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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.º 18/2014
A Lei n.º 77/2013, de 21 de novembro, criou a Comissão para o Acom-

panhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ), a qual é responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização e disciplina dos auxiliares da justiça, em 
conformidade com a citada lei e com os estatutos dos profissionais que 
prevejam a sua intervenção.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 77/2013, de 21 
de novembro, o órgão de gestão da CAAJ é composto por um presidente 
e dois vogais, designados por resolução do Conselho de Ministros, sob 
proposta do membro do Governo responsável pela área da justiça, por 
um período de cinco anos, renovável por uma vez e por igual período, de 
entre pessoas com reconhecida idoneidade, independência e competência 
na área das atribuições da CAAJ.

Considerando as atribuições da CAAJ, relativamente aos agentes de 
execução e aos administradores judiciais, auxiliares da justiça que, desde 
já, ficam sujeitos à sua jurisdição, afigura -se essencial que esta entidade 
inicie a sua atividade tão brevemente quanto possível, sendo pressuposto 
desse início a designação dos membros do órgão de gestão.

Acresce que o facto de estarmos perante uma nova entidade com com-
petências bastante mais alargadas do que as daquelas que a precederam, 
e que a mesma disporá de novos recursos que lhe irão permitir superar 
os desafios que certamente se lhe colocarão, tornam imperioso que as 
personalidades que irão ocupar, por um período de cinco anos, o órgão 
de gestão da CAAJ, sejam dotadas de uma vasta experiência profissional, 
de independência reconhecida e de idoneidade indiscutível, critérios que 
são amplamente satisfeitos pelas personalidades ora designadas para o 
exercício daquelas funções, como o demonstram as notas curriculares 
anexas à presente resolução.

Foi ouvida, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 77/2013, de 21 
de novembro, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Adminis-
tração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre as designações 
constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 77/2013, de 21 de no-

vembro, e da alínea e) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve:

1 — Designar, sob proposta da Ministra da Justiça, Hugo Moreiras 
Marques Lourenço e Victor João de Vasconcelos Raposo Ribeiro Calvete, 
respetivamente, para os cargos de presidente e vogal do órgão de gestão 
da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, cuja 
idoneidade, independência e competência para o desempenho dos cargos 
são evidenciados nas respetivas sinopses curriculares, que constam do 
anexo à presente resolução e da qual fazem parte integrante.

2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir de 
15 de maio de 2014.

8 de maio de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

Nota curricular de Hugo Moreiras Marques Lourenço
Dados Pessoais:
Nome: Hugo Moreiras Marques Lourenço
Data de nascimento: 07 de junho de 1961
Naturalidade: Venteira — Amadora
Percurso e Experiência Profissional:
 - Desde abril de 2012 até à presente data: Presidente da Comissão 

para a Eficácia das Execuções;
 - De janeiro de 2006 a abril de 2012: Diretor do Departamento de 

Cinema e do Audiovisual, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, 
I.P. (ICA);

 - De abril a dezembro de 2005: Diretor do Departamento de Adminis-
tração Geral da Agência Portuguesa para a Segurança Alimentar;

 - De abril de 2002 a abril de 2005: Assessor, no Gabinete do Mi-
nistro da Presidência dos XV e XVI Governo Constitucional; Neste 
período exerceu também funções como membro do Conselho Superior 
de Estatística;

 - De novembro de 2001 a abril de 2002: Assessor, no Gabinete do 
Senhor Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, do XIV 
Governo Constitucional;

 - De janeiro a outubro de 2001: Agente do quadro das Nações Uni-
das em Timor -Leste, responsável pela conceção e implementação e 
direção da área de Contencioso Tributário no Serviço de Finanças de 
Timor -Leste;

 - De janeiro de 1999 a dezembro de 2001: Assessor, nos Gabinetes 
dos Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais dos XIII e XIV Governos 
Constitucionais e do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças do XIV 
Governo Constitucional;

 - De 1996 de 1998: Jurista na Direção -Geral das Contribuições e 
Impostos.

 - De 1993 a 1996: Perito em fiscalidade, no âmbito do projeto de 
cooperação envolvendo a União Europeia e Portugal, com vista à re-
forma das Finanças Públicas da Guiné -Bissau; Neste período exerceu 
também funções na área dos Recursos Humanos da Direção -Geral das 
Contribuições e Impostos.

 - De 1990 a 1993: Jurista na Direção -Geral das Contribuições e 
Impostos.

 - De 1986 a 1990: Exercício de advocacia, iniciado no escritório 
e, como estagiário, sob a direção do Senhor Professor Doutor Dias 
Marques.

 - De 1988 e 1989: Serviço Militar Obrigatório, tendo prestado asses-
soria ao Comando Aéreo dos Açores e acompanhado a introdução do 
Imposto sobre o Rendimento relativamente aos trabalhadores portugue-
ses ao serviço das Forças dos EUA estacionadas nos Açores.

