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Luís Miguel Silva Forte Faria, Responsável do Setor de Reembolsos
Manuel António Casteleiro de Brito Colaço, Técnico de Estudo e 

Monitorização de Provisões
Maria Cristina Santos Teixeira, Técnica Operacional de Apoio aos 

Reembolsos
Maria de Lurdes de Almeida Sequeira Abreu, Técnica de Processos 

do Centro de Informação
Maria José Moreira, Técnica Operacional de Dados Financeiros
Mário Jorge Moreira de Sousa, Técnico Sénior de Controlo da Qua-

lidade
Miguel António Casa Nova Brito da Mana, Gestor da Qualidade e 

Projetos
Nuno Paulo Gomes Guerreiro Jacinto, Responsável de Equipa de 

Sinistros
Nuno Filipe Mendonça Moutinho Rodrigues, Técnico de Regulari-

zação de Sinistros
Paula Alexandra dos Santos Rocha, Responsável do Setor de Dados 

Financeiros
Paula Cristina de Jesus Roberto Fagundes, Responsável do Centro 

de Informação e Provedoria do Utente
Pedro Nuno Pereira Nogueira Cardoso, Técnico Operacional de Apoio 

ao Serviço de Secretaria
Rui Miguel Ribeiro Leitão, Técnico Jurista Sénior
Sandro Manuel Almeida Guerreiro, Responsável da Divisão de Si-

nistros
Sofia Margarida de Sousa Pinheiro, Técnica de Regularização de 

Sinistros
Teresa Paula Ribeiro de Almeida Fernandes Veludo, Responsável da 

Secretaria, Apoio à Direção
Vera Margarida Rendeiro Sequeira, Técnica de Regularização de 

Sinistros
Vera Sandra Ferreira Monção, Técnica Operacional de Secretaria

2 — Ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º — Delegação de poderes para 
uso do selo branco — da mesma Norma de Serviço, são subdelegados 
poderes para assinatura de declarações normalizadas destinadas ao Insti-
tuto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. que exigem o reconhecimento 
pelo selo branco em uso na ASF, nos seguintes colaboradores:

António Jorge Lopes Soares, Responsável da Divisão de Contencioso
Elisabete Nádia Nunes de Oliveira, Técnica Jurista Júnior
Isabel Cristina Baptista Carrola, Responsável da Direção Opera-

cional
Isménia da Soledade Costa Vaz Tomás, Técnica Jurista Sénior
Luís Miguel Silva Forte Faria, Responsável do Setor de Reembolsos
Rui Miguel Ribeiro Leitão, Técnico Jurista Sénior
Sandro Manuel Almeida Guerreiro, Responsável da Divisão de Si-

nistros

3 — Dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 2.º da mesma Norma de 
Serviço, a presente subdelegação de poderes foi aprovada pelo Conselho 
de Administração da ASF, na sua reunião de 14 de dezembro de 2017.

4 — Este Despacho entra imediatamente em vigor, ficando ratificados 
os atos de assinatura praticados desde 3 de julho de 2017, ao abrigo da 
presente subdelegação.

5 — É revogado o Despacho FGA de 23 de maio de 2014 sobre a 
mesma matéria.

15 -12 -2017. — O Subdelegante, Carlos Marques, Diretor do Fundo 
de Garantia Automóvel.

311016829 

 ERC — ENTIDADE REGULADORA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Deliberação n.º 33/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto no artigo 44.º e ss. do Código do Procedimento 

Administrativo, a Direção Executiva delega na licenciada Maria João 
Magalhães Caldeira, Diretora do Departamento de Gestão, as competên-
cias, com possibilidade de subdelegação, para autorizar/decidir no âmbito 
da área de prestação e disciplina de trabalho, sob superintendência da 
Direção Executiva, designadamente o previsto nas secções III, IV e V 
do Regulamento de Carreiras e de Prestação e Disciplina do Trabalho, 
aprovado pelo Conselho Regulador a 28 de novembro de 2007, com as 
alterações introduzidas a 13 de fevereiro de 2013.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 

nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

15 de dezembro de 2017. — A Direção Executiva da ERC: Sebastião 
Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente.

311015921 

 Deliberação n.º 34/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto no artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a Direção Executiva delega na licenciada Marta Ale-
xandra da Silva Carvalho as competências para assegurar a gestão ad-
ministrativa dos processos, sob superintendência da Direção Executiva, 
designadamente o previsto no artigo 24.º, n.º 3, do Regulamento Interno 
e Orgânico da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, apro-
vado pelo Conselho Regulador a 27 de julho de 2011, com as alterações 
introduzidas a 13 de janeiro de 2016.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

15 de dezembro de 2017. — A Direção Executiva da ERC: Sebastião 
Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente.

