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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 9575/2014
O artigo 13.º da Lei -Quadro das Fundações aprovada em anexo à Lei 

n.º 24/2012, de 9 de julho, estabelece que o Conselho Consultivo das 
Fundações é composto por cinco membros, sendo três desses membros 
designados pelo Primeiro -Ministro de entre personalidades de reconhe-
cido mérito propostas por associações representativas das fundações.

Tendo presente que cessou funções um dos membros proposto pelo 
Centro Português de Fundações, torna -se necessário designar um novo 
membro para o Conselho Consultivo das Fundações.

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º 
da Lei -Quadro das Fundações aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, 
de 9 de julho, e sob proposta do Centro Português de Fundações, de-
termino o seguinte:

1 — Designo para o Conselho Consultivo das Fundações, por um 
mandato de cinco anos, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da 
Frada, personalidade de reconhecido mérito, cujo currículo académico 
e profissional consta em anexo ao presente despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação.

17 de julho de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

Curriculum Vitae

(summa)
Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada
Dados pessoais
Data de nascimento: 23 de janeiro de 1962 (Sé, Porto).
Estado civil: casado.

Qualificações profissionais
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa de 

1985 até 2006.
Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto desde 

2006.
Professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Católica 

(Lisboa), desde 1990.
Áreas principais de especialização e docência: contratos, responsabili-

dade civil, direito comercial e direito das sociedades, teoria do direito.
Autor de múltiplas obras como monografias, estudos, ensaios, artigos 

e textos didáticos (lições) nas áreas do direito civil, societário, comercial 
e de teoria do direito (entre os quais «Contrato e Deveres de Proteção», 
Almedina, Coimbra, 1994, «Teoria da Confiança e Responsabilidade 
Civil», Almedina, Coimbra, 2003, e «Direito Civil/Responsabilidade 
Civil», Almedina, Coimbra, 2011.

Autor de numerosas intervenções e conferências em temas de direito 
civil, comercial, societário e teoria do direito.

Experiência de investigação internacional, nomeadamente no Instituto 
de Direito Civil e Processual Civil da Faculdade de Direito de Munique, 
mas também, v.g., na Faculdade de Direito de Bolonha e na Universidade 
de Columbia (Nova Iorque).

Jurisconsulto desde 1989 e autor de múltiplos estudos e pareceres 
legais em direito civil, comercial, societário e garantias.

Vice -Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Millennium BCP.
Árbitro em variadas arbitragens voluntárias.
Participante, como autor ou colaborador, em diversos trabalhos jurí-

dicos, incluindo estudos legislativos na área do direito civil e comercial, 
a solicitação de entidades oficiais (v.g., Ministério das Obras Públicas 
ou Ministério da Economia).

Advogado.
Vice -Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto (2006 -2010).
Membro do Conselho Geral da Escola de Negócios da Universidade 

do Porto (University of Oporto Business School) de 2008 a 2012.

Membro da Comissão de Ética da Universidade do Porto.
Consultor jurídico da Presidência do Conselho de Ministros em 1993 

e 1994.
Secretário -Geral Executivo da Association Henri Capitant em Por-

tugal.
Membro da Direção da Sociedade Científica da Universidade Católica 

Portuguesa no triénio 2010/2013.
Membro do Centro de Direito e Economia da Universidade Católica 

Portuguesa.
Membro da Associação Fiscal Portuguesa.
Membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI).
Árbitro do Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa.
Árbitro do Centro de Arbitragem da Associação Portuguesa de Direito 

Intelectual.
Membro do Conselho Redatorial de revistas jurídicas lusas (de Direito 

Privado e Comercial).
Membro fundador do Instituto Português de Corporate Governance.
Membro da Associação Comercial do Porto.
Membro fundador da Liga de Amigos do Alto Douro Vinhateiro.

Percurso académico
Ensino Secundário no Colégio Alemão do Porto.
Licenciatura em Direito pela Universidade Católica (Porto) em 1984.
Mestrado em Ciências Jurídico -Civilísticas na Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra (1994).
Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa (2002).
207981671 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 610/2014
A Igreja de Nossa Senhora do Pranto resulta da reconstrução setecen-

tista de um anterior templo medieval, remontando aos séculos XIII -XIV, 
do qual restará apenas um portal axial, ainda que alterado. Apesar das 
fachadas rústicas e relativamente incaracterísticas, o interior conserva 
elementos de interesse artístico.

A capela -mor, coberta por teto de caixotões com molduras de talha 
enquadrando representações hagiográficas, destaca -se, como um reli-
cário, do conjunto das singelas paredes lisas. O retábulo -mor, em talha 
dourada e cromada de estilo nacional, tem um elaborado remate com 
baldaquino que interrompe a talha da abóbada, e assenta em colunas 
torsas cobertas por pâmpanos. A estrutura arquitetónica dos retábulos 
colaterais revela, apesar da sua menor valia artística, a influência da 
tratadística de Vignola, recurso algo anacrónico, mas típico da fase de 
transição do maneirismo para o barroco nacional.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, paroquial de 
Torre de Terrenho, reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, 
ao seu interesse como testemunho simbólico ou religioso, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco, e à sua conceção arquitetónica 
e urbanística.

