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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 8176/2014
É-me particularmente grato expressar o meu louvor ao 141370 Chefe 

CARLOS MANUEL GONÇALVES FERREIRA e ao 147126 Chefe 
JOSÉ FERNANDO VILELA SERRA, do Corpo de Segurança Pessoal 
da Unidade Especial de Polícia da P.S.P., pela excelência e eficácia com 
que têm chefiado as equipas responsáveis pela minha segurança pessoal.

Muito meticulosos no planeamento, reconhecimento e acompanha-
mento de cada missão, são profissionais de grande competência, zelo 
e atenção, confirmando um apurado espírito de missão, um sentido de 
disciplina e uma capacidade de liderança que me levam a apontá-los 
como exemplos de bem servir.

Os seus desempenhos no meu Gabinete são amplamente merecedores 
de público reconhecimento, pelo conjunto de aptidões pessoais, elevados 
padrões de carácter e por pautarem a sua atuação pelos referenciais de 
lealdade, exigência e dedicação, que lhes permitiram granjear o respeito 
e a estima de todos quantos com eles privam.

Assim, considero que os serviços prestados pelo Chefe Carlos Ferreira 
e pelo Chefe José Serra são de muito e elevado mérito, contribuindo para o 
prestígio, engrandecimento e bom nome da Polícia de Segurança Pública.

6 de junho de 2014. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
207897926 

 Despacho n.º 8177/2014
O 167687 Cabo TFD FRANCISCO JOSÉ MADALENO CORADI-

NHO presta serviço no Gabinete do Primeiro-Ministro desde 30 de Julho 
de 2001 e, em breve, vai completar três anos ao meu serviço.

Considero de elementar justiça confirmar as excelentes qualidades 
deste militar, de quem já tinha as melhores referências.

Destaco as suas aptidões pessoais e profissionais, dedicação ao serviço 
e espírito de missão, que têm sido decisivos para o bom desempenho 
das suas tarefas diárias e para o êxito das atividades de representação 
que são levadas a cabo no meu gabinete.

A total disponibilidade, discrição, lealdade e irrepreensível conduta do 
Cabo Francisco Coradinho fazem-no merecedor de público louvor, con-
siderando os serviços por ele prestados de elevado mérito, apontando -o 
como um exemplo de dedicação e de bem servir, contribuindo para o 
engrandecimento e prestígio da Marinha, ramo a que pertence.

6 de junho de 2014. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
207898063 

 Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares

Despacho n.º 8178/2014

CONFIRMAÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
A Federação Portuguesa de Corfebol, pessoa coletiva número 

502610298, com sede em Lisboa, obteve o estatuto de utilidade pública 
por um ano ao abrigo do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, 
através do Despacho n.º 6342/2013, de 3 de maio de 2013, publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 94, de 16 de maio de 2013.

Considerando a informação n.º DAJD/362/2014 constante do processo 
administrativo n.º 9/VER/2014 instruído na Secretaria -Geral da Presidên-
cia do Conselho de Ministros, no uso dos poderes que me foram delegados 
pelo Primeiro -Ministro através do Despacho n.º 6990/2013, de 21 de maio 
de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de 
maio de 2013, confirmo a declaração de utilidade pública de 3 de maio de 
2013, devendo a Federação preencher a condição referida na informação 
dos serviços acima identificada e continuar a comprovar anualmente a 
manutenção da situação de suficiência económico -financeira.

29 de maio de 2014. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207896087 

 Despacho n.º 8179/2014

CONFIRMAÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
A Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas, pessoa cole-

tiva número 502871091, com sede no Porto, obteve o estatuto de utilidade 
pública por um ano ao abrigo do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novem-
bro, através do Despacho n.º 6748/2013, de 14 de maio de 2013, publi-
cado no Diário da República, II Série, n.º 100, de 24 de maio de 2013.

Considerando a informação n.º DAJD/358/2014 constante do processo 
administrativo n.º 8/VER/2014 instruído na Secretaria -Geral da Presidên-
cia do Conselho de Ministros, no uso dos poderes que me foram delega-
dos pelo Primeiro -Ministro através do Despacho n.º 6990/2013, de 21 de 
maio de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 
30 de maio de 2013, confirmo a declaração de utilidade pública de 14 de 
maio de 2013, devendo a Federação continuar a comprovar anualmente 
a manutenção da situação de suficiência económico -financeira.

29 de maio de 2014. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207895439 

 Despacho n.º 8180/2014

CONFIRMAÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
A Federação Portuguesa de Damas, pessoa coletiva número 

501100911, com sede em Setúbal, obteve o estatuto de utilidade pública 
por um ano ao abrigo do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, 
através do Despacho n.º 5458/2013, de 12 de abril de 2013, publicado 
no Diário da República, II Série, n.º 80, de 24 de abril de 2013.

Considerando a informação n.º DAJD/355/2014 constante do pro-
cesso administrativo n.º 7/VER/2014 instruído na Secretaria-Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, no uso dos poderes que 
me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do Despacho 
n.º 6990/2013, de 21 de maio de 2013, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, confirmo a declaração 
de utilidade pública de 12 de abril de 2013, devendo a Federação 
continuar a comprovar anualmente a manutenção da situação de sufi-
ciência económico-financeira.

29 de maio de 2014. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207895325 

 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto
e Juventude

Despacho n.º 8181/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) concluiu os procedimentos concur-
sais para o cargo de Presidente da Autoridade Antidopagem de Portu-
gal, cargo de direção superior de 2.º grau, em obediência às regras de 
recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da 
Administração Pública.

Considerando que, nos termos previstos no n.º 7 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, não 
houve um número suficiente de candidatos, mesmo após a repetição de 
aviso de abertura referente ao mesmo procedimento concursal, podendo 
o membro do Governo competente para o provimento proceder a recru-
tamento por escolha, de entre indivíduos que reúnam o perfil definido 
pelo aviso de abertura.

Considerando que o membro do Governo não quis prover o cargo 
sem previamente ouvir a CReSAP, ao abrigo da alínea i) do artigo 11.º 
dos Estatutos da CReSAP sobre se o candidato Rogério Paulo de Jesus 
Lourenço Jóia reunia o perfil definido no aviso de abertura.

Considerando que a CReSAP emitiu, na respetiva Deliberação 
n.º 46/14/junho/2014, parecer favorável quanto ao Mestre Ro-
gério Paulo de Jesus Lourenço Jóia “reunir o perfil definido no 
aviso de abertura” para presidente da Autoridade Antidopagem 
de Portugal.




