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do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria da assistente técnica Ana
Mónica Marques Pereira, tendo sido celebrado o respetivo contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo o
posicionamento remuneratório detido na situação jurídico funcional de
origem, com efeitos a 29 de fevereiro de 2012.
10 de abril de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
205988967

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO
Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Despacho n.º 5532/2012
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º da Lei Orgânica do XIX
Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de
12 de julho, e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código
do Procedimento Administrativo, no uso dos poderes que me foram
conferidos pelo n.º 2, pela alínea c) do n.º 2.1 e pelos n.os 7 e 8 do despacho n.º 10353/2011, de 5 de agosto de 2011, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2011, subdelego no
conselho diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
(IEFP, I. P.), sem prejuízo do poder de avocação, as competências para
a prática dos atos adiante identificados no âmbito do referido instituto
público:
a) Autorizar a inscrição e a participação dos trabalhadores em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação
ou outras atividades semelhantes que se realizem no estrangeiro, bem
como o pagamento das correspondentes despesas de inscrição, transporte
e ajudas de custo;
b) Decidir sobre as posições a assumir pelo IEFP, I. P., no âmbito
dos processos extrajudiciais de conciliação e dos processos especiais de
recuperação de empresa e de falência, incluindo os respetivos pedidos
iniciais, assim como no âmbito dos processos já instaurados ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, que aprovou o Código da
Insolvência e da Recuperação da Empresa, com a redação dada pelos
Decretos-Leis n.os 200/2004, de 18 de agosto, 76-A/2006, de 29 de
março, 282/2007, de 7 de agosto, 116/2008, de 4 de julho, e 185/2009,
de 12 de agosto;
c) Autorizar a dação em pagamento, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º
do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro;
d) Autorizar a emissão e a revogação da licença para o exercício da
atividade de trabalho temporário, de acordo com o disposto, respetivamente, no n.º 4 do artigo 6.º e no n.º 4 do artigo 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro;
e) Autorizar despesas com arrendamento de imóveis, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
mantido em vigor pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até
ao limite de € 199 519,16 de renda anual;
f) Autorizar a realização de despesas com locação e aquisição de bens
e serviços, bem como com empreitadas de obras públicas, nos termos
dos n.os 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com observância dos
seguintes limites:
i) Até € 1 000 000 para a realização de despesas com empreitadas de
obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços;
ii) Até € 1 500 000 para despesas devidamente discriminadas, incluídas em planos de atividade que sejam objeto de aprovação tutelar;
iii) Até € 2 500 000 para as despesas relativas à execução de planos
ou de programas plurianuais legalmente aprovados.
2 — De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do
Procedimento Administrativo, as competências por mim subdelegadas
são subdelegáveis, com exceção daquelas cuja subdelegação não seja
possível nos termos legais.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 15 de dezembro de
2011, ficando ratificados todos os atos praticados no âmbito da presente
subdelegação de poderes.
10 de abril de 2012. — O Secretário de Estado do Emprego, Pedro
Miguel Rodrigues da Silva Martins.
205989655

para o período de programação 2007-2013, determinando a necessidade de regulamentação complementar específica para disciplinar as
várias tipologias de intervenção no âmbito dos respetivos programas
operacionais.
Decorridos cerca de três anos de execução da maioria das tipologias,
impõe-se agora proceder a alguns ajustamentos entretanto identificados.
A proposta de alteração visa acolher, do ponto de vista regulamentar, a
atual prática de transição automática para o ano seguinte do financiamento aprovado para um ano e não executado, sem que tal operação
exija uma decisão retificativa provendo-se, desta forma, uma correta
adequação entre a realidade e a disciplina jurídica enquadradora.
A Comissão Ministerial de Coordenação do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), nos termos do n.º 5 do artigo 30.º do
Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 74/2008, de 22 de abril, aprovou as presentes alterações, tendo sido
colhido o parecer prévio favorável do Instituto de Gestão do Fundo
Social Europeu, I. P. (IGFSE), nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, pelo que, em
conjugação com o seu n.º 3, determina-se o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração ao despacho n.º 18225/2008, de 8 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 1.1, «Sistema de aprendizagem», do eixo n.º 1, «Qualificação inicial
de jovens», do POPH, anexo ao despacho n.º 18225/2008, de 8 de julho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 2.º
Alteração ao despacho n.º 18224/2008, de 8 de junho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 1.2, «Cursos profissionais», do eixo n.º 1, «Qualificação inicial de
jovens», do POPH, anexo ao despacho n.º 18224/2008, de 8 de junho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 3.º
Alteração ao despacho n.º 18228/2008, de 8 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 1.3, «Cursos de educação e formação de jovens», do eixo n.º 1, «Qualificação inicial de jovens», do POPH, anexo ao despacho n.º 18228/2008,
de 8 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 4.º

