14401

Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 23 de abril de 2012
Despacho n.º 5456/2012
1 — O Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, que
cria o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou
a cessação das comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da
Juventude, I. P. — no primeiro dia do mês seguinte à data da respetiva
publicação, mantendo os mesmos dirigentes no exercício de funções
de gestão corrente daqueles cargos até à conclusão de todas as operações de fusão.
2 — O cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de
Desenvolvimento Organizacional do IDP encontra-se provido em regime
de substituição, desde 1 de março de 2011, pela licenciada Anabela da
Silva Pereira Araújo Guerreiro, técnica superior do mapa de pessoal do
IDP, nos termos da nomeação constante do Despacho n.º 4345/2011,
de 1 de março de 2011.
3 — Assim, nos termos conjugados previstos no n.º 2 do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, e no n.º 4 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a cessação da nomeação, em
regime de substituição, da licenciada Anabela da Silva Pereira Araújo
Guerreiro no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão
de Desenvolvimento Organizacional do IDP, com efeitos a partir de 4 de
abril de 2012.

distrito de Évora, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte
integrante do presente Anúncio.
2 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:
a) Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), www.cultura-alentejo.pt;
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Vila Viçosa, www.cm-vilavicosa.pt.
3 — O processo administrativo original está disponível para consulta
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo
(DRCA), Rua dos Burgos, n.º 5, 7002-863 Évora.
4 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.
5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto-lei, as observações
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCA, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se
tornará efetiva.
12 de abril de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Summavielle.

29 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205983336
Despacho n.º 5457/2012
1 — O Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, que
cria o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou
a cessação das comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da
Juventude, I. P. — no primeiro dia do mês seguinte à data da respetiva
publicação, mantendo os mesmos dirigentes no exercício de funções
de gestão corrente daqueles cargos até à conclusão de todas as operações de fusão.
2 — O cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de
Gestão de Recursos Financeiros do IDP encontra-se provido, em regime
de substituição, desde 8 de agosto de 2011 pelo licenciado Marcelo
Fernando de Sousa Cardeira, técnico superior do mapa de pessoal do
IDP, nos termos da nomeação constante do Despacho n.º 11874/2011,
de 4 de agosto de 2011.
3 — Assim, nos termos conjugados previstos no n.º 2 do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, e no n.º 4 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a cessação da nomeação,
em regime de substituição, do licenciado Marcelo Fernando de Sousa
Cardeira no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão
de Gestão de Recursos Financeiros do IDP, com efeitos a partir de 4 de
abril de 2012.
30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205983344

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.
205984479

Anúncio n.º 8895/2012
Projeto de decisão relativo à classificação como monumento
de interesse público (MIP) do Paço do Bispo, freguesia
da Conceição, concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção do
Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de
Cultura (SPAA — CNC), de 15/12/2010, é intenção do IGESPAR, I. P.,
propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como
Monumento de Interesse Público, do Paço do Bispo, sito no Terreiro do
Paço de Vila Viçosa, freguesia da Conceição, concelho de Vila Viçosa,

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 5715/2012
Por despacho de 27 de fevereiro de 2012, da Senhora Subdiretora-Geral, Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências
do Senhor Diretor-Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira,

14402

Diário da República, 2.ª série — N.º 80 — 23 de abril de 2012

e após anuência da Secretária Geral do Ministério da Justiça, foi
autorizada a mobilidade interna na categoria de técnica superior,
de Maria dos Anjos Lopes Duarte, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos do disposto do n.º 2 do
artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada
pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, com efeitos a
1 de maio de 2012.

f) Índia/Nova Deli — licenciado Filipe de Alcobia de Moraes Sarmento Honrado;
g) Indonésia/Jacarta — licenciado João Vasco Noronha Campos de
Carvalho;
h) Marrocos/Rabat — licenciado Rui Pereira Cunha Caldeira Cordovil.

16 de abril de 2012. — O Chefe de Divisão, em regime de substituição, Manuel Pinheiro.
205984413

3 — São nomeados, em comissão de serviço, a 1 de abril de 2012,
como delegados da AICEP e com acreditação diplomática como Conselheiros Económicos e Comerciais não residentes junto das missões
diplomáticas em:

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

a) Arábia Saudita/Riade — licenciado Manuel José Couto Mouraz
Miranda;
b) Peru/Lima licenciado Miguel Carneiro de Moura Ferreira
Crespo;
c) Qatar/Doha licenciado Manuel José Couto Mouraz Miranda.

