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6 — À Divisão de Sistemas e Tecnologias da Informação e Co-
municação compete:

a) [Anterior alínea a).]
b) [Anterior alínea b).]
c) [Anterior alínea c).]
d) [Anterior alínea d).]
e) [Anterior alínea e).]
f) [Anterior alínea f).]
g) [Anterior alínea g).]
h) [Anterior alínea h).]
i) [Anterior alínea i).]

7 — (Anterior n.º 7.)
8 — (Anterior n.º 8.)»

III — O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto de 2015.
13 de julho de 2015. — O Presidente da CCDR Norte, Emídio Fer-

reira dos Santos Gomes.
208828534 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

Despacho (extrato) n.º 8790/2015

Reorganização da Direção de Serviços de Comunicação e Gestão 
Administrativa e Financeira (DSCGAF)

A razão de criação/alteração/extinção de unidades orgânicas flexíveis 
deriva da necessidade de ajustamentos específicos de forma a imprimir 
dinâmica e operacionalidade à Unidade Nuclear, no caso a Direção 
de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa e Financeira.

Pese embora a DSCGAF tenha sofrido no passado recente reorgani-
zações nas unidades orgânicas flexíveis (Divisões), importa nesta fase 
fazer novos ajustamentos de forma a imprimir maior funcionalidade 
àquela direção de serviços.

Neste contexto, e tendo em conta as competências da Direção de Ser-
viços de Comunicação e Gestão Administrativa e Financeira, definidas 
na Portaria n.º 528/2007, de 30 de abril, determino:

A Direção de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa e 
Financeira estrutura-se nas seguintes 3 unidades orgânicas flexíveis:

1.1 — Divisão de Comunicação;
1.2 — Divisão de Gestão Administrativa;
1.3 — Divisão Financeira.
2 — Compete à Divisão de Comunicação:
a) Assegurar o sistema de registo, acompanhamento, controlo e ar-

quivo do expediente;
b) Colaborar na atividade editorial da CCDR, independentemente do 

suporte e meio transmissor, apoiando a sua elaboração e assegurando a 
respetiva comercialização, difusão e disponibilidade;

c) Promover a divulgação das atividades desenvolvidas pela CCDR 
e assegurar a divulgação pública de informação relevante para o desen-
volvimento económico, social, territorial e ambiental da região;

d) Garantir o atendimento, a informação e o apoio aos utentes da 
CCDR;

e) Assegurar a gestão dos recursos e meios informáticos e garantir a 
funcionalidade, a eficácia e a segurança das aplicações informáticas e 
das infraestruturas das redes de comunicação de dados;

f) Propor, implementar e assegurar a execução de medidas de orga-
nização e gestão nos planos de comunicação e informática da CCDR 
e dinamizar a aplicação de normas e procedimentos de modernização 
técnica e administrativa;

2.1 — A Divisão de Comunicação é dirigida por um chefe de divisão, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau.

3 — Compete à Divisão de Gestão Administrativa:
a) Organizar e instruir os processos relativos aos recursos humanos 

e elaborar o balanço social;
b) Identificar as necessidades de formação e qualificação profissionais 

dos recursos humanos e elaborar o plano anual de formação;
c) Identificar as necessidades de recrutamento de recursos humanos, 

participar na organização e acompanhar a realização dos processos de 
recrutamento e seleção de pessoal e assegurar a afetação dos recursos 
humanos aos diversos serviços tendo em vista a prossecução das res-
petivas atribuições;

d) Garantir os procedimentos e as condições necessárias à avaliação 
do desempenho dos recursos humanos e a elaboração do respetivo 
relatório;

e) Assegurar as tarefas administrativas relativas à administração de 
pessoal, designadamente, processamento de remunerações e outros 
abonos, instrução de processos de aposentação, de assistência na doença, 
de acidentes de trabalho, de controlo de assiduidade, manutenção e 
atualização do cadastro e do arquivo;

f) Assegurar a gestão, manutenção, conservação e segurança do pa-
trimónio, instalações e equipamentos e executar as funções de aprovi-
sionamento e economato;

g) Assegurar a gestão, manutenção, conservação e segurança dos 
arquivos da CCDR;

h) Propor, implementar e assegurar a execução de medidas de orga-
nização e gestão nos planos administrativo e de recursos humanos da 
CCDR e dinamizar a aplicação de normas e procedimentos de moder-
nização técnica e administrativa;

3.1 — A Divisão de Gestão Administrativa é dirigida por um chefe 
de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau.

