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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Despacho n.º 4119/2014
Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração
Pública, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, regula, nos artigos 18.º,
19.º e 19.º-A, a forma de recrutamento, de seleção e de provimento dos
cargos de direção superior, ali se estabelecendo que o recrutamento se
efetua por procedimento concursal, a desenvolver pela Comissão de
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública; e
Considerando os resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da
Administração Pública, para o cargo de Subinspetor-Geral das Atividades Culturais e a fundamentação constante da proposta de designação
elaborada pelo respetivo júri, nos termos do n.º 6 do artigo 19.º do
referido Estatuto:
1 - Designo, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal, a licenciada Paula Alexandra Hipólito dos Santos Ferreira para, em comissão
de serviço e pelo período de cinco anos, exercer o cargo de Subinspetora-Geral das Atividades Culturais, a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º
do Decreto Regulamentar n.º 43/2012, de 25 de maio.
2 - Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos a 10 de março de 2014.
10 de março de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome — Paula Alexandra Hipólito dos Santos Ferreira.
II — Habilitações literárias:
Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa
(1985-1990) com a média final de 12 valores.
III — Experiência profissional:
Subinspetora-geral das Atividades Culturais desde 1 de dezembro
de 2009;
Diretora de Serviços de Recursos Humanos da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa Nacional, de 1 de março de 2007 a 30 de novembro de 2009;
Coordenadora do Núcleo de Apoio Jurídico da Direção Regional
de Agricultura do Ribatejo e Oeste, de 1 de fevereiro de 2004 a 29 de
fevereiro de 2007;
Diretora de serviços do Gabinete Técnico do Instituto de Alimentação
e Mercados Agrícolas — Governo Regional dos Açores de 4 de dezembro de 2001 a 31 de outubro de 2002;
Chefe de divisão de Apoio Técnico do Gabinete Técnico do Instituto
de Alimentação e Mercados Agrícolas — Governo Regional dos Açores
de 1 de agosto de 1995 a 3 de dezembro de 2001;
Colaborou na execução e regulamentação do Programa de Opções
Específicas para fazer face à Insularidade da Madeira e dos Açores
POSEIMA [Regulamento (CEE) n.º 1600/96, do Conselho, de 15 de
junho] — junho de 1992 e 2002.
IV — Formação académica relevante:
Curso de pós-graduação em Direito Regional — Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e Universidade do Açores — de 17 de julho
a 19 de dezembro de 1999;
Curso de Alta Direção em Administração Pública — Instituto Nacional
de Administração — 2006, com a duração de 330 horas e classificação
final de 16,30 valores;
Diploma de especialização em Marketing Público — Instituto Nacional de Administração — 2006-2007, com a duração de 155 horas e
classificação final de 17,20 valores;

Diploma de especialização em Avaliação do Desempenho — Instituto
Nacional de Administração — 2007, com a duração de 155 horas e
classificação final de 18 valores.
V — Formação profissional relevante:
Curso de formação balanced scorecard;
Curso de formação modalidades de contrato individual na AP e prática redatorial;
Curso de formação integração estratégica de sistemas de gestão — abordagem sistémica de processos;
Curso de formação fundamentos técnicos da avaliação do desempenho
e o novo SIADAP;
Sessão de informação procedimento concursal;
Curso de formação trabalho em equipa.
VI — Comunicações públicas:
Apresentação do tema «SIADAP 1 — Validação dos QUAR e avaliação comparada do desempenho» no 6.º Congresso da Administração
Pública, em 2008.
VII — Outras atividades:
Desde 1 de janeiro de 2001 vice-presidente da Academia das Artes
dos Açores, associação privada de utilidade pública, que se dedica, desde
1980, ano em que foi constituída, à promoção, divulgação, experimentação e ensino das artes;
Desde abril de 2002, presidente da Academia das Artes dos Açores.
207685438
Despacho n.º 4120/2014
Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, regula,
nos artigos 18.º, 19.º e 19.º-A, a forma de recrutamento, de seleção e
de provimento dos cargos de direção superior, ali se estabelecendo que
o recrutamento se efetua por procedimento concursal, a desenvolver
pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração
Pública; e
Considerando os resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da
Administração Pública, para o cargo de Diretor-Geral da Biblioteca
Nacional de Portugal e a fundamentação constante da proposta de designação elaborada pelo respetivo júri, nos termos do n.º 6 do artigo
19.º do referido Estatuto:
1 — Designo, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal, a doutora
Maria Inês Durão de Carvalho Cordeiro para, em comissão de serviço
e pelo período de cinco anos, exercer o cargo de Diretora-Geral da
Biblioteca Nacional de Portugal, a que se refere o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 78/2012, de 17 de março.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos a 10 de março de 2014.
10 de março de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.
Nota Curricular
Dados Pessoais
Nome: Maria Inês Durão de Carvalho Cordeiro
Formação académica
Doutorada em Ciências da Informação pela Universidade de Londres
em 2006, com a tese Information Technolog Frameworks in LIS: Exploring IT Constructs as Sources of Conceptual Alignment. Pós-graduação
em Direito da Sociedade da Informação, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/APDI, 1998. Pós-graduação em Bibliotecário,
Arquivista e Documentalista, Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, 1983. Licenciada em História, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, em 1980.

