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PARTE B
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral
Despacho (extrato) n.º 111/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Presidente do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda:
Fernando José Leite de Oliveira Queiroz – nomeado, nos termos do
n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços
da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de
julho, para a categoria de assistente parlamentar do Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 2 de janeiro de 2014.
20 de dezembro de 2013. — A Secretária-Geral, em substituição,
Ana Leal.
207490121
Despacho (extrato) n.º 112/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Presidente do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda:
Pedro Manuel Bastos Rodrigues Soares – nomeado, nos termos do
n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços
da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de
julho, para a categoria de assistente parlamentar do Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 2 de janeiro de 2014.
20 de dezembro de 2013. — A Secretária-Geral, em substituição,
Ana Leal.
207489994

Despacho (extrato) n.º 113/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Presidente do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda:
Vanessa Sofia Tavares de Sousa — nomeada, nos termos do n.º 6
do artigo 46.º da lei de Organização e Funcionamento dos Serviços
da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de
30 de julho, para a categoria de assistente parlamentar do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 2 de
janeiro de 2014.
20 de dezembro de 2013. — A Secretária-Geral, em substituição,
Ana Leal.
207490219
Despacho (extrato) n.º 114/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Presidente do Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda:
Ricardo Amaral Robles — nomeado, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da
Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de
julho, para a categoria de assistente parlamentar do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 2 de janeiro
de 2014.
20 de dezembro de 2013. — A Secretária-Geral, em substituição,
Ana Leal.
207490049

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Despacho n.º 115/2014
Por despacho de 20 de dezembro de 2007, foi designado, em regime de comissão de serviço, o licenciado António Ernesto Trindade
Correia Magalhães, técnico superior, do mapa de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale
do Tejo (CCDR LVT), para exercer o cargo de direção intermédia de
2.º grau — chefe da Divisão de Apoio Jurídico.
A referida comissão de serviço foi objeto de renovação, com efeitos a
20 de dezembro de 2010, pelo período de três anos, a qual cessa a partir
de 19 de dezembro, por ter chegado ao seu termo.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo
Brito Henriques.
207487977

Direção-Geral do Património Cultural
Louvor (extrato) n.º 2/2014
A Diretora-Geral do Património Cultural decidiu, em 18 de dezembro
de 2013 atribuir o seguinte louvor:
Tendo a licenciada Isilda Maria Piedade de Oliveira da Silva terminado
funções em 30/06/2013, por aposentação, cumpre-me louvar, publica-

mente, esta trabalhadora pelo modo zeloso como sempre exerceu a suas
funções, contribuindo, durante 32 anos, para o bom desempenho, dentro
da sua área, nesta Direção-Geral e nos organismos que a antecederam.
A sua dedicação, sentido de responsabilidade, espírito de cooperação
e bom relacionamento com todos os trabalhadores e entidades externas
mereceu, sempre, o respeito e simpatia de todos.
Por ser de inteira justiça realçar o seu exemplo de dedicação, lealdade
e competência, que tive oportunidade de testemunhar, devo enaltecer a
forma inexcedível como sempre soube prestar o serviço público.
20 de dezembro de 2013. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
207488924

