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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete da Subsecretária de Estado Adjunta 
do Vice-Primeiro-Ministro

Despacho n.º 8610/2014
1 – Nos termos do n.º 1, do artigo 11.º e da alínea a), do artigo 16.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero, por ir exer-
cer outras funções, a mestre em Direito Ana Sofia de Assis Pacheco 
da Silva Duarte, das funções de técnica especialista, para as quais foi 
designada pelo meu Despacho n.º 13683/2013, de 25 de setembro, pu-
blicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 208, de 28 de outubro. 

2 – O presente despacho produz efeitos a 31 de maio de 2014. 
30 de maio de 2014. — A Subsecretária de Estado Adjunta do Vice-

-Primeiro-Ministro, Vânia Carvalho Dias da Silva de Antas de Barros.
207929604 

 Despacho n.º 8611/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 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 chefe do meu gabinete 
a mestre em Direito Ana Sofia de Assis Pacheco da Silva Duarte.

2 — Nos termos do disposto no artigo 12.º daquele Decreto -Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
ficando a mesma autorizada a exercer as atividades referidas na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 7.º do mesmo Decreto -Lei.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de junho de 2014.
4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 

publicitação na página eletrónica do Governo.
30 de maio de 2014. — A Subsecretária de Estado Adjunta do Vice-

-Primeiro -Ministro, Vânia Carvalho Dias da Silva de Antas de Barros.

Nota curricular
Licenciada em Direito (1993) e mestre em Direito (2008).
Técnica superior do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros.
Docente na faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa 

desde 1993.
Exercício da atividade de advocacia de 1995 a 2002 e de 2005 a 

2010.
Adjunta de Gabinete de S. Exa. o Secretário de Estado da Adminis-

tração Interna, de 2002 e 2005.
Consultora jurídica no Departamento Geral de Administração da 

Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 2006 a 
2007.

Consultora jurídica no Departamento de Assuntos Jurídicos da 
Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 2007 
a 2010.

Técnica superior colocada na Direção de Serviços de Direito Interno 
do Departamento de Assuntos Jurídicos da Secretaria -Geral do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, de 2010 a 2012.

Chefe de divisão, em regime de substituição, na chefia de divisão do 
pessoal dos serviços externos, ação social e missões, do Departamento 
Geral de Administração da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, a 2 de maio de 2012.

Técnica especialista, para o exercício de funções de assessoria jurídica, 
no Gabinete de S. Exa. o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 
Europeus em 1 de maio de 2013.

Colocada na Inspeção Geral Diplomática e Consular em 24 de julho 
de 2013.

Técnica especialista, para o exercício de funções de assessoria jurídica, 
no Gabinete de S. Exa. Subsecretária de Estado Adjunta do Vice -Primeiro-
-Ministro, em 9 de setembro de 2013.

207929686 

 Despacho n.º 8612/2014

1 — Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com o disposto 
nos artigos 35.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, e no 

artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, delego na chefe do meu Gabinete, 
Ana Sofia de Assis Pacheco da Silva Duarte, os poderes para a prática 
dos seguintes atos, no âmbito do meu Gabinete:

a) Autorizar atos relativos à gestão do pessoal;
b) Praticar e autorizar a prática de atos de gestão corrente e atos de 

administração ordinária, incluindo os relativos a matérias respeitantes 
a grupos de trabalho, comissões, serviços ou programas especiais, bem 
como a decisão sobre requerimentos e outros documentos;

c) Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial;
d) Aprovar o mapa de férias, autorizar a acumulação das mesmas 

por conveniência de serviço e proceder à justificação e injustificação 
de faltas;

e) Autorizar a realização de despesas com locação e aquisição de 
bens e serviços, até ao limite legalmente estabelecido para os titulares 
de cargos de direção superior de 1.º grau;

f) Autorizar a constituição, a reconstituição e a manutenção do fundo 
de maneio, bem como a realização de despesas por conta do mesmo.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2014, ficando 
por este meio ratificados os atos entretanto praticados no âmbito das 
competências abrangidas por esta delegação de competências.

30 de maio de 2014. — A Subsecretária de Estado Adjunta do Vice-
-Primeiro -Ministro, Vânia Carvalho Dias da Silva de Antas de Barros.

207929734 

 Gabinete do Ministro da Presidência 
e dos Assuntos Parlamentares

Despacho n.º 8613/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do Despacho 

n.º 6990/2013, de 21 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, de 30 de maio de 2013, e nos termos do n.º 2 do artigo 7.º, 
dos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 162/2007, de 3 de maio, 
e do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 2/2012, de 16 de janeiro, renovo a 
comissão de serviço da mestra em direito Dinamene Geraldes Botelho 
Faria de Freitas Antunes como consultora do Centro Jurídico da Presi-
dência do Conselho de Ministros (CEJUR).

2 — Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 27.º da 
Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, autorizo a acumulação das funções 
de consultora do CEJUR com a atividade docente no ensino superior.

3 — A renovação da comissão de serviço produz efeitos a partir de 
22 de agosto de 2014, tendo a duração de dois anos.

