

António Paulo Teles de Menezes Correia Leitão — autorizado o con-
trato administrativo de provimento para exercer as funções de pro-
fessor auxiliar no Instituto Superior Técnico, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 17 de Outubro de 2001,
considerando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir
daquela data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6212/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação
de 27 de Fevereiro de 2002:

Helena Sofia Andrade Nunes Pereira Pinto — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer as funções de professora
auxiliar no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 12 de Outubro de 2001, con-
siderando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir
daquela data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6213/2002 (2.a série). — Por despacho
do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa, proferido por dele-
gação de 19 de Fevereiro de 2002:

Rui Paulo da Silva Martins — nomeado professor associado, a título
provisório, do quadro do Instituto Superior Técnico, com efeitos
a partir da data de aceitação de nomeação, considerando-se exo-
nerado do anterior lugar na mesma data. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6214/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação
de 3 de Dezembro de 2001:

Bertinho Manuel d’Andrade da Costa — autorizado o contrato admi-
nistrativo de provimento para exercer as funções de professor auxi-
liar no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente de
serviço, com efeitos a partir de 3 de Dezembro de 2001, consi-
derando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir
daquela data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6215/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 1 de Fevereiro de 2002:

Jorge Roque de Pinho d’Almeida — autorizado o contrato adminis-
trativo de provimento para exercer as funções de professor auxiliar
convidado a 20 % no Instituto Superior Técnico, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2002,
pelo período de um ano. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de
16 de Julho.

A comissão coordenadora do conselho científico do Instituto Supe-
rior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa, aprovou, em 12
de Dezembro de 2001, por unanimidade, a proposta respeitante à
contratação do engenheiro Jorge Roque de Pinho d’Almeida como
professor auxiliar convidado a 20 %, pelo período de um ano.

A proposta veio acompanhada pelo parecer previsto no n.o 2 do
artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, o qual
foi subscrito pelo professor catedrático Doutor Carlos António Pan-
cada Guedes Soares, professores auxiliares Doutores Nuno Miguel
Magalhães Duque da Fonseca, Ivanov Yordan Garbatov, professores
auxiliares convidados Doutor Victor Manuel Gonçalves de Brito, e
engenheiros José Ventura de Sousa, Manuel Filipe Pedrosa de Barros,
Jorge Martins Bettencourt e Manuel Carlos Teixeira dos Santos de
Melo, todos do Instituto Superior Técnico.

Com base no parecer favorável e fundamentado na análise do cur-
riculum vitae o conselho científico foi de parecer que o engenheiro
Jorge Roque de Pinho d’Almeida preenche as condições adequadas
ao exercício da docência na categoria mencionada.

13 de Dezembro de 2001. — O Vice-Presidente do Conselho Cien-
tífico, Amarino Lebre.

28 de Fevereiro de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6216/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 13 de Fevereiro de 2002:

César Figueiredo Pimentel — renovado o contrato de trabalho a termo
certo pelo período de seis meses, a partir de 18 de Abril de 2002,
para desempenhar funções equivalentes a assistente estagiário no
Instituto Superior Técnico. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

4 de Março de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6217/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 27 de Fevereiro de 2002:

António Manuel Figueiredo Pinto da Costa — autorizado o contrato
administrativo de provimento para exercer as funções de professor
auxiliar no Instituto Superior Técnico, por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir de 11 de Janeiro de 2002, con-
siderando-se rescindido o contrato na categoria anterior a partir
daquela data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

4 de Março de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

Despacho (extracto) n.o 6218/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2002:

Clemente Manuel Pedro Vicente Nunes — denunciado o contrato
administrativo de provimento na categoria de professor associado
convidado a 20 %, com efeitos a partir de 12 de Maio de 2002.

7 de Março de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.
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Despacho (extracto) n.o 6219/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Superior Técnico, proferido por delegação,
de 14 de Fevereiro de 2002:

Albertino José Santana — denunciado o contrato administrativo de
provimento na categoria de professor associado convidado a 50 %,
com efeitos a partir de 2 de Maio de 2002.

