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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 10192/2014
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnica especialista, a licenciada Sandra Marina 
Gomes Faria Curado, técnica superior da Secretaria-Geral do Ministério 
da Administração Interna, para exercer funções na área financeira no 
meu gabinete.

2. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-
-Lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.

3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 7 de julho de 2014.

4. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

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

Nota Curricular
Nome: Sandra Marina Gomes Faria Curado
Data de nascimento: 21 de janeiro de 1972
Formação académica:
Licenciatura em Psicopedagogia - Universidade Moderna

Formação profissional:
Formação profissional nas áreas da gestão financeira e da contratação 

pública.

Situação Profissional:
Trabalhadora em funções públicas (mapa de pessoal da Secretaria 

Geral do Ministério da Administração Interna).

Atividade profissional:
Em 2014, na Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos do 

Ministério da Administração Interna - Coordenadora do Núcleo de 
Apoio Administrativo; Coordenadora da Divisão de Contratação Pública 
(2012 - 2013);

De 2009 a 2011, na Direção Geral das Artes do ex-Ministério da 
Cultura - Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Património;

De 2008 a 2009, na Secretaria Geral do Ministério da Administra-
ção Interna — Assessoria Técnica na Divisão de Aprovisionamento e 
Logística;

De 2007 a 2008, na Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos 
do Ministério da Administração Interna - Assessoria Técnica na Direção 
Serviços Investimentos e Planeamento;

De 2004 a 2007, no Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações 
do Ministério da Administração Interna - Assessoria Técnica na Direção 
Serviços Orçamento e Contabilidade;
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 Despacho n.º 10193/2014
1. Ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 3º, nos nºs 1,2,3 do 

artigo 11º e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo 
do meu gabinete Felismina Maria Coelho Lima Barata, assistente 
técnico do mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, I.P.

2. Para efeito do disposto no artigo 12º do mesmo Decreto-Lei a nota 
curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho que 
produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.

3. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo. 

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

Nota curricular
Nome: Felismina Maria Coelho Lima Barata
Data de Nascimento: 3 de junho de 1965
Habilitações Académicas: 11º ano 
Formação Profissional:
Cursos de U51 – utilização avançada de Microsoft Excel 2010, Se-

cretariado uma profissão de Futuro, O Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, Técnicas Documentais e Documentação Admi-
nistrativa, Aplicações Informática de Arquivo Eletrónico, O Protocolo 
nos Serviços Públicos, Secretariado Avançado, Controlo Automático de 
Processos Administrativos.

Experiência Profissional:
Desde junho 2011 prestou serviço na ADCoesão – Unidade de Coor-

denação FEDER e Fundo de Coesão (UCFFC) – Núcleo de Cooperação 
Territorial e no IFDR – Unidade de Coordenação de Gestão Operacional 
(UCGO);

Dezembro de 2002 a junho de 2011 prestou apoio técnico–adminis-
trativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado da Cultura;

Setembro de 1995 a março de 1999 prestou serviço na Direção de 
Serviços do Fundo de Coesão;

Janeiro de 1889 a 1995 – Técnica Auxiliar de 2ª Classe na Direção 
de Serviços e Controlo do FEDER;

Escriturária-Dactilógrafa de janeiro 1987 a dezembro 1988 na Direção 
de Serviços do FEDER.
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 Portaria n.º 654/2014
A Estação de Arte Rupestre da Lageira é constituída por uma rocha 

de xisto insculturada, com motivos pertencendo na sua generalidade à 
mesma fase de gravação, e cuja cronologia aponta para o período entre 
o Neolítico Final e a Idade do Bronze.

Obtidas por picotagem, as gravuras são de tipo geométrico -simbólico, 
destacando -se no conjunto as formas em espiral, as composições cir-
culares e as linhas meândricas, algumas combinadas em associações 
complexas. Estas características, bem como a implantação da rocha, em 
posição dominante a meia encosta, numa aparente demarcação territo-
rial, permite considerá -la uma das estações mais meridionais do nosso 
território dentro do círculo da arte galaico -portuguesa, possivelmente 
combinada com a influência da arte rupestre do Vale do Tejo.

Para além das características particulares e da homogeneidade da sua 
gramática figurativa, a importância da Estação da Lageira está ainda 
relacionada com a sua localização numa região com poucos exemplares 
conhecidos de gravuras rupestres, constituindo um testemunho impor-
tante da arte rupestre da nossa pré -história recente.