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças
e do Ministro da Presidência
e dos Assuntos Parlamentares
Despacho n.º 116/2014
A Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, estabelece o regime de acesso e
exercício da atividade de treinador de desporto.
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º da referida lei é devido o pagamento
de taxas ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pelos atos
relativos ao processo de emissão do título profissional de treinador de
desporto, pela receção da declaração referida no n.º 4 do artigo 5.º e
pela receção das comunicações referentes a cada ação de formação, no
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momento da apresentação dos respetivos requerimentos, declarações
ou comunicações.
O despacho n.º 2724/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2013, fixou as referidas taxas.
Foi, entretanto, possível agilizar o procedimento relativo à emissão do
título profissional de treinador de desporto por via do reconhecimento
de competências profissionais adquiridas e desenvolvidas ao longo da
vida, de modo a que o mesmo seja menos moroso e complexo e, consequentemente, menos oneroso para os cidadãos.
Deste modo, torna-se possível reduzir a taxa fixada para a emissão do
título profissional de treinador de desporto por via do reconhecimento
de competências profissionais adquiridas e desenvolvidas ao longo da
vida.
Assim, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei
n.º 40/2012, de 28 de agosto, determina-se o seguinte:
1 — O n.º 1 do despacho n.º 2724/2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2013, passa a ter a
seguinte redação:
«1 — [...]:
a) [...]
b) [...]
c) Emissão do título profissional de treinador de desporto por
via do reconhecimento de competências profissionais adquiridas e
desenvolvidas ao longo da vida — € 30;
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...].»
2 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
27 de dezembro de 2013. — A Ministra de Estado e das Finanças,
Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — O Ministro
da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Luís Maria de Barros
Serra Marques Guedes.
207506662

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

de janeiro, designo Maria Ana da Cunha e Lorena Alves Machado Sampayo para exercer as funções de secretária pessoal no meu gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 18 de setembro de
2013.
16 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
Nota curricular
Maria Ana da Cunha e Lorena Alves Machado Sampayo, natural de
Lisboa, nascida a 1 de dezembro de 1967, é licenciada em Ciências
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa,
tendo exercido atividade na Indústria Farmacêutica e no INFARMED
(1991-2001). Exerceu as funções de secretária de direção numa organização empresarial (2012).
207487814
Despacho n.º 119/2014
1. Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo Margarida Maria Guerra Tavares Sarmento para exercer
as funções de secretária pessoal no meu gabinete.
2. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3. O presente despacho produz efeitos desde 9 de setembro de
2013.
16 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
Nota curricular
Margarida Maria Guerra Tavares Sarmento, natural de Lisboa, nascida
a 21/06/1956, é diplomada com o Curso Superior de Secretária de Administração, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA).
Desempenhou as funções de secretária de direção e de administração
em diversas empresas e organizações.
207487799

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro
Despacho n.º 117/2014
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 1
do artigo 11.º e no artigo 12.º do decreto-lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo o licenciado Francisco Maria Metello de Almeida e Brito
de Moraes, proveniente do Banco Comercial Português, S. A., onde
exercia as funções de Técnico Especialista no âmbito do Millennium
investment banking, para exercer o cargo de Técnico Especialista do
meu Gabinete.
2. O estatuto remuneratório do designado é o previsto na alínea a)
do n.º 4 do artigo 13.º do decreto-lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º, daquele decreto-Lei, a nota
curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4. O presente despacho produz efeitos desde 1 de outubro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
Nota curricular
Francisco Maria Metello de Almeida e Brito de Moraes, natural de
Lisboa, nascido a 9 de maio de 1982, detém um Master in Finance pela
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade
Católica Portuguesa (2009-2010).
É licenciado em Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa (curso de 2000-2005).
É Técnico Especialista do Millennium investment banking, Banco Comercial Português, S.A., onde exerceu funções na Direção de Structured
Finance e na Direção de Banca de Investimento (desde 2008). Foi Gestor
de Produto no Barclays Bank P.l.c. (Sucursal em Portugal) Direção de
Marketing Empresas (2007-2008), e Gestor Comercial no Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., Banca Corporativa (2005-2007).
207428092
Despacho n.º 118/2014
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 a 3 do artigo 11.º, e no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 120/2014
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de
abril, foi concedida a Fabrizio Croce licença especial para o exercício
de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que o mesmo, 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
Fabrizio Croce, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1 de
outubro de 2013.
12 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.
207489889

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso (extrato) n.º 129/2014
Considerando o disposto no n.º 2 e 3.º do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
agosto, na redação dada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, foi renovada,
por despacho do Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, a comissão de serviço do licenciado José de Castro Marques, no
cargo de Chefe da Divisão de Justiça Administrativa da Direção de
Finanças de Lisboa.
20 de dezembro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
207491101

