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natural, devendo a avaliação destas pretensões ser aferida caso a caso
e, eventualmente, sujeita a estudos complementares na ótica de uma
análise mais detalhada de integração no local.
e) Outros equipamentos/elementos:
Mobiliário urbano, esplanadas, ecopontos, sinalética e outros elementos informativos:
A colocação destes elementos não deve comprometer a contemplação
e leitura dos bens a proteger, nem prejudicar os revestimentos e materiais
originais/com interesse relevante.
Coletores solares/estações, antenas de radiocomunicações e equipamentos de ventilação e exaustão:
A colocação destes equipamentos/elementos não deve comprometer
a salvaguarda da envolvente dos bens a proteger, nem interferir na
sua leitura e contemplação, ou prejudicar os revestimentos e materiais
originais/com interesse relevante. A avaliação destas pretensões deve
ser aferida caso a caso, podendo exigir-se a apresentação de estudos
(fotomontagens e/ou outros meios de visualização da sua integração
no local), com recurso a soluções técnicas mais adequadas ao contexto
em referência.
3 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderá a Câmara Municipal de Cascais
ou qualquer outra entidade conceder licenças, sem parecer prévio favorável da DGPC, para as seguintes intervenções urbanísticas:
a) Manutenção e reparação do exterior dos edifícios, relativamente
a fachadas e coberturas, tais como, pintura, sem alteração cromática,
ou substituição de materiais degradados, sem alteração da natureza
dos mesmos;
b) Eliminação de construções espúrias ou precárias em logradouros
ou nos edifícios principais, que não impliquem intervenções no subsolo,
por se tratar de áreas de sensibilidade arqueológica.
23 de maio de 2016. — O Ministro da Cultura, Luís Filipe Carrilho
de Castro Mendes.

EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Educação
Despacho n.º 7326/2016
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 47.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de
janeiro, e dos n.º 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, no uso dos poderes que me foram delegados pelo Despacho
n.º 1009-A/2016, publicado no Diário da República, a 2.ª série, n.º 13,
de 20 de janeiro,
1 — Subdelego na Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Prof.ª Doutora Luísa da Conceição dos Santos do Canto e Castro de
Loura, os poderes para a prática dos atos posteriores à decisão de abertura
de procedimento, no âmbito do Procedimento 2016/055/DGEEC/AQ —
Aquisição de serviços de configuração, migração e upgrade de produtos
Oracle, ao abrigo do Acordo Quadro para “Licenciamento de software e
serviços conexos”, celebrado pela ESPAP.
2 — A presente subdelegação abrange, designadamente, a competência para aprovar o relatório do júri, autorizar a adjudicação, notificar os
concorrentes da decisão de adjudicação, notificar o adjudicatário para
apresentar os documentos de habilitação, aprovar a minuta do contrato
e proceder à respetiva outorga, em representação do Estado Português.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
27 de maio de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Educação,
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
209620268

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto
Despacho n.º 7327/2016

ANEXO

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista no meu Gabinete António
Luís Ribeiro, com efeitos a 14 de abril de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
Decreto-Lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
Nota Curricular
Nome: António Luís Ribeiro.
Data de nascimento: 19 de agosto de 1979.
Formação académica:
9.º ano de escolaridade.
Experiência profissional:
Desde 2003 até à presente data tem exercido, ininterruptamente,
funções de apoio administrativo/motorista em gabinetes de diferentes
membros do Governo, nas áreas da Educação e Ciência.
209619904
Despacho n.º 7328/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista no meu Gabinete Mário
Fernando Rodrigues Monteiro, assistente operacional do Centro Distrital
da Segurança Social de Viseu, com efeitos a 28 de abril de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
Decreto-Lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
209610297

17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
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Nota Curricular