7 de Março de 2002. — Pelo Presidente, Adelino Galvão.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA

Aviso n.o 4041/2002 (2.a série). — Por meus despachos ao abrigo
da alínea h) do n.o 1 do artigo 19.o dos Estatutos deste Instituto,
publicados em anexo ao Despacho Normativo n.o 37/2000, de 3 de
Agosto:

De 26 de Outubro de 2001:

Cristina Isabel Correia Diogo — autorizada a contratação na categoria
de assistente estagiária além do quadro, neste Instituto, enquanto
durar o impedimento do titular do lugar. O contrato, por con-
veniência urgente de serviço, produz efeitos a partir de 7 de Novem-
bro de 2001.

Luís Carlos Costa Pinheiro de Carvalho — autorizada a contratação
na categoria de assistente estagiário além do quadro, neste Instituto,
enquanto durar o impedimento do titular do lugar. O contrato,
por conveniência urgente de serviço, produz efeitos a partir da
data do despacho de autorização.

Sofia Maria Lopes Portela — autorizada a contratação na categoria
de assistente estagiária além do quadro neste Instituto. O contrato,
por conveniência urgente de serviço, produz efeitos a partir da
data do despacho de autorização, considerando-se rescindido o
anterior contrato a partir da mesma data.

De 28 de Fevereiro de 2002:

Doutora Maria Margarida Guerreiro Martins dos Santos Cardoso,
professora auxiliar neste Instituto — autorizada a equiparação a
bolseiro no estrangeiro pelo período de seis meses, com início em
1 de Março de 2002.

(Não sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Março de 2002. — O Presidente, João Ferreira de Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho n.o 6220/2002 (2.a série). — Por meus despachos de
1 de Dezembro de 2001:

Idália Manuela Guerreiro Cortegaça da Costa e Maria José Esperança
Imaginário — autorizadas as renovações dos contratos administra-
tivos de provimento como equiparadas a encarregadas de trabalhos
além do quadro, em regime de exclusividade, para a Escola Superior
Agrária de Beja, desde 1 de Dezembro de 2001 e válidos pelo
período de dois anos, com os vencimentos correspondentes ao esca-
lão 1, índice 265. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

27 de Fevereiro de 2002. — O Presidente, José Luís Ramalho.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Despacho n.o 6221/2002 (2.a série). — Por despacho de 27 de
Fevereiro de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

Licenciado Ricardo Miguel Vieira de São João — autorizado o con-
trato administrativo de provimento para o exercício das funções
de equiparado a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão deste Instituto, em regime de exclusividade,
com efeitos a partir de 1 de Março e até 31 de Julho de 2002,
vencendo mensalmente E 479,73.

5 de Março de 2002. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

Despacho n.o 6222/2002 (2.a série). — Por despacho de 27 de
Fevereiro de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Bragança,
proferido nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro:

Licenciado João Paulo Pereira do Carmo — autorizado o contrato
administrativo de provimento para o exercício das funções de assis-

tente do 2.o triénio da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
deste Instituto, em regime de exclusividade, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2002, pelo período de três anos, vencendo men-
salmente E 1997,64.

5 de Março de 2002. — O Administrador, Fernando Manuel Pêgo
da Silva Barros.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho (extracto) n.o 6223/2002 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2002 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Castelo Branco:

Licenciado Pedro Mendo Trigo Chichorro Rodrigues — rescindido,
por mútuo acordo, o contrato como assistente do 1.o triénio, na
Escola Superior de Tecnologia deste Instituto, a partir de 31 de
Março de 2002.

7 de Março de 2002. — A Administradora, Otília Madalena Ramos
Neves.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

Aviso n.o 4042/2002 (2.a série). — Por despacho de 22 de Feve-
reiro de 2002 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:

Sandra Cristina Carvalho Aguiar Teixeira — autorizado o contrato
administrativo de provimento, por urgente conveniência de serviço,
para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e
Telecomunicações, com a categoria de equiparada a assistente do
1.o triénio (tempo parcial, seis horas), com início em 18 de Fevereiro
e término em 30 de Setembro de 2002.

27 de Fevereiro de 2002. — O Presidente, Jorge Manuel Monteiro
Mendes.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso n.o 4043/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decreto-
-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
de 1 de Março de 2002 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, no uso da competência delegada, nos termos do artigo 38.o
do Código do Procedimento Administrativo, conforme o despacho
n.o 20 571/2001 (2.a série), publicado no Diário da República, de 30
de Novembro de 2001, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.a classe (estagiário), área de apoio
ao ensino e investigação, do grupo de pessoal não docente do Instituto
Politécnico de Leiria.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são, gene-
ricamente, conceber, adoptar e ou aplicar métodos e processos téc-
nico-científicos, elaborando estudos, de âmbito geral ou especializado,
tendo em vista informar a decisão superior.