4 — Compete à Divisão Financeira:
a) Proceder à elaboração do orçamento e outros documentos previ-

sionais de carácter financeiro, efetuar o controlo e acompanhamento 
da execução orçamental e assegurar uma gestão integrada dos recursos 
financeiros;

b) Organizar a conta de gerência e outros documentos e relatórios de 
prestação de contas;

c) Acompanhar a execução financeira dos vários programas e projetos, 
com ou sem componente comunitária;

d) Promover os processos de aquisição de bens e serviços necessários 
ao funcionamento dos serviços;

e) Propor, implementar e assegurar a execução de medidas de or-
ganização e gestão nos planos, financeiro e patrimonial da CCDR e 
dinamizar a aplicação de normas e procedimentos de modernização 
técnica e administrativa;

4.1 — A Divisão Financeira é dirigida por um chefe de divisão, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau e integra a Secção de Contabilidade 
e Orçamento.

5 — A Tesouraria reporta diretamente ao diretor de Serviços de Co-
municação e Gestão Administrativa e Financeira;

6 — Compete ao diretor de Serviços de Comunicação e Gestão 
Administrativa e Financeira, por despacho, afetar o pessoal da DSC-
GAF às respetivas unidades orgânicas flexíveis da direção de serviços;

7 — Os dirigentes intermédios que se encontram designados nos 
cargos de chefe da Divisão de Recursos Humanos e Arquivo (em regime 
de substituição) e chefe da Divisão de Recursos Financeiros e Patrimo-
niais (em regime de substituição), respetivamente, Dr.ª Cláudia Maria 
Manguinhas Cavaco de Sousa Henriques e Dr.ª Clara Maria Branco 
Bracons, mantém as suas nomeações, no mesmo regime, nas unidades 
orgânicas flexíveis que lhe sucedem, ficando a exercer respetivamente o 
cargo de chefe da Divisão de Gestão Administrativa e o cargo de chefe 
da Divisão Financeira;

8 — É revogado o Despacho n.º 55/PRE/2012, de 28 de setembro, a 
que se refere o Despacho n.º 14624/2012, 2.ª série, publicado no Diário 
da República n.º 219, de 13 de novembro.

23 de julho de 2015. — O Presidente, António Costa Dieb.
208830201 

 Direção-Geral do Património Cultural

Declaração de retificação n.º 669/2015
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 140, de 21 de julho, o Aviso n.º 7983/2015, inserto nas páginas 
19523 a 19525, procede -se às seguintes retificações:

a) No ponto 1 onde se lê «[...] para exercer funções na área do Labo-
ratório de Arqueociências (Paleobotânica) do Departamento de Estudos, 
Projetos, Obras e Fiscalização», deve ler -se «[...] para exercer funções no 
Laboratório de Arqueociências (área da Paleobotânica) do Departamento 
de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização».

b) No ponto 7 onde se lê «[...] em obediência aos limites impostos 
pelo artigo 42.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro [...]», deve 
ler -se «[...] em obediência aos limites impostos pelo artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro [...]».

c) No ponto 8.3 onde se lê «Nível habilitacional exigido — Licencia-
tura em História (variante Arqueologia) ou Arqueologia ou Licenciatura 
pós -Bolonha (com um mínimo de 120 créditos curriculares na área da 
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Arqueologia) ou Biologia e áreas afins [...]», deve ler -se «Nível habili-
tacional exigido — Licenciatura em História (variante Arqueologia) ou 
Arqueologia ou Geologia ou Biologia e áreas afins [...]».

d) No ponto 8.4 onde se lê «Perfil preferencial: a) Experiência de 
coordenação de projetos nas áreas de atividade objeto de concurso 
referidas no ponto 6 do presente aviso; b) Experiência de trabalho em 
organismos internacionais nas áreas de atividade objeto de concurso 
referidas no ponto 6 do presente aviso», deve ler -se «Perfil preferencial: 
a) Conhecimento e Experiência comprovados nas áreas de atividade 
objeto de concurso referidas no ponto 6 do presente aviso, num mínimo 
de 5 anos; b) Liderança de projetos e equipas nas áreas de atividade que 
justificam a abertura do presente procedimento concursal».

e) No ponto 9.2 onde se lê «Não tendo sido requerido o parecer prévio 
a que alude o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro 
[...]», deve ler -se «Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude 
o n.º 2 do artigo 50.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro [...]».