311015873 

 Deliberação n.º 35/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, a Direção Executiva da Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social delega na licenciada Maria João Magalhães Caldeira, 
Diretora do Departamento de Gestão, a competência de autorizar as 
despesas e respetivo pagamento com a aquisição de bens e serviços 
correntes e de capital até ao montante de € 500,00 (quinhentos euros), 
excluindo o IVA.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

15 de dezembro de 2017. — A Direção Executiva da ERC: Sebastião 
Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente.

311015776 

 Deliberação n.º 36/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto nos artigos 44.º e ss. do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 17 de 
janeiro, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social — ERC, adotados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social delega no licenciado Rui Eu-
génio Varão Mouta, técnico superior da ERC, nomeado em regime de 
comissão de serviços como Diretor do Departamento Jurídico da ERC, 
com possibilidade de subdelegação:

a) Os poderes para a prática de todos os atos necessários à instru-
ção dos processos em curso no Departamento Jurídico, incluindo a 
convocatória e a condução da audiência de conciliação e a inquirição 
de testemunhas, bem como os necessários ao indeferimento limi-
nar de requerimentos não identificados e daqueles cujo pedido seja 
ininteligível ou omisso, e ainda os necessários ao conhecimento das 
questões prévias dos processos e respetiva decisão e os necessários ao 
arquivamento e ao indeferimento de queixas em casos de manifesta 
simplicidade, nomeadamente, por manifesta incompetência da ERC, 
por manifesta ilegitimidade do requerente e por manifesta simplici-
dade do pedido;

b) Os poderes previstos na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos Es-
tatutos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, atribuídos 
ao Conselho Regulador pelos Estatutos da ERC ou por qualquer outro 
diploma legal, relativos à condução do processamento das contraordena-
ções cometidas através de órgão de comunicação social em matéria afeta 
ao Departamento Jurídico, incluindo os poderes para deduzir acusação 
e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para a elaboração da 
proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias, com 
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exceção da decisão final do processo contraordenacional cuja compe-
tência continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

19 de dezembro de 2017. — O Conselho Regulador da ERC: Sebas-
tião Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente — Fátima 
Resende, vogal — Francisco Azevedo e Silva, vogal — João Pedro 
Figueiredo, vogal.

311015946 

 Deliberação n.º 37/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto nos artigos 44.º e ss. do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social — ERC, adotados pela Lei n.º 53/2005, de 
8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social delega na mestre Tânia Manuela Morais Loja Soares, 
Diretora do Departamento de Análise de Media, com possibilidade de sub-
delegação, os poderes para a prática de todos os atos necessários à instrução 
dos processos em curso no Departamento de Análise de Media, incluindo 
a convocatória e a condução da audiência de conciliação e a inquirição 
de testemunhas, bem como os necessários ao indeferimento liminar de 
requerimentos não identificados e daqueles cujo pedido seja ininteligível 
ou omisso, e ainda os necessários ao conhecimento das questões prévias 
dos processos e respetiva decisão e os necessários ao arquivamento e 
indeferimento de queixas em casos de manifesta simplicidade, nomeada-
mente, por manifesta incompetência da ERC, por manifesta ilegitimidade 
do requerente e por manifesta simplicidade do pedido.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

19 de dezembro de 2017. — O Conselho Regulador da ERC: Sebas-
tião Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente — Fátima 
Resende, vogal — Francisco Azevedo e Silva, vogal — João Pedro 
Figueiredo, vogal.

311015995 

 Deliberação n.º 38/2018

Delegação de Poderes
Nos termos do disposto nos artigos 44.º e ss. do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social — ERC, adotados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade Re-
guladora para a Comunicação Social delega na doutorada Carla Isabel 
Agostinho Martins, Coordenadora do Grupo de Trabalho da Transparên-
cia dos Media da ERC, com possibilidade de subdelegação, os poderes 
para a prática de todos os atos necessários à aplicação da Lei n.º 78/2015, 
de 29 de julho, que regula a promoção da transparência da titularidade, 
da gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem 
atividades de comunicação social, e do Regulamento n.º 348/2016, de 
1 de abril, que estabelece as regras sobre a transparência dos principais 
meios de financiamento e sobre o relatório anual de governo societário 
das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, no-
meadamente, os necessários à receção e verificação da conformidade 
das comunicações ali previstas bem como às notificações nesse âmbito 
necessárias, bem como os poderes necessários à instrução dos procedi-
mentos contraordenacionais previstos no artigo 17.º da referida Lei.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

19 de dezembro de 2017. — O Conselho Regulador da ERC: Sebas-
tião Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice -presidente — Fátima 
Resende, vogal — Francisco Azevedo e Silva, vogal — João Pedro 
Figueiredo, vogal.