5 — São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
5.1 — Requisitos gerais — reunir os requisitos referidos no

artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

5.2 — Requisitos especiais — possuir licenciatura em Sociologia ou
Sociologia e Planeamento.
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6 — O estágio terá a duração de um ano, findo o qual será atribuída
ao estagiário a respectiva classificação.

7 — O concurso regular-se-á pelo regime de concursos instituído
pelo Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

8 — Local e condições de trabalho — o local de trabalho é na Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria,
sendo a escala salarial a que consta do anexo ao Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com redacção dada pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho, sem prejuízo de direito de opção pelo
vencimento do lugar de origem durante o período de estágio. As
condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigen-
tes para os funcionários e agentes da Administração Pública.

9 — Métodos de selecção:

a) Prova de conhecimentos gerais;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

9.1 — Os métodos de selecção referidos nas alíneas a) e b) do
número anterior têm carácter eliminatório, desde que o candidato
não obtenha classificação igual ou superior a 10 valores, conside-
rando-se como tal, por arredondamento, as classificações iguais ou
superiores a 9,5 valores.

9.2 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados,
de acordo com as exigências da função, os seguintes factores:

Habilitações académicas de base — onde se pondera a titula-
ridade de um grau académico ou a sua equiparação, legalmente
reconhecida;

Formação profissional — em que se ponderam acções de for-
mação e de aperfeiçoamento profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional — em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que é aberto
concurso, com avaliação da sua natureza e duração.

9.3 — A avaliação curricular é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da média ponderada dos factores acima mencionados.

10 — A prova de conhecimentos é escrita, valorada de 0 a 20 valores,
com a duração de duas horas.

10.1 — A prova tem por base o programa aprovado superiormente,
conforme despacho n.o 13 381/99, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 162, de 14 de Julho de 1999:

Direitos e deveres da função pública e deontologia pro-
fissional:

Regime de férias faltas e licenças;
Estatuto remuneratório dos funcionários e agentes da Adminis-

tração Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Deontologia do serviço público;
Atribuições e competências próprias do serviço para o qual é

aberto concurso;

Legislação aconselhada para a prova:

Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com a nova redacção
que lhe foi introduzida pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto,
pelo n.o 2 artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 70-A/2000, de 5 Maio,
e pelo Decreto-Lei n.o 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção

dada pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho;
Portaria n.o 807/99, de 21 de Setembro;
Decreto-Lei n.o 24/84 de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Junho, com a alteração intro-

duzida pela Lei n.o 25/98, de 26 de Maio;
Decreto-Lei n.o 135/99, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei

n.o 29/2000, de 13 de Março;
Lei n.o 54/90, de 5 de Setembro;
Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria, homologados pelo

Despacho Normativo n.o 37/95, de 2 de Agosto, publicado
no Diário da República, 1.a série-B, com as alterações intro-
duzidas pelo Despacho Normativo n.o 41/2001, publicado no
Diário da República, 1.a série-B, n.o 244, de 20 de Outubro;

Estatutos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, homo-
logados pelo despacho n.o 5/97, de 19 de Março, com as alte-
rações introduzidas pelo despacho n.o 22 741/2001, publicado
na 2.a série do Diário da República, n.o 259, de 8 de Novembro;

Estatutos da Escola Superior de Educação de Leiria, homolo-
gados pelo despacho n.o 6905/99, de 7 de Abril, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 81;

Estatutos da Escola Superior de Enfermagem de Leiria, homo-
logados pelo despacho n.o 24 797/2001, de 5 Dezembro, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 281;

Decreto-Lei n.o 24/94, de 27 de Janeiro;
Decreto n.o 45/88, de 14 de Dezembro;
Decreto-Lei n.o 18/99, de 26 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 264/99, de 14 de Julho.

10.2 — Serão dadas indicações sobre a data, hora e local de pres-
tação da prova aquando da notificação/publicação da lista dos
candidatos.

11 — Entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

11.1 — A entrevista profissional de selecção ponderará os seguintes
factores:

Capacidade de expressão;
Sentido crítico;
Motivação e sentido de responsabilidade.