f) No ponto 9.3 onde se lê «Em conformidade com o estipulado 
no n.º 2 do artigo 49.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, não 
poderão ser opositores ao procedimento concursal os candidatos refe-
ridos na alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º do citado diploma legal», deve 
ler -se «Em conformidade com o estipulado no n.º 2 do artigo 48.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, não poderão ser opositores ao 
procedimento concursal os candidatos referidos na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 48.º do citado diploma legal».

g) No ponto 13 onde se lê «Presidente — Maria da Conceição Pombo 
de Freitas, Professora Associada com agregação da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa» deve ler -se «Presidente — Maria da 
Conceição Pombo de Freitas, Professora Catedrática da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa».

27 de julho de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

208829506 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 597/2015

Contrato -Programa de Desenvolvimento Desportivo 
n.º CP/24/DFQ/2015

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

coletiva 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 Pentatlo Moderno, pessoa coletiva de 
direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, com 
sede na Rua 15 de Agosto N.º 8 B, 2500 -801 Caldas da Rainha, NIPC 
501638725, aqui representada por Manuel José Lopes Pinto Barroso, 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 
janeiro — 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;
c) Formação Inicial de Árbitros/Juízes;
d) Atualização para Árbitros /Juízes;
e) Ações de Formação para Dirigentes;
f) Ações de Formação de Formadores;
g) Outras ações de Formação de Agentes Desportivos.

Cláusula 3.ª 
Período de execução do programa

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação finan-
ceira ao abrigo do presente contrato -programa tem início a 1 de janeiro 
e termina em 31 de dezembro de 2015.

O montante indicado no n.º 1 provém do orçamento de receitas pró-
prias e está inscrito na rubrica de despesa orçamental 04 07 01 — Trans-
ferências correntes — Instituições sem fins lucrativos.

Cláusula 4.ª 
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º Outorgante ao 
2.º Outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa referido 
na cláusula 1.ª é de 4.000,00€ (Quatro mil euros).

2 — Qualquer alteração à realização das ações de formação indicadas 
no Anexo I ao presente contrato, deve ser solicitada ao 1.º Outorgante, 
com base numa proposta fundamentada do 2.º Outorgante a apresentar 
até 60 dias (sessenta) antes do termo da execução do programa de For-
mação de Recursos Humanos, nos termos da cláusula 10.ª do presente 
contrato.

Cláusula 5.ª 
Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 4.ª é disponibilizada 
mensalmente, com o valor de 2.333,00 € no mês de julho e de 333,40 
€ nos meses de agosto a dezembro.

Cláusula 6.ª 
Obrigações da Federação

São obrigações da Federação:
a) Executar o Programa de Formação de Recursos Humanos, apresen-

tado ao 1.º Outorgante, em anexo e que faz parte integrante do presente 
contrato, de forma a atingir os objetivos expressos naquele programa;

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos 
da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-
-programa, sempre que solicitados pelo 1.º Outorgante;

c) Apresentar relatórios individuais de cada ação de formação, até 
um mês após a sua realização, de acordo com o modelo próprio de 
relatório definido pelo 1.º Outorgante, para efeitos de validação técnico-
-financeira;

d) Facultar, sempre que solicitado, ao 1.º Outorgante ou a entidade 
credenciada a indicar por aquele, na sua sede social, o mapa de Exe-
cução Orçamental a 31 de dezembro 2015, o Balancete Analítico a 31 
de dezembro 2015 antes do apuramento de resultados do Programa de 
Formação de Recursos Humanos e, para efeitos de validação técnico-
-financeira, os documentos de despesa, legal e fiscalmente aceites, 
que demonstrem os pagamentos efetuados no âmbito da execução do 
Programa de Formação de Recursos Humanos;

e) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, criar um centro de resultados próprio e 
exclusivo para execução do programa de desenvolvimento desportivo 
objeto do presente contrato, não podendo nele imputar outros custos 
e proveitos que não sejam os da execução deste programa, de modo a 
permitir o acompanhamento da aplicação das verbas confiadas exclu-
sivamente para este fim;

f) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação das ações 
de formação, bem como nos manuais de formação e documentação 
técnica em forma de publicação, o logótipo do 1.º Outorgante conforme 
regras previstas no livro de normas gráficas;

g) Consolidar nas contas do respetivo exercício todas as que decorrem 
da execução do Programa de Formação de Recursos Humanos objeto 
deste contrato;


