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 Anúncio n.º 93/2014

Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Ermida de Nossa Senhora do Pé da 
Cruz, no Largo do Pé da Cruz, Faro, União das Freguesias de 
Faro (Sé e São Pedro), concelho e distrito de Faro.
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 3/02/2014, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a classificação como como monumento de interesse público (MIP) da 
Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, no Largo do Pé da Cruz, Faro, 
União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), concelho e distrito de 
Faro 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 electrónicas dos seguintes organismos:

a) Direcção Regional de Cultura do Algarve (DRCA), www.cultalg.pt
b) Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), www.patrimo-

niocultural.pt
c) Câmara Municipal de Faro, www.cm -faro.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura de Faro 
(DRCA), Rua Francisco Horta, n.º 9, 1.º D, 8000 -345 Faro.

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 pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará efectiva.

8 de abril de 2014. — O Diretor -Geral do Património Cultural, Nuno 
Vassallo e Silva. 
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 Anúncio n.º 94/2014

Abertura do procedimento de classificação da Igreja e Convento 
da Franqueira, no lugar do Senhor da Fonte da Vida, fregue-
sias de Pereira e Gilmonde, concelho de Barcelos, distrito de 
Braga.

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, faço público que, por despacho de 5 de dezembro de 
2013 da então diretora -geral da DGPC, exarado sobre informação da 
Direção Regional de Cultura do Norte, foi determinada a abertura do 
procedimento de classificação da Igreja e Convento da Franqueira, no 
lugar do Senhor da Fonte da Vida, freguesias de Pereira e Gilmonde, 
concelho de Barcelos, distrito de Braga.

2 — Os referidos imóveis estão em vias de classificação, de acordo 
com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

3 — Os imóveis em vias de classificação e os localizados na zona 
geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites exter-
nos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante 
do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais em 
vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º 
da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

4 — Nos termos do artigo 11.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 Norte, www.culturanorte.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt;
c) Câmara Municipal de Barcelos, www.cm -barcelos.pt.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura 
do procedimento de classificação, no prazo de quinze dias úteis, nos 
termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Direção de 
Serviços dos Bens Culturais, Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, 
4149 -011 Porto.

8 de abril de 2014. — O Diretor -Geral do Património Cultural, Nuno 
Vassallo e Silva. 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinetes dos Secretários de Estado
do Desenvolvimento Regional, das Infraestruturas, 

Transportes e Comunicações e da Agricultura

Despacho n.º 5405/2014
Considerando que os recursos disponibilizados pelos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) no período 2014-2020, a que se 
acrescentam as necessárias contrapartidas nacionais, constituem a prin-
cipal fonte de financiamento público para o investimento;

Considerando a necessidade de assegurar condições de reforçada se-
letividade e focalização dos investimentos na prossecução dos objetivos 
estabelecidos pelas políticas públicas;

Considerando a necessidade de garantir objetividade, transparência 
e rigor na fundamentação técnica e nas análises de viabilidade e sus-
tentabilidade económica e financeira dos investimentos candidatos a 
financiamento pelos Programas Operacionais 2014-2020;

Considerando que é indispensável que estas matérias sejam objeto 
de estudo aprofundado, no âmbito da preparação dos regulamentos de 
aplicação dos Programas Operacionais, no período de programação 
designado Portugal 2020.

Determina-se:
1) A criação de um grupo de trabalho com a missão de apresentar 

propostas fundamentadas de critérios objetivos para aferição da adequa-
ção, viabilidade e sustentabilidade dos investimentos, com custo total 
superior a 25 milhões de Euros, da iniciativa das entidades e organismos 
da administração direta e indireta do Estado aos níveis central, regional 
e local, candidatos a financiamento pelos Programas Operacionais no 
próximo período de programação.

2) Para cumprimento da sua missão, o grupo de trabalho deverá 
tomar em consideração que os investimentos candidatos a financia-
mento deverão, para além das normas decorrentes da regulamentação 
comunitária e da disciplina jurídica nacional, respeitar as seguintes 
orientações e objetivos:

a) Enquadramento claro no quadro das elegibilidades específicas dos 
correspondentes Programas Operacionais;

b) Demonstração da respetiva adequação técnica para prossecução 
dos objetivos e finalidades específicas visadas;

c) Demonstração objetiva da sua viabilidade económica e financeira;
d) Análise objetiva das condições da respetiva sustentabilidade eco-

nómica e financeira.

3) As propostas a apresentar pelo grupo de trabalho deverão asse-
gurar que:

a) Os estudos e análises, parcelares ou globais, que fundamentam 
os investimentos candidatos a financiamento não poderão revelar am-
biguidades sobre a identificação ou responsabilidade técnica dos seus 
autores;

b) Os estudos e análises relativos à viabilidade e sustentabilidade 
económica e financeira dos investimentos deverão, adicionalmente, ser 
realizados em condições de objetiva e declarada ausência de conflitos 
de interesse com os correspondentes promotores.

4) As propostas a apresentar pelo grupo de trabalho deverão ainda in-
cidir sobre os procedimentos, metodologias e suportes, tendencialmente 
comuns a todos os Programas Operacionais, para:

a) Apresentação de candidaturas a financiamento de investimentos 
com custo total superior a 25 milhões de Euros;

b) Análise, transparente e pública, dos estudos de fundamentação 
técnica, de viabilidade e de sustentabilidade económica e financeira, 
apresentados pelos promotores dos projetos.

5) O grupo de trabalho é composto por:
a) Um elemento a designar pela Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P., que coordena;
b) Um elemento a designar pelo Gabinete de Planeamento e Políticas 

do Ministério da Agricultura e do Mar;
c) Um elemento a designar pelo Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil.

6) Os elementos do grupo de trabalho são designados no prazo de 
cinco dias úteis após a assinatura do presente despacho.

7) A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., presta ao grupo 
de trabalho o apoio técnico, administrativo e logístico necessário para 
a prossecução dos seus trabalhos.

8) O grupo de trabalho pode solicitar a colaboração ou proceder à 
consulta de outras entidades e especialistas que entender necessárias e 
relevantes para a prossecução dos seus trabalhos.

9) O grupo de trabalho deve apresentar as suas conclusões, sob a 
forma de relatório e contendo propostas concretas, num prazo de 60 dias 
a contar da data do presente despacho.

10) A participação dos membros no grupo de trabalho não confere 
direito a qualquer retribuição adicional.

11) O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

8 de abril de 2014. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional, Manuel Castro Almeida. — O Secretário de Estado das In-
fraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da 
Silva Monteiro. — O Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo 
Santiago de Albuquerque.
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinetes do Ministro do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia e do Secretário

de Estado do Desenvolvimento Regional

Despacho n.º 5406/2014
O Decreto -Lei n.º 228/2012, de 25 de outubro, estabeleceu o modelo 

organizacional das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 