12 — A classificação final dos candidatos é expressa numa escala
de 0 a 20 valores e resulta da média aritmética simples das clas-
sificações obtidas em cada um dos métodos utilizados, calculada de
acordo com a seguinte fórmula:

CF=PC+AC+EP

3
em que:

CF=classificação final;
PC=prova de conhecimentos;
AC=avaliação curricular;
EP=entrevista profissional.

12.1 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade
de classificação, nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro.

12.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

13 — Regime de estágio — o regime, a duração e a avaliação final
do estágio reger-se-ão pelo regulamento de estágio para ingresso na
carreira do grupo de pessoal técnico superior do Instituto Politécnico
de Leiria, publicado através do Regulamento n.o 24/2000, no Diário
da República n.o 231, de 6 de Outubro de 2000.

14 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento, dirigido ao presidente do Ins-
tituto Politécnico de Leiria, entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado, para o Instituto Politécnico de Leiria, Edifício
Maringá, torre 2, 2.o, 2400-221 Leiria, solicitando a admissão ao
concurso.

14.1 — Nos requerimentos de admissão devem constar os seguintes
elementos:

Nome;
Data de nascimento;
Estado civil;
Bilhete de identidade (número, data e serviço de identificação

que o emitiu);
Residência (morada completa, com código postal e número de

telefone);
Habilitações literárias;
Categoria, serviço e local onde desempenha funções (se for o

caso);
Identificação do concurso a que se candidata, bem como do Diário

da República em que foi publicado o respectivo aviso.

14.2 — Juntamente com o requerimento de admissão os candidatos
deverão apresentar, os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, com indicação dos seguintes ele-
mentos, para além de outros julgados necessários para melhor
esclarecimento do júri:

Identificação;
Habilitações académicas e profissionais;
Experiência profissional;

b) Documento de identificação — juntar fotocópia do bilhete de
identidade;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas;
d) Documentos comprovativos das habilitações profissionais

(acções de formação, especializações, seminários) — juntar
declarações passadas pelas entidades promotoras das acções
em causa ou cópias das mesmas, das quais constem a sua
designação, a indicação das entidades que as promoveram,
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os períodos em que decorreram e a respectiva duração em
horas;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal;

f) Documentação respeitante aos requisitos gerais de admissão
ao concurso a que alude o artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, a que se refere o n.o 5.1 do presente
aviso, sendo dispensada a apresentação da mesma, com excep-
ção da alínea c), desde que os candidatos declarem nos res-
pectivos requerimentos, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente aos requisitos
gerais.

15 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
16 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso

de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.

17 — A lista de admissão e exclusão e a lista de classificação final
do respectivo concurso, bem como quaisquer outros elementos neces-
sários ao esclarecimento dos interessados, serão afixadas nos serviços
centrais do Instituto Politécnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2,
2.o, 2400-221 Leiria, nos termos da alínea i) do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, ou serão notificados por ofício
registado, nos termos do artigo 34.o do referido decreto-lei.

18 — O júri terá a seguinte composição:

Presidente — Engenheiro Nuno André Oliveira Mangas Pereira,
presidente do conselho directivo da Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Leiria.

Vogais efectivos:

Dr. Carlos Henrique Gonçalves Jorge, administrador do Ins-
tituto Politécnico de Leiria.

Maria Teresa Freire de Albuquerque Cecílio, secretário da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria.

Vogais suplentes:

Doutor Carlos Fernando Couceiro Sousa Neves, vice-
-presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
de Leiria.

Engenheiro Pedro Manuel da Conceição Custódio,
vice -presidente do conselho directivo da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Leiria.

19 — Na ausência ou impedimento, o presidente do júri será subs-
tituído pelo 1.o vogal efectivo.

20 — O júri atrás designado será também o júri do estágio.