 - De 1983 a 1986: Funções técnicas no Gabinete da Área de Sines, na 
área das relações jurídico -laborais e na preparação e acompanhamento 
da execução de contratos administrativos.

Formação académica e profissional:
 - Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, no ano de 1986.
 - Pós -graduação em Legística e Ciência da Legislação, pelo Instituto 

de Ciências Jurídico  -Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, em 
2005.

 - Pós -graduação Avançada em Direito Fiscal — Estratégias de Planea-
mento Fiscal, pelo Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal, da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre 2005 e 2006.

 - Formação sobre o Código de Procedimento Administrativo, pelo 
INA — Instituto Nacional de Administração, em 2006.

 - Formação sobre o processo de Autoavaliação da EFQM, pela As-
sociação Portuguesa para a Qualidade, em 2006.

 - Formação na SIADAP: Competências e Desafios do CCA, pelo 
INA — Instituto Nacional de Administração, em 2008.

 - Formação FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, 
pelo INA — Instituto Nacional de Administração, em 2009.

 - Curso de Pós -Graduação em Direito da Cultura e do Património Cul-
tural, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2010.

Nota curricular de Victor João de Vasconcelos Raposo 
Ribeiro Calvete

Nome: Victor João de Vasconcelos Raposo Ribeiro Calvete
Nascimento: 25 de outubro de 1960.
Habilitações académicas: Doutorando em Direito (Ciências Jurídico-

-Económicas), Mestre em Integração Europeia, e Licenciado em Direito 
(Ciências Jurídicas) – sempre pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra.

Publicações académicas: Duas monografias (uma em matéria de Di-
reito Civil, outra sobre a Teoria da Integração), duas traduções (ambas de 
Economia), 23 artigos académicos (seis dos quais em colaboração), dez 
dos quais consultáveis em http://works.bepress.com/victor_calvete/

Atividade profissional:
 - Membro não executivo do Conselho de Administração do Taguspark 

– Parque de Ciência e Tecnologia da Região de Lisboa, SA, a partir de 
24 de maio de 2013;

 - Presidente da Comissão Executiva do Taguspark – Parque de Ci-
ência e Tecnologia da Região de Lisboa, SA, entre setembro de 2011 
e maio de 2013;

 - Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
desde 1985 (em licença sem vencimento desde setembro de 2011);
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 - Assessor da Casa Civil do Presidente da República, entre março e 
setembro de 2006;

 - Assessor do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional, entre 
setembro de 1995 e março de 2006;

 - Professor auxiliar do Departamento de Direito da Universidade 
Autónoma de Lisboa, até ao final do ano letivo de 2002 -2003;

 - Vogal do Conselho da Concorrência, entre abril de 1994 e março 
de 2003;

 - Assessor do Subsecretário e depois Secretário de Estado da Presi-
dência de Conselhos de Ministros, entre novembro de 1991 e agosto 
de 1995;

 - Assessor do Secretário -Adjunto para os Assuntos de Justiça de 
Macau, entre setembro de 1990 e maio de 1991;

 - Docente no Curso de Direito da Universidade da Ásia Oriental 
– depois Universidade de Macau, entre dezembro de 1988 e novembro 
de 1991;

 - Docente no Departamento de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa (Secção de Viseu), entre outubro de 1986 e de-
zembro de 1988;

 - Docente no Centro de Estudos e Formação Autárquica, 
1987 -1988;

 - Docente na Universidade Livre entre março de 1985 e junho de 
1987.

207814624 

 Direção-Geral do Património Cultural

Despacho (extrato) n.º 6395/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 
64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 
22 de dezembro, torna -se público o seguinte despacho do Exmo. Senhor 
Diretor -Geral do Património Cultural, Doutor Nuno Vassallo e Silva, 
datado de 07 de maio de 2014:

“Foi publicado no Diário da República n.º 249, 2.ª série, de 24 de de-
zembro, sob o Aviso n.º 15663/2013, e publicitado na Bolsa de Emprego 
Público com o código OE201312/0139, o procedimento concursal de 
recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia 
de 1.º grau como Diretor do Departamento de Estudos, Projetos, Obras 
e Fiscalização da Direção -Geral do Património Cultural.

Cumpridos todos os formalismos legais e concluídos os processos 
de seleção, o júri do referido procedimento concursal propôs que a 
nomeação recaísse sobre o candidato João Manuel Prostes da Fonseca 
de Seabra Gomes, em virtude de reunir os requisitos legais e específicos 
exigidos e ter demonstrado possuir o perfil adequado e as competências 
necessárias para o desempenho do cargo a prover.