A classificação da Estação de Arte Rupestre da Lageira reflete os 
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 
relativos ao interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso, ao 
seu interesse como testemunho notável de vivências ou factos históricos, 
ao seu valor estético e técnico intrínseco, à sua conceção paisagística, 
à sua extensão e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória 
coletiva, e à sua importância do ponto de vista da investigação histórica 
e científica.

A zona especial de proteção do sítio 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 art.º 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal da Sertã.
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 sítio de interesse público a Estação de Arte Ru-
pestre da Lageira, na Serra do Cabeço Rainho, União das Freguesias 
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de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, 
conforme planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz 
parte integrante.

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

ANEXO 
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 Gabinete do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude

Declaração n.º 145/2014
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 
de julho, republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, 
reconhece -se que os donativos concedidos no ano de 2014 ao GRUPO 
DESPORTIVO BEIRA VOUGA, NIPC 501 165 355, para a realização 
de atividades ou programa de carácter não profissional consideradas 
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali pre-
vistos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano 
ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer 
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de 
contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo -a, sendo exigível, 
a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e 
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no 
Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

29 de julho de 2014. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Direção Regional de Cultura do Centro

Despacho n.º 10194/2014
1 — Considerando que o meu substituto legal, designado nos termos 

do Despacho n.º 10839/2012, de 3 de agosto, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 155, de 10 de agosto, cessou funções, a seu 
pedido, designo para me substituir, nas minhas ausências, faltas ou 
impedimentos, nos termos do artigo 41.º do Código de Procedimento 

Administrativo e do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 114/2012, de 
25 de maio, o Licenciado Antero Castanheira de Carvalho.

2 — O exercício de funções em substituição, nas minhas ausências, 
faltas ou impedimentos, abrange a competência para a prática dos seguin-
tes atos, previstos no artigo 2.º n.º 3 alíneas a), c) e h) do Decreto -Lei 
n.º 114/2012 de 25 de maio:

a) Pronunciar -se, nos termos da lei, sobre planos, projetos, trabalhos 
e intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar nas zonas de 
proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação;

b) Pronunciar -se e submeter à apreciação da Direção -Geral do Patri-
mónio Cultural (DGPC) os estudos, projetos, relatórios, obras ou inter-
venções sobre bens culturais classificados como monumento nacional ou 
interesse público, ou em vias de classificação, e nas zonas de proteção 
dos imóveis classificados afetos à DGPC;

c) Emitir parecer sobre planos, projetos, trabalhos e intervenções de 
iniciativa pública ou privada com impacto arqueológico no património 
arqueológico, arquitetónico e paisagístico.

3 — O presente despacho produz efeitos reportados a 4 de agosto 
de 2014

23 de julho de 2014. — A Diretora Regional de Cultura do Centro, 
Celeste Maria Reis Gaspar dos Santos Amaro.
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 462/2014

Contrato -Programa de Desenvolvimento
Desportivo CP/12/DFQ/2014

Formação de Recursos Humanos
Entre:
1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa co-

letiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510 089 224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2) A Federação Portuguesa de Dança Desportiva, pessoa coletiva 
de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, 
concedido através de Despacho n.º 54/96, de 15 de maio, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 124, de 28 de maio, com sede na(o) 
Rua Silva Carvalho, 225 — 1°, 1250 -250 Lisboa, NIPC 502743727, 
aqui representada por Alberto Jorge Gomes Rodrigues, na qualidade 
de Presidente, adiante designada por 2.º outorgante;

nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janei-
ro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos Contratos-
-Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação com 
o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato -programa

1 — Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma com-
participação financeira, a qual se destina à execução do Programa de 
Formação de Recursos Humanos, cujas ações se encontram discrimi-
nadas no Anexo I ao presente contrato e dele fazendo parte integrante, 
que o 2.º outorgante apresentou ao 1.º outorgante e se propõe levar a 
efeito no decurso do corrente ano.

2 — O programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do 
presente contrato -programa, constitui um Anexo deste contrato -programa, 
publicado e publicitado nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 
de outubro.

3 — O programa de formação referido no número anterior não con-
templa a formação de praticantes desportivos.

Cláusula 2.ª
Ações de formação a comparticipar

São comparticipadas financeiramente as ações relacionadas com a 
formação de recursos humanos, designadamente:

a) Formação Inicial de Treinadores;
b) Atualização para Treinadores;