4 de Março de 2002. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Escola Superior de Teatro e Cinema

Despacho (extracto) n.o 6224/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 14 de Janeiro
de 2002:

Jean Paul Bucchieri — autorizada a celebração do contrato adminis-
trativo de provimento, por urgente conveniência de serviço, como
equiparado a assistente do 2.o triénio da Escola Superior de Teatro
e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, em regime de dedi-
cação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2002 e
termo em 30 de Setembro de 2002, auferindo a remuneração mensal
correspondente à tabela remuneratória do pessoal docente do
ensino superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Directivo,
Daniel António Levy del-Negro Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 6225/2002 (2.a série). — Por despacho
do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 14 de Janeiro
de 2002:

José Eduardo dos Santos Espada — autorizada a celebração do con-
trato administrativo de provimento, por urgente conveniência de
serviço, como equiparado a professor-adjunto da Escola Superior
de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, em regime
de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Janeiro e termo
em 30 de Setembro de 2002, auferindo a remuneração mensal cor-

respondente à tabela remuneratória do pessoal docente do ensino
superior politécnico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

8 de Fevereiro de 2002. — O Presidente do Conselho Directivo,
Daniel António Levy del-Negro Fernandes.

Instituto Superior de Engenharia

Despacho n.o 6226/2002 (2.a série). — Por despacho do pre-
sidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 19 de Fevereiro de 2002:

Bacharel Nuno Alexandre Soares Domingues, encarregado de tra-
balhos, em regime de tempo integral — concedida a equiparação
a bolseiro a 100 %, no País, pelo período de quatro meses, com
efeitos desde 11 de Março de 2002.

27 de Fevereiro de 2002. — A Vice-Presidente do Conselho Direc-
tivo, Maria Ana de Carvalho Viana Baptista.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto

Aviso n.o 4044/2002 (2.a série). — Por despacho de 4 de Março
de 2002 da presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Enfermagem Cidade do Porto:

Maria do Céu Moura Macedo Pinto de Almeida — nomeada assistente
administrativa principal, após concurso. (Isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.)

5 de Março de 2002. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Arminda da Silva Mendes Carneiro da Costa.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extracto) n.o 6227/2002 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Novembro de 2001 do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros:

Carlos Alberto da Costa Domingos, aposentado da Força Aérea Por-
tuguesa — autorizado a exercer as funções docentes na Escola Supe-
rior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto como equiparado
a professor-adjunto, em regime de tempo parcial a 60 %, durante
o ano lectivo de 2001-2002, com efeitos a partir de 6 de Dezembro
de 2001, com a remuneração mensal de 106 900$, acumulável com
a pensão de aposentação.

28 de Fevereiro de 2002. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.

Despacho (extracto) n.o 6228/2002 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Fevereiro de 2002 da presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por subdelegação de competências:

Fernando Manuel Martins Cruz, professor-adjunto equiparado da
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politéc-
nico — autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro no
período de 4 de Abril a 23 de Junho de 2002.

28 de Fevereiro de 2002. — A Administradora, Maria Manuela
Serra.

Despacho (extracto) n.o 6229/2002 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Fevereiro de 2002 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Carla Maria Moreira Machado, equiparada a assistente do 1.o triénio
da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto — auto-
rizada a renovação do contrato para a mesma Escola e categoria,
por dois anos, com efeitos a partir de 25 de Fevereiro de 2002.

5 de Março de 2002. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho (extracto) n.o 6230/2002 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2002 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Renato David Menezes Bito, encarregado de trabalhos da Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto — autorizada a
renovação do contrato para a mesma Escola e categoria, por dois
anos, com efeitos a partir de 22 de Janeiro de 2002.

6 de Março de 2002. — A Administradora, Maria Manuela Serra.
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Despacho (extracto) n.o 6231/2002 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Novembro de 2001 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

Pedro Miguel Ramos Ribeiro, encarregado de trabalhos da Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto — autorizada a
renovação do contrato para a mesma Escola e categoria, por dois
anos, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2001.

6 de Março de 2002. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Despacho (extracto) n.o 6232/2002 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Novembro de 2001 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Setúbal, por delegação de competências:

António Manuel Vieira Pombo, equiparado a assistente do 2.o triénio
da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto — auto-
rizada a renovação do contrato para a mesma Escola e categoria,
por dois anos, com efeitos a partir de 20 de Novembro de 2001.

6 de Março de 2002. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

Rectificação n.o 652/2002. — Ao ser publicado com inexactidão
no Diário da República, 2.a série, n.o 43, de 20 de Fevereiro de 2002,
a p. 3343, o despacho (extracto) n.o 3864/2002 (2.a série), no que
se refere ao nome, rectifica-se que onde se lê «Carlos Alberto Valente
Quitério Simão,» deve ler-se «Carlos Manuel Valente Quitério
Simão,».