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

207929556 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 677/2014
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 41/2013, de 21 de março, conjugadas com o disposto 
nos n.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo despacho normativo n.º 35 -A/2008, 
de 29 de julho, e alterado pelo despacho normativo n.º 13/2009, de 1 
de abril, declara -se que a portaria n.º 740 -C/2012, de 24 de dezembro, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 248, 1.º suplemento, de 
24 de dezembro de 2012, saiu com inexatidões que, mediante declara-
ção da entidade emitente, se retificam, republicando -se integralmente, 
na versão corrigida, o artigo único da mesma, bem como o seu anexo, 
fazendo parte integrante da presente declaração de retificação.

No sumário, onde se lê «Classifica como monumentos de interesse 
público a Igreja e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira, na Rua 
Conselheiro Luís Magalhães e na Alameda Padre Alcino Azevedo Bar-
bosa, Maia, freguesia de Moreira, concelho da Maia, distrito do Porto» 
deve ler -se «Classifica como monumentos de interesse público a Igreja 
e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira, na Rua Conselheiro 
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Luís Magalhães e na Alameda Padre Alcino Azevedo Barbosa, Padrão, 
freguesia de Moreira, concelho da Maia, distrito do Porto».

1 de julho de 2014. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Maria 
Romão Gonçalves.

ANEXO

(republicação do artigo único e do anexo da portaria 
n.º 740 -C/2012, de 24 de dezembro)

«Artigo único
Classificação

São classificadas como monumentos de interesse público a Igreja 
e Casa do Mosteiro de São Salvador de Moreira, na Rua Conselheiro 
Luís Magalhães e na Alameda Padre Alcino Azevedo Barbosa, Pa-
drão, freguesia de Moreira, concelho da Padrão, distrito do Porto, 
conforme planta constante do Anexo à presente portaria e que dela 
faz parte integrante.» 

  
 207929272 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 8614/2014
Considerando que cessou no seu termo, a comissão de serviço do 

titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços 
do Desenvolvimento Regional, que importa assegurar a coordenação e 
a regular prossecução das atribuições e competências cometidas a esta 
unidade orgânica, designo, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, a mestre Alexandra Isabel Marques Rodrigues Cor-
reia, técnica superior, para exercer, em regime de substituição, o cargo 

de Diretora de Serviços do Desenvolvimento Regional da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

A nomeada possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício 
do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, conforme 
é evidenciado na nota curricular anexa ao presente despacho.

Nota curricular
Dados Biográficos: Alexandra Isabel Marques Rodrigues Correia, 

nascida em 08 -02 -1970.
Habilitações Literárias: Licenciatura em Economia pela Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra, em 1993 com a média final 
de 15 valores.

Pós Graduação em Economia Financeira pela Faculdade de Econo-
mia da Universidade de Coimbra, em 1995 com a classificação final 
de Muito Bom.

Mestrado em Economia Financeira pela Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra, em 1998 com a classificação final de 
Muito Bom.

Experiência profissional:
Desde 2009 — Diretora Serviços Desenvolvimento Regional na Co-

missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
2002 -2009 — Coordenadora nacional e representante portuguesa no 

Eurostat do projeto “Urban Audit”
2005 -2009 — técnica superior de Estatística no Serviço de Estatísticas 

Territoriais do Instituto Nacional de Estatística
1999 -2004 — Coordenadora do Núcleo de Estudos da Direção Re-

gional do Centro do Instituto Nacional de Estatística
1996 -2001 — Professora equiparada a assistente em regime de tempo 

parcial no Instituto Superior Bissaya Barreto
1994 -1996 — Professora equiparada a assistente em regime de tempo 

parcial na Universidade Internacional da Figueira da Foz.
1993 -1999 — técnica superior de Estatística no Gabinete de Estudos 

Regionais da Direção Regional do Centro do Instituto Nacional de 
Estatística

A presente nomeação produz efeitos a 26/05/2014.
26 de junho de 2014. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Maria 

Pereira Abrunhosa.
207922087 

 Despacho n.º 8615/2014
Considerando que cessou no seu termo, a comissão de serviço do 

titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços 
do Ordenamento do Território, e que importa assegurar a coordenação e 
a regular prossecução das atribuições e competências cometidas a esta 
unidade orgânica, designo, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, a licenciada Maria Margarida Martins Ventura Tei-
xeira Bento, técnica superior, para exercer, em regime de substituição, o 
cargo de Diretora de Serviços do Ordenamento do Território da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

A nomeada possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício 
do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, conforme 
é evidenciado na nota curricular anexa ao presente despacho.

Nota curricular
Dados Biográficos:
Maria Margarida Martins Ventura Teixeira Bento,
Nascida a 15 de junho de1957
Habilitações académicas e formação relevante:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra,
Pós -graduação em Direito do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Urbanismo  -CEDOUA;
Curso de Formação em Gestão Pública — FORGEP (2006);
Curso de atualização da Pós -graduação em Direito do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Urbanismo — CEDOUA (2011)

Experiência profissional:
Desde 1 de junho de 2009 — Diretora de Serviços de Ordenamento 

do Território, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro;

2000 a junho de 2009 — Chefe de Divisão de Apoio Jurídico na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;




