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à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas
de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica a suspensão e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras
concedidas pelo 1.º Outorgante.
Cláusula 9.ª
Formação de treinadores
O não cumprimento pelo 2.º Outorgante do regime de acesso e
exercício da atividade de treinador de desporto estabelecido pela Lei
n.º 40/2012, de 28 de agosto, implica a suspensão e, se necessário,
o cancelamento das comparticipações financeiras concedidas pelo
1.º Outorgante.
Cláusula 10.ª

Indicador

Valorização do apoio face aos indicadores

ou
0,5 %, até ao máximo de 2,5 %,
por cada praticante de alto nível — classificação até ao 8.º lugar, nos últimos 4 anos, em campeonato no mundo, da Europa,
Jogos Olímpicos/Paralímpicos e
Ranking Mundial
Transmissão direta . . . . . . . . . . . Sim — 1 %
Não — 0 %

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 11.ª
Vigência do contrato
Salvaguardando o disposto na cláusula 2.ª e sem prejuízo da satisfação das obrigações contratuais estabelecidas na cláusula 5.ª supra, o
presente contrato termina em 31 de dezembro de 2018 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 12.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.
Assinado em Lisboa, em 10 de julho de 2018, em dois exemplares
de igual valor.
10 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O
Presidente da Federação Portuguesa de Vela, António Luis Parreira
Holtreman Roquette.
ANEXO I
Ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
n.º CP/301/DDF/2018
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TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete da Secretária de Estado
da Segurança Social
Despacho n.º 6989/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º, todos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo a licenciada Ana Margarida Magalhães Vasques,
para exercer funções de técnica especialista no meu Gabinete, nas suas
áreas de especialidade.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do diploma acima
referido, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
3 — Em conformidade com o estabelecido no artigo 12.º do mencionado diploma, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos à data de 14 de junho de 2018.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
12 de junho de 2018. — A Secretária de Estado da Segurança Social,
Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
ANEXO
Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Ana Margarida Magalhães Vasques
Data de nascimento: 10 de janeiro de 1978
Naturalidade: Lisboa
2 — Habilitações académicas:

Quadro de Revisão do Apoio
Indicador

Valorização do apoio face aos indicadores

N.º de praticantes . . . . . . . . . . . . ≥ 250 de praticantes — 2,5 %
[200, 250[de praticantes — 2 %
[150, 200[de praticantes — 1,5 %
[100, 150[de praticantes — 1 %
[50, 100[de praticantes — 0,5 %
[0, 50[de praticantes — 0 %
N.º de países . . . . . . . . . . . . . . . . Modalidades individuais:
≥ 24 de países — 2,5 %
[10, 23] de países — 1 %
[0, 9] de países — 0 %
Modalidades coletivas:
≥ 16 de países — 2,5 %
[8, 15] de países — 1 %
[0, 7] de países — 0 %
Participação de praticantes de alto Participação de praticante medanível.
lhado em Jogos Olímpicos e/ou
campeonatos do mundo de absolutos:
Sim — 2,5 %
Não — 0 %

Licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (2000) e Pós-graduada em Treino
de Liderança e Desenvolvimento de Equipas pelo Instituto Superior de
Psicologia Aplicada (2011).
3 — Experiência profissional
Entre 2015 e 2018 foi Presidente do Conselho de Administração e
Diretora-geral de um grupo internacional no setor da aviação comercial.
Entre janeiro de 2013 e novembro de 2014 exerceu funções de Diretora
do Departamento de Património Imobiliário do Instituto Financeira da
Segurança Social, I. P. (IGFSS). Entre janeiro de 2008 e janeiro de 2013
exerceu funções de Diretora do Departamento de Gestão da Dívida à
Segurança Social do IGFSS. Entre março de 2002 e outubro de 2005
exerceu funções de Coordenadora do
Núcleo de Apoio à Gestão e Monitorização de Dívidas à Segurança
Social também do IGFSS, onde ingressou em março de 2002 como
técnica superior. Entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2002 foi jornalista
na área de economia na Agência Financeira.
Participou ao longo da sua carreira em vários projetos no Sistema de
Segurança Social, nomeadamente, de sistemas de gestão da qualidade,
do processo de titularização de dívidas à Segurança Social, regularização
de prestações indevidamente pagas e modelo de gestão de reclamações.
Foi representante da Segurança Social em vários grupos de trabalho em
colaboração com outras entidades públicas dos ministérios das Finanças
e da Economia.
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