4 de Março de 2002. — A Administradora, Maria Manuela Serra.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Contrato n.o 1238/2002. — Por despachos de 27 de Dezembro
de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo:

Licenciados José Gomes Morais e Carla Dulcinea Andrade Cerqueira
de Borlido Barbosa — contratados, em regime de exclusividade,
como equiparados a assistentes do 1.o triénio, para a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão deste Instituto, por urgente conveniência
de serviço, por um semestre, produzindo efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2001 até 31 de Março de 2002. Vencimento corres-
pondente ao escalão 1, índice 100, da carreira do pessoal docente
do ensino superior. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

6 de Março de 2002. — O Administrador, Armando Faria Menezes.

Contrato n.o 1239/2002. — Por despacho de 27 de Dezembro de
2001 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo:

Mestre Maria Manuela Maia Gilman — contratada como equiparada
a assistente do 1.o triénio, em regime de tempo integral, para a
Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, por urgente
conveniência de serviço, por um semestre, produzindo efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2001 até 31 de Março de 2002. Ven-
cimento ilíquido de 192 500$. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

6 de Março de 2002. — O Administrador, Armando Faria Menezes.

CACÉMPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGAMA POLIS NO CACÉM, S. A.

Deliberação (extracto) n.o 313/2002. — José Brás de Almeida
Pires, na qualidade de presidente da mesa da assembleia geral da
sociedade anónima CACÉMPOLIS, Sociedade para o Desenvolvi-
mento do Programa Polis no Cacém, S. A., pessoa colectiva
n.o 505077892, com o capital social E 15 625,00, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.o 16 810/010406, Sintra, manda publicar, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.o 4 do artigo 7.o da Lei n.o 64/93, de 26 de Agosto,
e conforme deliberado, o extracto da acta da assembleia geral realizada
em dois dias do mês de Outubro do ano 2001, na qual foi discutido
no ponto 4 da ordem de trabalhos e o pedido apresentado à mesma
assembleia pelo engenheiro Paulo Jorge Martins da Cunha Neves.

O requerente exerce as funções profissionais de director de serviços
da Parque Expo 98, S. A.

Conforme foi deliberado em 8 de Março de 2001 pela assembleia
geral CacémPolis, as funções dos membros do conselho de admi-
nistração não são remuneradas. Nos termos do artigo 3.o, alínea b),
da Lei n.o 64/93, de 26 de Agosto, os membros do conselho de admi-
nistração desta Sociedade são considerados titulares de altos cargos

públicos ou equiparados, pelo que, nos termos do artigo 4.o, n.o 1,
da mesma lei, tais funções são exercidas em exclusividade.

Todavia, nos termos do n.o 3 do artigo 7.o da citada lei, os titulares
de cargos públicos ou sociedades anónimas de capitais maioritária
ou exclusivamente públicos podem requerer que lhes seja levantada
a incompatibilidade, solicitando autorização para o exercício de acti-
vidades especificamente discriminadas às entidades que os designarem.

No referido requerimento o engenheiro Paulo Jorge Martins da
Cunha Neves solicitou que seja levantada a incompatibilidade a que
se refere o aludido artigo 4.o da Lei n.o 64/93, de 26 de Agosto.

A assembleia geral deliberou, por unanimidade, nos termos do n.o 4
do artigo 7.o da citada lei, autorizar o levantamento da referida incom-
patibilidade com os seguintes fundamentos:

O manifesto interesse que a Sociedade CacémPolis, S. A., tem
em assegurar a colaboração do técnico da Parque Expo 98,
S. A., que é particularmente conhecedor da intervenção Polis
no Cacém, dado o seu envolvimento na elaboração do seu
plano estratégico;

O cargo de vogal do conselho de administração da sociedade
anónima de capitais públicos CacémPolis não é remunerado;

O requerente possui elevada e comprovada experiência técnica
na gestão de projectos de requalificação urbana similares aos
previstos no Programa CacémPolis.

15 de Novembro de 2001. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Brás de Almeida Pires.