311016107 

 Deliberação n.º 39/2018

Delegação de Poderes

Nos termos do disposto nos artigos 44.º e ss. do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 27.º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social — ERC, adotados pela Lei 
n.º 53/2005, de 8 de novembro, o Conselho Regulador da Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social delega na licenciada Maria 
Celeste Coelho Grácio, Coordenadora da Unidade de Supervisão, com 
possibilidade de subdelegação:

a) Todos os poderes necessários à prática dos atos de instrução dos processos 
em curso na Unidade de Supervisão, relativos às competências constantes 
do artigo 21.º, n.º 5, alíneas a) e b), do Regulamento Interno e Orgânico da 
ERC, incluindo a inquirição de testemunhas, bem como os necessários ao 
indeferimento liminar de requerimentos não identificados e daqueles cujo 
pedido seja ininteligível ou omisso, e ainda os necessários ao conhecimento 
das questões prévias dos processos e respetiva decisão e os necessários ao 
arquivamento e o indeferimento de queixas em casos de manifesta simpli-
cidade, nomeadamente, por manifesta incompetência da ERC, por mani-
festa ilegitimidade do requerente e por manifesta simplicidade do pedido;

b) Todos os poderes previstos na alínea ac) do n.º 3 do artigo 24.º dos 
Estatutos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, atribuídos 
ao Conselho Regulador pelos Estatutos da ERC ou por qualquer outro 
diploma legal, relativos à condução do processamento das contraorde-
nações cometidas através de órgão de comunicação social em matéria 
afeta à Unidade de Supervisão, relativos às competências constantes do 
artigo 21.º, n.º 5, alíneas a) e b), do Regulamento Interno e Orgânico da 
ERC, incluindo os poderes para deduzir acusação e proceder à inquirição 
de testemunhas, bem como para a elaboração da proposta de aplicação 
das respetivas coimas e sanções acessórias, com exceção da decisão final 
do processo contraordenacional cuja competência continua reservada 
exclusivamente para o Conselho Regulador;

c) Os poderes de verificar e fiscalizar o cumprimento dos deveres de 
comunicação e transparência, previstos no n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 95/2015, de 17 de agosto;

d) Os poderes para elaboração de um relatório atualizado sobre as 
ações informativas e publicitárias, bem como sobre a sua disponibiliza-
ção mensal no sítio da internet da ERC, previstos no n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto;

e) Os poderes para a elaboração de um relatório anual de avaliação so-
bre o grau de cumprimento da Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto, em con-
formidade com o disposto no n.º 2 do artigo 11.º do mesmo diploma legal.

A presente deliberação produz efeitos a partir desta data, sendo rati-
ficados todos os atos praticados desde o dia 14 de dezembro de 2017, 
nos termos do disposto no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

19 de dezembro de 2017. — O Conselho Regulador da ERC: Sebas-
tião Póvoas, presidente — Mário Mesquita, vice-presidente — Fátima 
Resende, vogal — Francisco Azevedo e Silva, vogal — João Pedro 
Figueiredo, vogal.

311016026 

 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS

Regulamento n.º 17/2018
Nos termos do artigo n.º 8.º n.º 14 dos Estatutos da Escola Superior 

de Educação João de Deus aprovados por Despacho de sua Excelência 
o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior datado de 27 de 
julho de 2009, do artigo n.º 140 n.º 3 de RGIES aprovado pela Lei 
n.º 62/2007 de 10 de setembro, e ainda nos termos e para os efeitos 
do disposto no Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, ouvido o 
Conselho Técnico -Científico que deu parecer favorável, vem o Diretor 
da Escola Superior de Educação João de Deus, promover a publicação 
na 2.ª série do Diário da República, do Regulamento das Condições de 
Acesso e de Ingresso nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da 
Escola Superior de Educação João de Deus.

11 de dezembro de 2017. — O Diretor da Escola Superior de Educação 
João de Deus, António de Deus Ramos Ponces de Carvalho.

Regulamento das Condições de Acesso e de Ingresso 
nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
da Escola Superior de Educação João de Deus

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento aplica -se aos ciclos de estudos superiores 
denominados de Cursos Técnicos Superiores Profissionais, a serem 
ministrados na Escola Superior de Educação João de Deus.