Nome: Mário Fernando Rodrigues Monteiro
Data de nascimento: 15 de junho de 1959.
Formação académica:
6.º ano de escolaridade.
Experiência profissional:
Desde 1999 até à presente data tem exercido, ininterruptamente,
funções de assistente operacional no Centro Distrital da Segurança
Social de Viseu.
209619848
Despacho n.º 7329/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de auxiliar no meu Gabinete Solange Marisa Vidal do Espírito Santo Duarte, com efeitos a 14 de abril de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
Nota curricular
Nome: Solange Marisa Vidal do Espírito Santo Duarte.
Data de nascimento: 3 de março de 1985.
Formação académica:
9.º Ano de escolaridade.
Experiência profissional:
Auxiliar no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto (18/01/201613/04/2016).
Vigilante — STRONG — Segurança, S. A. (2014-2016).
Avalista — Tesouros Perdidos — Ourivesaria, Unipessoal, L.da
(2012-2014).
Vigilante — Securitas Portugal (2006-2012).
209619223
Despacho n.º 7330/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista no meu Gabinete Fausto
Manuel da Conceição Gomes, assistente operacional da Secretária-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros, com efeitos a 14 de abril de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
Decreto-Lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
Nota Curricular
Nome: Fausto Manuel da Conceição Gomes.
Data de nascimento: 19 de junho de 1976.
Formação académica:
12.º Ano de escolaridade, Escola Secundária Marquês de Pombal,
Lisboa, em 28/07/2009.
Certificado de Formação Profissional em Inglês Nível I, ministrado
pela Significado, em 2006.
Certificado de Formação Profissional em Técnicas de Condução,
ministrado pelo Corpo de Segurança Pessoal da Polícia de Segurança
Pública, em 2005.
Experiência profissional:
Motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto (26/11/2015 a 13/04/2016).
Motorista no Gabinete da Ministra da Cultura, Igualdade e Cidadania,
no XX Governo Constitucional (30/10/2015 a 25/11/2015).
Motorista no Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, XIX Governo Constitucional (06/2011 a
29/10/2015).

Motorista no Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, XVIII
Governo Constitucional (26/10/2009 a 20/06/2011).
Motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, no XVII Governo Constitucional (11/04/2005
a 25/10/2009).
Através do Despacho n.º 5730/2005, de 17 de março, é transferido,
na mesma categoria e carreira, a de Assistente Operacional, carreira de
Motorista, do quadro de pessoal da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres para o quadro de pessoal da Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros.
Motorista no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude (24/07/2004
a 11/03/2005).
Motorista na Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (01/08/2002 a 23/07/2004).
Motorista no Instituto para a Inovação na Administração do Estado
(01/12/2001 a 31/07/2002).
Motorista no Instituto da Base de Dados dos Recursos Humanos da
Administração Pública (15/11/1999 a 30/11/2001).
Soldado Instruendo da G.N.R., com frequência do Curso de Instrução e
Formação de Praças da G.N.R., Agrupamento de Instrução de Portalegre
(06/10/1999 a 28/10/1999).
Operador de Serviços de Assistência e Socorros da Força Aérea Portuguesa, ocupando o posto de Cabo-adjunto (21/02/1994 a 06/10/1999).
Bombeiro Voluntário na Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Castanheira de Pêra exercendo o cargo de Bombeiro de
3.ª Classe e motorista de ligeiros (29/03/1993 a 08/05/2006).
209619791
Despacho n.º 7331/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no
meu Gabinete, Ricardo Manuel Francisco Capelo, assistente técnico da
Câmara Municipal de Almada, com efeitos a 1 de maio de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
Nota Curricular
Nome: Ricardo Manuel Francisco Capelo
Data de nascimento: 29 de janeiro de 1978
Formação académica:
12.º ano de escolaridade.
A frequentar Licenciatura em Administração Pública e Políticas do
Território no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Experiência profissional:
Funções de carácter técnico-administrativo na Câmara Municipal de
Almada (2001 a 2016).
Formação profissional:
Curso avançado de Microsoft Office e Inglês — Formação profissional
da Câmara Municipal de Almada.
209619053
Despacho n.º 7332/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete, Ana Paula Corvo Fernandes, com efeitos a 14 de abril de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
17 de maio de 2016. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.