ORDEM DOS ADVOGADOS

Edital n.o 621/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 22 de Fevereiro de 2002, e com efeitos a partir da mesma
data, e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
da Dr.a Mafalda Aleixo (cédula profissional n.o 11 177 L), tendo sido
nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

28 de Fevereiro de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 622/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 21 de Fevereiro de 2002, e com efeitos a partir da mesma
data, e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
da Dr.a Bernardete da Fonseca (cédula profissional n.o 6389 L), tendo
sido nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

28 de Fevereiro de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 623/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 26 de Fevereiro de 2002, e com efeitos a partir da mesma
data, e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
do Dr. Miguel Chaves Pinho (cédula profissional n.o 13 793 L), tendo
sido nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

1 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 624/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 28 de Fevereiro de 2002, é dada sem efeito a suspensão
de Fernanda Lopes, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 15,
de 18 de Janeiro de 2002, edital n.o 91/2002, tendo sido, nesta data,
feitos todos os averbamentos e comunicações.

1 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 625/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 4 de Março de 2002 e com efeitos a partir da mesma data,
e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
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e no artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
do Dr. João Eduardo Loureiro (cédula profissional n.o 5387 P), tendo
sido nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

7 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 626/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 1 de Março de 2002, e com efeitos a partir da mesma data,
e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e no artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
do Dr. João Miranda (cédula profissional n.o 1548 L), tendo sido
nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

7 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 627/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 4 de Março de 2002, e com efeitos a partir da mesma data,
e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
da Dr.a Graça Rocha (cédula profissional n.o 5490 P), tendo sido
nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

7 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

Edital n.o 628/2002 (2.a série). — Para os devidos e legais efeitos,
torna-se público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advo-
gados de 4 de Março de 2002, e com efeitos a partir da mesma data,
e ao abrigo do artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
e do artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de
Advogados e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do Conselho
Geral de 7 de Julho de 1989, foi levantada a suspensão da inscrição
do Dr. Francisco Soares (cédula profissional n.o 5029 P), tendo sido
nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.

7 de Março de 2002. — O Bastonário, José Miguel Júdice.

POLISALBUFEIRA, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM ALBUFEIRA, S. A.

Anúncio n.o 40/2002 (2.a série). — O conselho de administração
da PolisAlbufeira, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa
Polis em Albufeira, S. A., faz saber que, nos termos do disposto nos
n.os 2 e 5 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 314/2002, de 2 de Dezembro,
foi deliberado, em reunião do conselho de administração desta Socie-
dade realizada em 27 de Fevereiro de 2002, proceder ao período
de discussão pública do Plano de Urbanização da Frente de Mar
de Albufeira durante 30 dias úteis, que terá início após o decurso
do prazo de 15 dias úteis contados a partir da data de publicação
deste anúncio no Diário da República, 2.a série.

No período de discussão pública do Plano de Urbanização da Frente
de Mar de Albufeira, os interessados poderão proceder à formulação
de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre quais-
quer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo
procedimento de elaboração.

Os documentos integrantes deste Plano de Urbanização estarão
patentes, nas horas normais de expediente, nos seguintes locais:

Junta de Freguesia de Albufeira — de segunda-feira a sexta-feira,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas;

Câmara Municipal de Albufeira — de segunda-feira a sexta-feira,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas;

Posto de informação da PolisAlbufeira, Sociedade para o Desen-
volvimento do Programa Polis em Albufeira, S. A. — de segun-
da-feira a sexta-feira, das 9 às 13 e das 14 às 18 horas.

No sentido de incentivar uma ampla participação neste processo,
durante o período de discussão pública, será realizada uma sessão
de esclarecimento público, a qual terá lugar no dia 19 de Abril, pelas
21 horas, no auditório da Câmara Municipal de Albufeira.

No decurso do período de discussão pública poderão ser apre-
sentadas sugestões ou observações sobre o Plano de Urbanização da
Frente de Mar de Albufeira, por escrito, em documento devidamente
identificado, ou em impresso próprio, disponível nos locais acima refe-
ridos e endereçados à PolisAlbufeira, Sociedade para o Desenvol-
vimento do Programa Polis em Albufeira, S. A., Avenida da Liberdade,
52, 1.o, direito, 8200-002 Albufeira.

27 de Fevereiro de 2002. — A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Maria Valentina F. Coelho Calixto.

POLIS VILA REAL, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VILA REAL, S. A.