Despacho n.º 5533/2012

Alteração ao despacho n.º 18232/2008, de 8 de julho

O Decreto Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro, aprovou
o enquadramento legal de aplicação do Fundo Social Europeu (FSE)

O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 1.4, «Cursos de especialização tecnológica», do eixo n.º 1, «Qualifi-
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cação inicial de jovens», do POPH, anexo ao despacho n.º 18232/2008,
de 8 de julho, passa a ter a seguinte redação:

ao despacho n.º 18223/2008, de 8 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 11.º

«Artigo 11.º

[…]

[…]

1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

Artigo 9.º

Artigo 5.º

Alteração ao despacho n.º 18363/2008, de 9 de julho

Alteração ao despacho n.º 31221/2008, de 4 de dezembro

O artigo 15.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 3.1.1, «Programa de formação-ação para PME», do eixo n.º 3,
«Gestão e aperfeiçoamento profissional», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18363/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:

O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 1.5, «Reequipamento dos estabelecimentos de ensino», do
eixo n.º 1, «Qualificação inicial de jovens», do POPH, anexo ao despacho
n.º 31221/2008, de 4 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 15.º

«Artigo 11.º

[…]

[…]

1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

1— ................................................
2— ................................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3— ................................................
4— ................................................
5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando,
em candidaturas plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado para o ano civil, as verbas não executadas transitam
automaticamente para o ano civil seguinte.»
Artigo 6.º
Alteração ao despacho n.º 18229/2008, de 8 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 2.1, «Reconhecimento, validação e certificação de competências»,
do eixo n.º 2, «Adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida», do
POPH, anexo ao despacho n.º 18229/2008, de 8 de julho, passa a ter a
seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 7.º

Artigo 10.º
Alteração ao despacho n.º 18366/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 3.1.2, «Programa de formação-ação para entidades da economia
social», do eixo n.º 3, «Gestão e aperfeiçoamento profissional», do
POPH, anexo ao despacho n.º 18366/2008, de 9 de julho, passa a ter a
seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 11.º
Alteração ao despacho n.º 18362/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 3.2, «Formação para a inovação e gestão», do eixo n.º 3, «Gestão e aperfeiçoamento profissional», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18362/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º

Alteração ao despacho n.º 18227/2008, de 8 de julho

[…]

O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 2.2, «Cursos de educação formação de adultos», do eixo n.º 2, «Adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida», do POPH, anexo ao despacho n.º 18227/2008, de 8 de julho, passa a ter a seguinte redação:

1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 8.º
Alteração ao despacho n.º 18223/2008, de 8 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 2.3, «Formações modulares certificadas», do eixo n.º 2,
«Adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida», do POPH, anexo

Artigo 12.º
Alteração ao despacho n.º 18474/2008, de 10 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 3.3, «Qualificação dos profissionais da administração pública central
e local e dos profissionais da saúde», do eixo n.º 3, «Gestão e aperfeiçoamento profissional», do POPH, anexo ao despacho n.º 18474/2008,
de 10 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
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3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 13.º
Alteração ao despacho n.º 18369/2008, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 3.5, «Qualificação dos profissionais do sector da educação», do
eixo n.º 3, «Gestão e aperfeiçoamento profissional», do POPH, anexo
ao despacho n.º 18369/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 14.º
Alteração ao despacho n.º 18370/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 4.1, «Bolsas de formação avançada», do eixo n.º 4, «Formação
avançada», do POPH, anexo ao despacho n.º 18370/2008, de 9 de julho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 15.º
Alteração ao despacho n.º 18368/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 4.2, «Promoção do emprego científico», do eixo n.º 4, «Formação
avançada», do POPH, anexo ao despacho n.º 18368/2008, de 9 de julho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 16.º
Alteração ao despacho n.º 18367/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 4.3, «Bolsas e programas para estudantes do ensino
superior», do eixo n.º 4, «Formação avançada», do POPH, anexo
ao despacho n.º 18367/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