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças
e dos Negócios Estrangeiros

10 de abril de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
205983596

Despacho n.º 5458/2012

Despacho (extrato) n.º 5460/2012

Nos termos conjugados do n.º 5 do artigo 234.º do Regime do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, da alínea a) do n.º 1 do artigo 89.º
e do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março,
é concedida a licença sem remuneração para o exercício de funções
em organismo internacional à especialista de informática do mapa
de pessoal do Instituto de Informática do Ministério das Finanças
Mónica de Goyri Ferreira e Mendes Monteiro para exercer funções
na Agência Europeia Frontex, pelo período de 5 anos, com início a
1 de fevereiro de 2012.
O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

1 — Por despacho do Secretário-Geral, de 23 de março de 2012, nos
termos e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 6 do artigo 20.º
do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, e da alínea e) do
artigo 20.º do Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro,
bem como do disposto no artigo 1.º do despacho n.º 3436/2012, de 8
de março, e ao abrigo do estatuído no n.º 1 do artigo 20.º, no n.º 9 do
artigo 21.º e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
as alterações introduzidas 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, é designada, em regime de substituição, para exercer
o cargo de chefe de divisão de Apoio à Informatização dos Serviços
Periféricos Externos integrado na Direção de Serviços de Cifra e Informática da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
a especialista de informática do grau 1, nível 2 Ana Filipa Lourenço
Coutinho Vieira, cujo currículo académico e profissional, que se anexa
ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da
aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho
do cargo em que é investida.
2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de março de 2012.

13 de janeiro de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor
Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo de Sacadura Cabral Portas.
205982445

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho (extrato) n.º 5459/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
29 de março de 2012, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º dos Estatutos da
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E.,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 245/2007, de 25 de junho, determina-se
o seguinte:
1 — Cessam a comissão e serviço e respetivas acreditações diplomáticas, a 31 de março de 2012, os responsáveis pelos Centros de
Negócios da AICEP:
a) Alemanha/Berlim — licenciada Élia Maria de Jesus Rodrigues;
b) Marrocos/Rabat — licenciado Eduardo Manuel Carvalho Henriques.
2 — São nomeados, em comissão de serviço, a 1 de abril de 2012,
os responsáveis pelos Centros de Negócio, Escritórios e Representações da AICEP, com acreditação diplomática como Conselheiros
Económicos e Comerciais junto das missões diplomáticas portuguesas:
a) Alemanha/Berlim — licenciado Pedro Miguel Macedo Leão Ferreira Silva;
b) Brasil/S. Paulo — licenciado Carlos Rafael Damásio Velez
Moura;
c) Colômbia/Bogotá — licenciado Miguel Carneiro de Moura Ferreira Crespo;
d) Emiratos Árabes Unidos/Abu Dhabi — licenciado Manuel José
Couto Mouraz Miranda;
e) Espanha/Madrid — licenciado Eduardo Manuel Carvalho Henriques;

Sinopse curricular
Dados biográficos:
Nome: Ana Filipa Lourenço Coutinho Vieira;
Data de nascimento: 14 de junho de 1977;
Habilitações académicas: Licenciada em Ciência de Computadores
pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em junho de 2000;
pós-graduada em Redes e Serviços de Comunicação pela Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, em março de 2002;
Experiência profissional:
Especialista de informática no mapa de pessoal da Faculdade de
Engenharia e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
especialista de informática na Divisão de Apoio à Informatização dos
Postos Consulares, Ministério dos Negócios Estrangeiros, em novembro
de 2008.
16 de abril de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
205984268
Despacho (extrato) n.º 5461/2012
Para os devidos efeitos, torna-se público que Susana Cristina
Coelho Costa Escária, técnica superior recrutada na sequência de
procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 12549/2011, de 14 de
junho, denunciou o seu contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, durante o período experimental, nos termos
do artigo 74.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a
01.05.2012.
16 de abril de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
205984398