Rectificação n.o 653/2002. — Plano de Pormenor do Bairro dos
Ferreiros. — Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio
n.o 552/2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 52, de
2 de Março de 2002, o conselho de administração da Polis Vila Real,
Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Vila
Real, S. A., faz saber que, no 2.o parágrafo, onde se lê «O período
de discussão pública terá a duração de 30 dias e iniciar-se-á no próximo
dia 18 de Março e encerrará dia 30 de Abril de 2002» deve ler-se
«O período de discussão pública terá a duração de 30 dias úteis e
iniciar-se-á logo que decorridos 15 dias úteis contados a partir da
data de publicação deste anúncio na 2.a série do Diário da República».

5 de Março de 2002. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Carlos Constantino Fernandes.

Rectificação n.o 654/2002. — Plano de Pormenor da Antiga Zona
Industrial. — Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio
n.o 568/2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 54, de
5 de Março de 2002, o conselho de administração da Polis Vila Real,
Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Vila
Real, S. A., faz saber que, no 2.o parágrafo, onde se lê «O período
de discussão pública terá a duração de 30 dias e iniciar-se-á no próximo
dia 18 de Março e encerrará dia 30 de Abril de 2002» deve ler-se
«O período de discussão pública terá a duração de 30 dias úteis e
iniciar-se-á logo que decorridos 15 dias úteis contados a partir da
data de publicação deste anúncio na 2.a série do Diário da República».

5 de Março de 2002. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Carlos Constantino Fernandes.

Rectificação n.o 655/2002. — Plano de Pormenor da Zona de Tou-
rinhas. — Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio
n.o 566/2002, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 54, de
5 de Março de 2002, o conselho de administração da Polis Vila Real,
Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Vila
Real, S. A., faz saber que, no 2.o parágrafo, onde se lê «O período
de discussão pública terá a duração de 30 dias e iniciar-se-á no próximo
dia 18 de Março e encerrará dia 30 de Abril de 2002» deve ler-se
«O período de discussão pública terá a duração de 30 dias úteis e
iniciar-se-á logo que decorridos 15 dias úteis contados a partir da
data de publicação deste anúncio na 2.a série do Diário da República».

5 de Março de 2002. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Carlos Constantino Fernandes.

Rectificação n.o 656/2002. — Plano de Pormenor da Vila Velha. —
Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio n.o 567/2002, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 54, de 5 de Março de
2002, o conselho de administração da Polis Vila Real, Sociedade para
o Desenvolvimento do Programa Polis em Vila Real, S. A., faz saber
que, no 2.o parágrafo, onde se lê «O período de discussão pública
terá a duração de 30 dias e iniciar-se-á no próximo dia 18 de Março
e encerrará dia 30 de Abril de 2002» deve ler-se «O período de dis-
cussão pública terá a duração de 30 dias úteis e iniciar-se-á logo
que decorridos 15 dias úteis contados a partir da data de publicação
deste anúncio na 2.a série do Diário da República».

5 de Março de 2002. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Carlos Constantino Fernandes.



5376 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 67 — 20 de Março de 2002

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2002 em suporte papel, CD-ROM e Internet.

2 — Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da responsabilidade
dos nossos serviços.

3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuída e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 — A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.

5 — Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento
Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa.

Preços para 2002

PAPEL (IVA 5 %)

Euros

1.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00

2.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00

3.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00

1.a e 2.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,40

1.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,40

2.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,40

1.a, 2.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364,15

Compilação dos Sumários . . . . . . . . . . . . 46,57

Apêndices (acórdãos) . . . . . . . . . . . . . . . 75,20

Diário da Assembleia da República . . . . . 90,80

CD-ROM 1.a série (IVA 17 %)

Assinante papel * Não assinante papel
— —

Euros Euros
Assinatura CD mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,60 212,70
Assinatura CD histórico (1974-1999) . . . . . . . . . . . . . . 473,85 499,00
Assinatura CD histórico (1990-1999) . . . . . . . . . . . . . . 224,45 249,50
CD histórico avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,35 67,35

INTERNET (IVA 17 %)

Assinante papel * Não assinante papel
— —

Euros Euros
1.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,45 88,20
2.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,45 88,20
Concursos públicos, 3.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,45 88,20

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.o 8815/85

ISSN 0870-9963

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

G 5,59

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre l incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

INCM

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
LIVRARIAS

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250–100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00 Fax 21 394 57 50 Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050–148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00 Fax 21 330 17 07 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099–002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00 Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000–136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00 Fax 21 781 07 95 Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000–173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00 Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050–294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500–392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
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• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
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