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Cláusula 11.ª
Vigência do contrato
Salvaguardando o disposto na cláusula 2.ª e sem prejuízo da satisfação
das obrigações contratuais estabelecidas na cláusula 5.ª supra, a produção
de efeitos do presente contrato retroage à data de início da execução do
programa e termina em 31 de dezembro de 2013.
Cláusula 12.ª
Disposições finais
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, este contrato-programa é publicado na 2.ª série do
Diário da República.
2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.
3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 1 de agosto de 2013, em dois exemplares
de igual valor.
1 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., João Manuel Cravina
Bibe. — O Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, José
Manuel Azenha Tereso.

25 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.
ANEXO
(Nota curricular)
Dados pessoais
Nome: João José Bôto Gonçalves
Naturalidade: Faro
Data nascimento: 22/07/1987
Formação académica
Master of Business Administration, INSEAD (França)
Mestrado em Finanças, Universidade Nova de Lisboa
Licenciatura em Gestão, Universidade Nova de Lisboa

ANEXO I
(ao contrato-programa de desenvolvimento
desportivo n.º CP/62/DDF/2013)
Quadro de Revisão do Apoio
Indicador

José Bôto Gonçalves, para desempenhar funções no meu gabinete, de
assessoria no acompanhamento da gestão de programas e projetos, pelo
período de 22/07/2013 a 31/10/2013.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido
Decreto-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de
gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 22 de julho de 2013.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Valorização do apoio face
aos indicadores

N.º de praticantes . . . . . . . . . . . . ≥ 250 de praticantes — 2,5 %
[200, 250[de praticantes — 2 %
[150, 200[de praticantes — 1,5 %
[100, 150[de praticantes — 1 %
[50, 100[de praticantes — 0,5 %
[0, 50[de praticantes — 0 %
N.º de países . . . . . . . . . . . . . . . . Modalidades individuais:
≥ 24 de países — 2,5 %
[10, 23] de países — 1 %
[0, 9] de países — 0 %
Modalidades coletivas:
≥ 16 de países — 2,5 %
[8, 15] de países — 1 %
[0, 7] de países — 0 %
Presença de praticante medalhado Sim — 2 %
em Jogos Olímpicos, campeo- Não — 0 %
natos do mundo e da Europa de
absolutos.
Transmissão direta . . . . . . . . . . . Sim — 1 %
Não — 0 %
207170058

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 10728/2013
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 Técnico Especialista o licenciado João

Experiência profissional relevante para o exercício das funções
Consultor na McKinsey & Company, onde participou em diversos
projetos de estratégia e melhoria operacional em contexto empresarial,
com relevo para a coordenação de programa de renovação de quadros
em empresa pública de referência em África e para a participação em
projeto de redefinição do sistema de incentivos em empresa líder no
mercado de telecomunicações em Portugal.
207170333

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores
em Funções Públicas
Édito n.º 349/2013
Anuncia-se, em observância do Decreto-Lei n.º 24432 — § 1 do
artigo 2.º, de 28 de agosto de 1934, haverem requerido o pagamento de
créditos por falecimento de beneficiários os seguintes interessados:
Maria da Piedade Pereira Lemos, por óbito de José Miguel Queiroga
Lemos, ocorrido em 01 de fevereiro de 2013 (Proc.º 49/2013);
Manuel António da Silva Paixão, por óbito de Maria Paixão Santos
Paixão, ocorrido em 11 de fevereiro de 2013 (Proc.º 58/2013);
Maria Vicência Granadeiro Sande Barrocas, por óbito de Joaquim Luís Malaquias Barrocas, ocorrido 25 de dezembro de 2012
(Proc.º 62/2013);
Maria Filomena Pinto Chagas Rodrigues Carapinha, por óbito de
Corália Aguiar Pinto Chagas, ocorrido em 12 de novembro de 2013
(Proc.º 71/2013);
Laura dos Anjos Afonso, por óbito de Mário Rodrigues Maciel, ocorrido em 27 de janeiro de 2013 (Proc.º 77/2013);
Maria das Dores Alexandre Monteiro, por óbito de Maria Alina Alexandre Gonçalves, ocorrido em 20 de março de 2013 (Proc.º 87/2013);
Rosalina do Carmo Silva Alves Pires, por óbito de José Humberto
Santos Alves Pires, ocorrido em 13 de janeiro de 2013 (Proc.º 88/2013);
Alfredo Simão, por óbito de António Elisiária Vitória Nunes, ocorrido
em 17 de abril de 2013 (Proc.º 94/2013);
Ana Maria Mergulhão dos Santos Silva Carrinho, por óbito de Herberto Fernando Goulart Carrinho, ocorrido em 05 de fevereiro de 2013
(Proc.º 108/2013);
Maria Albertina Coelho dos Santos Manarte, por óbito de João
Moreira de Oliveira Manarte, ocorrido em 16 de fevereiro de 2013
(Proc.º 109/2013);
Maria Isidora Fernandes da Rocha e Silva, por óbito de Rosa Fernandes da Rocha, ocorrido em 06 de março de 2013 (Proc.º 114/2013);
Maria Cândida de Campos Penedo Correia Maltez Parreira Cortez,
por óbito de João Diogo Peniz Parreira Cortez, ocorrido em 07 de maio
de 2013 (Proc.º 122/2013);
José da Graça de Matos, por óbito de Maria Helena Carrilho de Matos,
ocorrido em 23 de maio de 2013 (Proc.º 126/2013);
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Rosa Maria Baptista de Brito, por óbito de José Maria Santos Ferreira,
ocorrido em 12 de maio de 2013 (Proc.º 127/2013);
Maria Eduarda de Jesus Gameiro Malho, por óbito de Fernando Manuel Parreira Malho, ocorrido em 10 de março de 2013 (Proc.º 132/2013).
Quaisquer pessoas que se julguem com direito à perceção dos referidos
créditos podem requerê-los a esta Direção-Geral, dentro do prazo de
30 dias, findo o qual serão decididas as pretensões.
1 de agosto de 2013. — O Diretor-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.
307169849

