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dicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade
externa.
2 — As ações inspetivas designadas no número anterior podem ser
tornadas extensíveis à execução dos contratos-programa celebrados pelo
2.º outorgante nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, designadamente através da realização de inspeções,
inquéritos, sindicâncias ou auditoria por uma entidade externa, devendo
aqueles contratos-programa conter cláusula expressa nesse sentido.
Cláusula 12.ª
Revisão do contrato
O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.
Cláusula 13.ª
Vigência do contrato
Salvaguardando o disposto na cláusula 2.ª, sem prejuízo do regime
duodecimal e da satisfação das obrigações contratuais estabelecidas na
cláusula 5.ª supra, o presente contrato termina em 31 de dezembro de
2016 e, por motivos de interesse público para o Estado, o apoio abrange a
totalidade do programa desportivo anexo ao presente contrato-programa
e do qual faz parte integrante.
Cláusula 14.ª
Disposições finais
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, este contrato-programa é publicado na 2.ª série do
Diário da República.
2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.
3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
4 — Em cumprimento do n.º 1 artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, o contrato-programa n.º CP/34/DDF/2016 é substituído
pelo presente contrato-programa, sem prejuízo de todas as quantias que
o 1.º outorgante já entregou ao 2.º outorgante, as quais são deduzidas às
verbas a afetar pelo presente contrato-programa.
5 — O 2.º outorgante declara nada mais ter a receber do 1.º outorgante
relativamente ao contrato-programa n.º CP/34/DDF/2016, seja a que
título for.
Assinado em Lisboa, em 23 de maio de 2016, em dois exemplares
de igual valor.
23 de maio de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P., Lídia Maria Garcia Rodrigues
Praça. — O Presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Manuel
Alexandre Sousa Pinto Agrellos.
ANEXO I
(ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/98/DDF/2016)
Resultados desportivos a atingir pelas Seleções Nacionais
e no âmbito do Alto Rendimento
Competição Internacional

Objetivos

Campeonato Europeu de Equipas —
Homens.
Campeonato Europeu Equipas — Boys
Campeonato Europeu Individual Feminino.
European Young Masters U16 . . . . . .
Campeonato Europeu Individual Masculino.
Espirito Santo Trophy . . . . . . . . . . . .

Classificação até ao 8.º lugar.

Eisenhower Trophy . . . . . . . . . . . . . .

Classificação até ao 8.º lugar.
Classificação na primeira metade da tabela.
Classificação até ao 8.º lugar.
Classificação até ao 16.º lugar.
Classificação na primeira metade da tabela.
Classificação na primeira metade da tabela.
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TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Despacho n.º 7196/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 e no n.º 3 do Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 143/2012, de 11 de julho, e no uso dos poderes que me foram
conferidos pela alínea a) do n.º 1.2 do Despacho n.º 1300/2016, de 13 de
janeiro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de
27 de janeiro de 2016, nomeio os seguintes representantes para integrarem o conselho consultivo regional da Delegação Regional do Alentejo
do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.:
a) Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, em representação do Instituto
do Emprego e da Formação Profissional, I. P.;
b) Roberto Pereira Grilo, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo;
c) Manuel Maria Barroso, em representação da Direção de Serviços
da Região do Alentejo, integrada na Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares;
d) Paula Tavares Silva, em representação do Ministério da Economia;
e) Sónia Ramos, em representação do Centro Distrital de Segurança
Social de Évora;
f) Vito Carioca, em representação do Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos;
g) João Araújo, em representação da Direção Regional do Alentejo
do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.;
h) Marcelo Guerreiro, em representação da Associação Nacional dos
Municípios Portugueses.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
23 de maio de 2016. — O Secretário de Estado do Emprego, Miguel
Filipe Pardal Cabrita.
209609771

Autoridade para as Condições do Trabalho
Aviso (extrato) n.º 6874/2016
Recrutamento por mobilidade na categoria de 2 técnicos
superiores, para o desempenho de funções na Divisão de Informação e Documentação, da Autoridade para as Condições
do Trabalho.
Faz-se público que a Autoridade para as Condições do Trabalho pretende
recrutar, por mobilidade na categoria, nos termos do disposto no artigo 92.º
e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, dois (2) técnicos superiores, para o
desempenho de funções na Divisão de Informação e Documentação, nas
áreas de edição, comunicação e assessoria de imprensa.
O perfil exigido e os requisitos formais de provimento constarão da
publicação a efetuar na Bolsa de Emprego Público, www.bep.gov.pt.
23 de maio de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Nuno Pimenta
Braz.
209609763

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
Despacho n.º 7197/2016
Lista de produtos de apoio
Considerando que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência dispõe que cabe aos Estados Partes tomar as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em condições de igualdade com os demais, ao ambiente físico, ao transporte,
à informação e comunicações, incluindo as tecnologias e sistemas de
informação e comunicação e a outras instalações e serviços abertos ou
prestados ao público, permitindo às pessoas com deficiência viverem
de modo independente e participarem plenamente em todos os aspetos
da vida.