Artigo 17.º
Alteração ao despacho n.º 18233/2008, de 8 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 5.1, «Apoios ao emprego», do eixo n.º 5, «Apoio ao empreendedorismo e à transição para a vida ativa», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18233/2008, de 8 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 18.º
Alteração ao despacho n.º 18359/2008, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 5.2, «Estágios profissionais», do eixo n.º 5, «Apoio ao
empreendedorismo e à transição para a vida ativa», do POPH, anexo
ao despacho n.º 18359/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 19.º
Alteração ao despacho n.º 18231/2008, de 8 de julho
O artigo 10.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 5.3, «INOV Contacto», do eixo n.º 5, «Apoio ao empreendedorismo e à transição para a vida ativa», do POPH, anexo
ao despacho n.º 18231/2008, de 8 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 10.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 20.º
Alteração ao despacho n.º 10554/2010, de 24 de junho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 5.4, «Apoio à inserção de desempregados», do eixo n.º 5, «Apoio
ao empreendedorismo e à transição para a vida ativa», do POPH, anexo
ao despacho n.º 10554/2010, de 24 de junho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 21.º
Alteração ao despacho n.º 10553/2010, de 24 de junho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 5.5, «Qualificação — Emprego», do eixo n.º 5, «Apoio ao empreen-
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dedorismo e à transição para a vida ativa», do POPH, anexo ao despacho
n.º 10553/2010, de 24 de junho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado para
o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente para
o ano civil seguinte.»
Artigo 22.º
Alteração ao despacho n.º 18361/2008, de 9 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.1, «Formação para a inclusão», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e
desenvolvimento social», do POPH, anexo ao despacho n.º 18361/2008,
de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 23.º
Alteração ao despacho n.º 18360/2008, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.2, «Qualificação das pessoas com deficiências e incapacidades», do
eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH,
anexo ao despacho n.º 18360/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 24.º
Alteração ao despacho n.º 18234/2008, de 8 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.3, «Apoio à mediação e integração das pessoas com deficiências e
incapacidades», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento
social», do POPH, anexo ao despacho n.º 18234/2008, de 8 de julho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 25.º
Alteração ao despacho n.º 18364/2008, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.4, «Qualidade dos serviços e organizações», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18364/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 26.º
Alteração ao despacho n.º 18475/2008, de 10 de julho
O artigo 10.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.5, «Ações de investigação, sensibilização e promoção de boas
práticas», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social»,
do POPH, anexo ao despacho n.º 18475/2008, de 10 de julho, passa a
ter a seguinte redação:
«Artigo 10.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 27.º
Alteração ao despacho n.º 18476/2008, de 10 de julho
O artigo 13.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 6.6, «Formação em língua portuguesa para estrangeiros», do
eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH,
anexo ao despacho n.º 18476/2008, de 10 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 13.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 28.º
Alteração ao despacho n.º 7173/2010, de 23 de abril
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.7, «Apoio a consórcios locais para a promoção da inclusão social
de crianças e jovens», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH, anexo ao despacho n.º 7173/2010, de 23 de
abril, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ...............................................
2— ...............................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 29.º
Alteração ao despacho n.º 18477/2008, de 10 de julho
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.8, «Apoio ao acolhimento e integração de imigrantes», do eixo n.º 6,
«Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH, anexo ao
despacho n.º 18477/2008, de 10 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
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Artigo 30.º
Alteração ao despacho n.º 18478/2008, de 10 de julho
O artigo 13.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.9, «Ações de formação e iniciativas de sensibilização dirigidas
a públicos estratégicos no domínio do acolhimento e integração dos
imigrantes», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento
social», do POPH, anexo ao despacho n.º 18478/2008, de 10 de julho,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 13.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 31.º
Alteração ao despacho n.º 18479/2008, de 10 de julho
O artigo 9.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.10, «Ações de investigação e promoção de campanhas de sensibilização da opinião pública em matéria de imigração», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18479/2008, de 10 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 9.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 32.º
Alteração ao despacho n.º 18365/2008, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.11, «Programas integrados de promoção do sucesso educativo», do
eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH,
anexo ao despacho n.º 18365/2008, de 9 de julho, passa a ter a seguinte
redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ..................................................
2— ..................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado para
o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente para
o ano civil seguinte.»
Artigo 33.º
Alteração ao despacho n.º 4749/2009, de 9 de fevereiro
O artigo 13.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.12, «Apoio ao investimento a respostas integradas de apoio social», do eixo n.º 6, «Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do
POPH, e das correspondentes tipologias de intervenção dos seus eixos
n.º 8 — Algarve e n.º 9 — Lisboa, anexo ao despacho n.º 4749/2009,
de 9 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 13.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3— ................................................
4— ................................................
5— ................................................