n.º 165/2006, de 11 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 234/2012, de 30 de outubro;
Considerando que a súmula curricular da nomeada é demonstrativa da competência técnica na área da educação, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício do referido cargo,
determina-se:
1 — É designada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de
coordenadora da estrutura de coordenação da Suíça, constante do mapa
anexo à Portaria n.º 1191/2010, de 19 de novembro, a doutorada Maria
de Lurdes Santos Gonçalves.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir 1 de setembro de
2013.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

30 de julho de 2013. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José de Almeida Cesário.

Secretaria-Geral

Nota biográfica

Despacho (extrato) n.º 10729/2013
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
19 de julho de 2013, nos termos do n.º 4 do artigo 7.º dos Estatutos da
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E.,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 229/2012, de 26 de outubro, foi determinado a cessação da comissão de serviço e respetiva acreditação
diplomática do licenciado Filipe de Alcobia de Moraes Sarmento Honrado, no cargo de responsável pelo Centro de Negócios, Escritórios e
Representações da AICEP, em Nova Deli, com efeitos a 31 de agosto
de 2013.
30 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Francisco Vaz Patto.
207169273

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL
Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional
Portaria n.º 561/2013
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado
e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, ouvido o General
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do
Decreto-Lei n.º 233/81, de 1 de agosto, prorrogar até 20 de dezembro
de 2013, a comissão de serviço do capitão-de-fragata (25485) Rui de
Oliveira de Encarnação, no cargo “Adjunto da EU no Estado-Maior
da Missão Militar OTAN e EU – MILREP”, em Bruxelas, Reino da
Bélgica, para que foi nomeado pela Portaria n.º 605/2010, de 20 de
julho, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 153, de 09 de
agosto de 2010;
A presente portaria produz efeitos a partir de 01 de agosto de 2013.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
26 de julho de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete. — O Ministro da
Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
207174384

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinetes do Ministro da Educação
e Ciência e do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 10730/2013
Nos termos do disposto nos artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na redação dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, e 3-B/2010, de 28 de abril, conjugado
com o disposto n.º 4 do artigo 2.º, na alínea d) do número 4 do artigo 3.º e
nos n.os 1 e 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de janeiro,
e com o n.º 1 do artigo 15.º e os n.os 1 e 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei

Maria de Lurdes Santos Gonçalves
Maria de Lurdes Santos Gonçalves é natural de Évora e reside em
Aveiro. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Ingleses e Alemães pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (1987), Mestre em gestão Curricular e Doutorada em Didática de
Línguas pela Universidade de Aveiro (2002 e 2011 respetivamente).
É professora dos Ensino Básico e Secundário e pertence ao Quadro
de Nomeação Definitiva do Agrupamento de Escolas de Mira. Ao longo
da sua carreira docente exerceu diversas funções, entre elas, diretora
de turma, tutora, diretora de cursos profissionais, coordenadora da sala
de estudo, chefe de departamento. Ultimamente tem estado mais ligada
à formação de professores. Foi orientadora de estágios pedagógicos
de alemão mo âmbito da formação inicial e tem desenvolvido vários
projetos educacionais tanto no âmbito da formação contínua como de
intervenção no contexto escolar. Desempenhou também funções de
supervisão das AEC de inglês.
A par da atividade docente tem desenvolvido investigação no âmbito dos projetos de mestrado e de doutoramento e tem participado
em projetos de investigação do CIDTFF (Centro de Investigação
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores) da Universidade
de Aveiro, enquanto membro do LALE (laboratório Aberto para a
Aprendizagem de Línguas Estrangeiras). Tem partilhado o seu trabalho
de formação e de investigação tanto através da participação em encontros científicos variados, nacionais e internacionais, como através
da publicação de artigos científicos em livros, atas de congressos e
revistas internacionais.
207170966

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Declaração de retificação n.º 889/2013
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 7696/2013, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho de 2013,
a p. 19237, retifica-se que onde se lê «a contar de 28 de dezembro
de 2012, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de
acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 175.º e para efeitos do n.º 2
do artigo 68.º, ambos daquele estatuto, em consequência das vacaturas
resultantes das passagens à situação de reserva, ocorridas em 28 de
dezembro de 2012 do 196880 cabo L José Eduardo Assunção Cruz
e do 196980 cabo L Manuel António Colaço de Jesus Tomé» deve
ler-se «a contar de 27 de dezembro de 2012, data a partir da qual
lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1
do artigo 175.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 68.º, ambos daquele
estatuto, em consequência das vacaturas resultantes das passagens à
situação de adido, ocorridas em 27 de dezembro de 2012 do 149987
cabo L Nelson Manuel de Proença Camacho e do 140793 cabo L
Paulo Sérgio Ferreira Dantas».
2 de agosto de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de
Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207172861