A zona especial de proteção do monumento agora classificado 
será fixada por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo com 
o previsto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Trancoso.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no 

n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso 
das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de 
Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de Nossa 
Senhora do Pranto, paroquial de Torre de Terrenho, no Largo da Igreja, 
Torre de Terrenho, União das Freguesias de Torre de Terrenho, Sebadelhe 



Diário da República, 2.ª série — N.º 141 — 24 de julho de 2014  19003

da Serra e Terrenho, concelho de Trancoso, distrito da Guarda, conforme 
planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

9 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 207971968 

 Direção-Geral do Património Cultural

Despacho (extrato) n.º 9576/2014
Por despacho de 14 de julho de 2014, do diretor -geral do Património 

Cultural:
Encontrando -se ausente o diretor da DGPC por motivo de férias no 

período de 28 de julho a 18 de agosto de 2014 e que o subdiretor -geral 
Luís Filipe da Costa Torres Capaz Coelho se encontra ausente de 21 de 
julho a 3 de agosto de 2014 pelo mesmo motivo, nos termos do n.º 2 do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, é designado seu 
substituto legal o subdiretor -geral arquiteto João Carlos Martins Lopes 
dos Santos, exercendo as competências que lhe são próprias, no período 
de 28 de julho a 3 de agosto de 2014.

15 de julho de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Diogo.

207967261 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes dos Secretários de Estado da Administração 
Local e Adjunto e do Orçamento

Despacho n.º 9577/2014
Ao abrigo do disposto no n.° 5 do artigo 22.° da Lei n.° 73/2013, de 

3 de setembro, e nos despachos n.os 9459/2013, da Ministra de Estado 

e das Finanças, e 8915/2013, do Ministro Adjunto e do Desenvolvi-
mento Regional, publicados no Diário da República, 2.a série, de 5 de 
julho de 2013, e de 9 de julho de 2013, respetivamente, é autorizada 
a celebração do contrato -programa «Beneficiação do edifício dos Pa-
ços do Concelho», com o Município da Sertã, com um investimento 
elegível de € 932 885,00 e comparticipação de € 466 442,50 (50 %) 
suportada através de uma verba inscrita nos «Encargos Gerais do Es-
tado — transferências para a administração local», na rubrica 08.05.01.
B0.A2, «Cooperação técnica e financeira» e com o seguinte cronograma 
financeiro: 2014: € 50 000,00 2015: € 200 000,00 2016: €216 442,50.

A presente seleção prende -se com a necessidade de financiar as obras 
de uma remodelação de fundo no edifício sede do município, imóvel 
localizado a norte do núcleo histórico da Sertã.

Determina -se, ainda, a publicação deste despacho conjunto, ao abrigo 
do n.° 5 do artigo 22.° da referida Lei n.° 73/2013, no Diário da Re-
pública.

14 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Administração 
Local, António Egrejas Leitão Amaro. — O Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis.

207977135 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado 
da Administração Pública

Despacho n.º 9578/2014
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Maria da Graça Freire Machado licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Maria da Graça Freire Machado, pelo período de um ano, com efeitos 
a partir de 8 de março de 2014.

7 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.

207970063 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Despacho n.º 9579/2014
1 — Nos termos do disposto nas alíneas a) e c) do artigo 54.º do 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, designo, 
para intervirem em representação da Fazenda Pública, nos processos 
de impugnação de valor superior a um milhão de euros e nos processos 
de impugnação cujo autor seja um contribuinte acompanhado pela 
UGC, nos termos do despacho n.º 6999/2013 (publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 30 de maio de 2013), nos tribunais tributários e 
ainda para acompanhamento desses processos, até trânsito em julgado, 
nas secções de contencioso tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo e dos Tribunais Centrais Administrativos, as licenciadas em 
Direito, em funções na Direção de Serviços de Justiça Tributária (DSJT), 
com domicílio profissional na Rua da Prata, 10, 4.º, 1149 -027 Lisboa:

Cristina Maria da Conceição Fernandes.
Maria José Carvalho Fernandes Pires Nunes.

2 — O disposto no número anterior não abrange os processos de 
impugnação referentes a direitos de importação, a IEC, e a ISV, bem 
como o IVA cobrado pelas alfândegas.

3 — Nos termos do disposto nas alíneas a) e c) do artigo 54.º do 
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, designo, 
para intervir em representação da Fazenda Pública, nos processos de 
oposição, reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT e embargos de 
terceiro, de valor superior a um milhão de euros e, nos processos da 
mesma natureza, cujo autor seja um contribuinte acompanhado pela 
UGC, nos termos do despacho n.º 6999/2013 (publicado no Diário da 