6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando,
em candidaturas plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado para o ano civil, as verbas não executadas transitam
automaticamente para o ano civil seguinte.»
Artigo 34.º
Alteração ao despacho n.º 31220/2008, de 4 de dezembro
O artigo 11.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 6.13, «Contratos locais de desenvolvimento social», do eixo n.º 6,
«Cidadania, inclusão e desenvolvimento social», do POPH, e das correspondentes tipologias de intervenção dos seus eixos n.º 8 — Algarve
e n.º 9 — Lisboa, anexo ao despacho n.º 31220/2008, de 4 de dezembro,
passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 11.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 35.º
Alteração ao despacho n.º 18226/2008, de 8 de julho
O artigo 9.º do regulamento específico da tipologia de intervenção n.º 7.1, «Sistema estratégico de informação e conhecimento»,
do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do POPH, anexo ao despacho
n.º 18226/2008, de 8 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 9.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 36.º
Alteração ao despacho n.º 15609/2009, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.2, «Planos para a igualdade», do eixo n.º 7, «Igualdade de género»,
do POPH, anexo ao despacho n.º 15609/2009, de 9 de julho, passa a ter
a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 37.º
Alteração ao despacho n.º 15608/2009, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.3, «Apoio técnico e financeiro às organizações não governamentais», do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do POPH, anexo ao despacho
n.º 15608/2009, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
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Artigo 38.º

Direção-Geral de Energia e Geologia

Alteração ao despacho n.º 15606/2009, de 9 de julho
O artigo 13.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.4, «Apoio a projetos de formação para públicos estratégicos»,
do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do POPH, anexo ao despacho
n.º 15606/2009, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 13.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 39.º
Alteração ao despacho n.º 18230/2008, de 8 de julho
O artigo 9.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.5, «Sensibilização e divulgação da igualdade de género e prevenção da violência de género», do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do
POPH, anexo ao despacho n.º 18230/2008, de 8 de julho, passa a ter a
seguinte redação:
«Artigo 9.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»

Aviso n.º 5774/2012
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março e do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de abril, que Aldeia & Irmão, SA, requereu a
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de
caulino, numa área “Fontainhas”, localizada no concelho e distrito de
Leiria, delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam seguidamente,
em coordenadas Hayford-Gauss, DATUM 73, (Melriça):
Área total do pedido: 5,612 km2
Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1...................
2...................
3...................
4...................
5...................

– 61600
– 61526
– 63623
– 63580
– 62780

27715
25328
25755
28340
28645

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, ou a
manifestarem preferência, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, por escrito com o devido fundamento,
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Aviso
no Diário da República.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia
e Geologia, sita na Avª 5 de Outubro, 87-5.º Andar, 1069-039 LISBOA,
entidade para quem devem ser remetidas as reclamações. O presente
aviso e planta de localização estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
29 de fevereiro de 2012. — O Subdiretor Geral, Carlos A. A. Caxaria.
305876546

Artigo 40.º
Alteração ao despacho n.º 15607/2009, de 9 de julho

Aviso n.º 5775/2012

O artigo 13.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.6, «Apoio ao empreendedorismo, associativismo e criação de
redes empresariais de atividades económicas geridas por mulheres»,
do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do POPH, anexo ao despacho
n.º 15607/2009, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março e do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de abril, que SILICALIA PORTUGAL — Indústria
e Comércio de Aglomerados de Pedra, S. A., requereu a atribuição de
direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de quartzo, numa
área “Freixial”, localizada no concelho de Trancoso, distrito de Guarda,
delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam seguidamente, em
coordenadas Hayford-Gauss, DATUM 73 (Melriça):

«Artigo 13.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado para
o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente para
o ano civil seguinte.»
Artigo 41.º
Alteração ao despacho n.º 15610/2009, de 9 de julho
O artigo 12.º do regulamento específico da tipologia de intervenção
n.º 7.7, «Projetos de intervenção no combate à violência de género»,
do eixo n.º 7, «Igualdade de género», do POPH, anexo ao despacho
n.º 15610/2009, de 9 de julho, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 12.º
[…]
1— ................................................
2— ................................................
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, quando, em candidaturas
plurianuais, não haja execução integral do financiamento aprovado
para o ano civil, as verbas não executadas transitam automaticamente
para o ano civil seguinte.»
Artigo 42.º
Produção de efeitos
O presente despacho produz efeitos a partir da sua publicação.
17 de abril de 2012. — O Secretário de Estado do Emprego, Pedro
Miguel Rodrigues da Silva Martins.
205989744

Área total do pedido: 2,858 km2
Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5.....................
6.....................

76980
77268
78630
76500
75675
76530

127347
127679
127190
125700
126850
127497

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, ou a
manifestarem preferência, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, por escrito com o devido fundamento,
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Aviso
no Diário da República.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia
e Geologia, sita na Av. 5 de Outubro, 87-5.º Andar, 1069-039 Lisboa,
entidade para quem devem ser remetidas as reclamações. O presente
aviso e planta de localização estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
10 de abril de 2012. — O Subdiretor-Geral, Carlos A. A. Caxaria.
305977967
Declaração de retificação n.º 546/2012
Para os devidos efeitos se declara que a Portaria n.º 152/2012, de
9 de março, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 9 de
março de 2012, referente à fixação do perímetro de proteção da água
mineral natural a que corresponde o número HM-36 de cadastro e a