7464

Diário da República, 2.ª série — N.º 55 — 19 de março de 2014

Experiência Profissional
Diretora-geral da Biblioteca Nacional de Portugal, desde dezembro
de 2012;
Subdiretora-geral da Biblioteca Nacional de Portugal, entre novembro
de 2006 e dezembro de 2012;
Bibliotecária Assessora, Responsável do Setor de Gestão de Sistemas
de Informação e Projetos de Inovação da Biblioteca de Arte da Fundação
Calouste Gulbenkian (1997 -2006);
Diretora de Serviços da Base Nacional de Dados Bibliográficos — PORBASE, Biblioteca Nacional (1992 -1997);
Chefe de Divisão dos Serviços Biblioteconómicos Gerais, Biblioteca
Nacional (1990 -1992);
Técnica superior BAD, Biblioteca Nacional (1987 -1990), com
funções na Área de Classificação e Análise e em diversos grupos de
trabalho relacionados com a informatização, indexação e controlo de
autoridade;
Funções de bibliotecária na Direção-Geral da Marinha de Comércio
(1983 -1986).
Extensa participação desde 1990 em projetos interinstitucionais, atividades de consultoria e associativas a nível nacional, nomeadamente em
diversos órgãos da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas
e Documentalistas — BAD (1990 -2006), no Conselho Técnico da PORBASE (desde 2000), em atividades do Ministério da Educação nas áreas
de bibliotecas escolares e currículos de formação BAD (1998-2001), e
em comissões técnicas de avaliação de soluções de informatização de
bibliotecas universitárias (1994 -1998).
A nível internacional, destaca-se a sua participação em diversos
comités e grupos de trabalho da International Federation of Library
Associations and Institutions — IFLA, ininterruptamente desde 1989.
Neste âmbito presidiu, de 1993 -1999, ao IFLA WG on Principles
Underlying Subject Heading Languages e, de 2003 -2005, à IFLA
Information Technology Section; desde 2007, dirige a IFLA UNIMARC Core Activity.
Colaborou no Projecto European Curriculum Reflections on library
and Information Science Education da European Association for Library
and Information Education and Research (2004 -2005).
Participou, desde 1994, em diversas atividades do Universal Deámal
Classification Consortium, sendo Editor -in -Chief ao sistema de classificação, entre 2006 e 2009.
Publicações
Extensa colaboração, a títulos diversos, nas publicações técnicas
editadas pela Biblioteca Nacional entre 1987 e 1996.
Colaborou em vários estudos ou publicações normativas editadas por
associações (BAD, IFLA, EUCLID).
Autora de dezenas de artigos em revistas nacionais e estrangeiras,
assim como de comunicações a congressos e seminários, sobre temas
diversos de Ciências da Informação e gestão de tecnologias em bibliotecas. Recebeu o prémio Best of Cataloging & Classification Quarterly,
vol. 37, atribuído por The Haworth Press em 2006.
207686912

Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Juventude
Declaração n.º 49/2014
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1
de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho,
reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2013 ao SPORT
CLUBE MELGACENSE, NIPC 900250240, para a realização de
atividades ou programa de carácter não profissional consideradas
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali
previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final
do ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído,
qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o
património e de contribuições relativas à Segurança Social, ou,
tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação,
impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida,
e sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do Código do IRC, se ao
caso aplicável.
5 de março de 2014. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
207683072

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte
Aviso (extrato) n.º 3803/2014
Nos termos do n.º 5 do artigo 10.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008
de 9 de setembro e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que por
aplicação da pena disciplinar de demissão o trabalhador José Joaquim
Almeida Martins, técnico superior do mapa de pessoal da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, cessou a relação
jurídica de emprego público na modalidade de contrato em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 19 de fevereiro de 2014.
10 de março de 2014. — O Presidente da CCDR Norte, Emídio Ferreira dos Santos Gomes.
207685705

Direção-Geral do Património Cultural
Declaração de retificação n.º 303/2014
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 7359/2012, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 29 de maio de 2012, retifica-se
que onde se lê «despacho de 19/05/2012 do diretor-geral da Direção do
Património Cultural» e «mapa de pessoal desta direção-geral» deve ler-se, respetivamente, «despacho de 14 de maio de 2012 do diretor-geral da
Direção-Geral do Património Cultural» e «mapa de pessoal do Instituto
dos Museus e da Conservação, I. P.».
11 de março de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
207682513
Despacho (extrato) n.º 4121/2014
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 11 de março de 2014:
“Foi publicado no Diário da República n.º 242, 2.ª série, de 13 de dezembro, sob o Aviso n.º 15211/2013, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público com o código OE201312/0064, o procedimento concursal de
recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia
de 1.º grau como Diretor do Departamento de Museus, Conservação e
Credenciação da DGPC.
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 Manuel de Lemos Bairrão Oleiro,
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.
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, datado de
21 de fevereiro de 2014, foi homologada a referida proposta de designação do júri do procedimento concursal.
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 Museus, Conservação e Credenciação da DGPC,
equiparado a cargo direção intermédia de 1.º grau, o licenciado Manuel
de Lemos Bairrão Oleiro, pertencente à carreira técnica superior do mapa
de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural.
2 — A designação referida no número anterior produz efeitos à data
do presente despacho.
3 — Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional
do designado.
12 de março de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
Nota curricular
I. Dados pessoais
Nome: Manuel de Lemos Bairrão Oleiro
Data de nascimento: 1 de novembro de 1953