Nestes termos, e de acordo com o disposto nos n.os 9, 10 e 11 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de três 
anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de Diretor do 
Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização, equiparado a 
cargo de direção intermédia de 1.º grau, o licenciado João Manuel Prostes 
da Fonseca de Seabra Gomes, pertencente à carreira técnica superior do 
mapa de pessoal da Direção -Geral do Património Cultural.

2 — A designação referida no número anterior produz efeitos a 11 de 
abril de 2014.

3 — Anexa -se nota relativa ao currículo académico e profissional 
do designado.”

8 de maio de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

Nota curricular
Licenciado em Arquitetura no ano de 1991, pela Faculdade de Arquite-

tura da Lisboa (FAUTL), com os cursos de Pós -Graduação “Recuperação 
e Valorização de Edifícios e Conjuntos Históricos” (IST/1993), de for-
mação avançada “Técnicas Tradicionais de Construção e a Conservação 
de Edifícios Antigos” (CES/2011) e FORGEP — Programa de Formação 
em Gestão Pública (INA/2011).

Desempenhou funções técnicas (1992/1999) na Direção Municipal 
de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa: no Gabinete 
da Mouraria (estágio), Divisão dos Pátios e Vilas, Divisão de Projetos 
Integrados e Ações Especiais e no Gabinete do Projeto Integrado do 
Castelo — zona Monumentalizada.

Entre 1999 e 2007 desempenhou funções técnicas na Direção Re-
gional dos Monumentos de Lisboa da Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais.

Entre 2007 e 2012 desempenhou funções técnicas no Instituto de 
Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, tendo chefiado a 
Divisão de Projetos e Execução de Obras do Departamento de Projetos 
e Obras (2010/2011) e entre Março 2011 e Maio de 2012 assumido, 
em regime de substituição, a Direção do Departamento de Projetos 
de Obras.

Desde Junho de 2012 é diretor, em regime de substituição, do Depar-
tamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização da Direção -Geral 
do Património Cultural.

Para além da atividade como profissional liberal (1991/2009), foi 
consultor do Projeto do Centro Histórico de Sintra (1996/1998) e da 
Direção Municipal de Reabilitação da Câmara Municipal de Lisboa 
(1998/2001).

207812194 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS 

ESTRANGEIROS E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Adjunto e do Desenvolvimento 

Regional e da Administração Interna

Despacho n.º 6396/2014
Considerando o manifesto interesse público na rápida difusão e co-

nhecimento dos resultados da eleição para o Parlamento Europeu, apu-
rados no escrutínio provisório, cuja organização e direção cabem à 
Direção-Geral de Administração Interna do Ministério da Administração 
Interna (DGAI), determina-se, na sequência de proposta apresentada 
pelo Diretor-Geral da DGAI, o seguinte:

1 — Após o encerramento da votação e o anúncio dos resultados, os 
presidentes das mesas das assembleias de voto devem comunicá-los, 
conforme constam nos editais referidos no artigo 102.º n.º 7 da Lei Elei-
toral da Assembleia da República (aplicável a esta eleição por força do 
artigo 1.º da Lei n.º 14/87, de 29 de abril — Lei Eleitoral do Parlamento 
Europeu), com a máxima celeridade à junta de freguesia respetiva ou 
à entidade localmente definida ou, no caso da votação no estrangeiro, 
à entidade designada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, com 
prioridade relativamente à prestação de informações a qualquer outra 
entidade.

2 — A comunicação referida no número 1 deve conter os seguintes 
elementos:

a) Número de eleitores inscritos;
b) Número de votantes;
c) Número de votos em branco;
d) Número de votos nulos;
e) Número de votos obtidos por cada lista.

3 — As entidades referidas no número 1 contabilizam o total de mesas 
das assembleias de voto e apuram os resultados da eleição na respetiva 
circunscrição de imediatamente, via telefónica, ao Centro de Recolha 
de Resultados Eleitorais (CRRE) da Direção-Geral de Administração 
Interna, sedeado em Lisboa, ou no caso da votação no estrangeiro, à 
entidade designada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, cum-
prindo escrupulosamente as regras procedimentais que vierem a ser 
definidas pela DGAI.

4 — Nos municípios onde é prática a recolha pelas câmaras muni-
cipais dos resultados eleitorais referidos no número 3, esses resultados 
são comunicados, via telefónica, ao CRRE, cumprindo escrupulosa-
mente as regras procedimentais que vierem a ser definidas pela DGAI.

5 — Compete à DGAI, nomeadamente através do CRRE, o car-
regamento na plataforma tecnológica disponibilizada e gerida pela 
Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da Ad-
ministração Interna:

a) Da informação relativa às candidaturas sujeitas a sufrágio;
b) Dos resultados eleitorais referidos no n.º 2.

6 — No aplicacional suportado pela plataforma tecnológica referida 
no ponto anterior as designações das freguesias podem ser simplifica-
das, na medida do estritamente necessário, tendo em consideração a 
sua operacionalidade.




