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 Despacho (extracto) n.º 9343/2008
Por despacho de 4 de Dezembro de 2007, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português:

Licenciado Pedro Miguel Pires Ramos — nomeado, nos termos do 
n.º 6 do artigo 46º da lei de Organização e Funcionamento dos Serviços 
da Assembleia da República, republicada pela lei n.º 28/2003, de 30 
de Julho, para o cargo de Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar 
do Partido Comunista Português, com efeitos a partir do dia 10 de 
Dezembro de 2007.

11 de Janeiro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 9344/2008
Por despacho 8 de Fevereiro de 2008, do Presidente do Grupo Parla-

mentar do Partido Popular do CDS-PP:

Licenciado Bernardo Maria Carvalho Alves Pires de Lima — nome-
ado, nos termos do nº. 6 do artigo 46º. da lei de Organização e Funcio-
namento dos Serviços da Assembleia da República, republicada pela 
lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, para o cargo de consultor do quadro de 
pessoal de apoio do Grupo Parlamentar do Partido Popular do CDS -PP, 
com efeitos a partir do dia 11 de Fevereiro de 2008.

13 de Março de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto

Despacho n.º 9345/2008
A Portaria n.º 201/2001 de 13 de Março com a redacção que lhe foi 

conferida pela Portaria n.º 286/2007 de 16 de Março veio criar e regu-
lamentar o Programa de Ocupação de Tempos Livres (OTL), fixando 
os respectivos prazos de apresentação dos projectos e candidaturas dos 
jovens.

Atendendo às solicitações das entidades promotoras para o alarga-
mento do prazo para apresentação de projectos de longa duração;

Considerando que é do interesse do IPJ promover e assegurar a parti-
cipação dos jovens na área da ocupação de tempos livres, a qual constitui 
uma das medidas mais eficazes na prevenção de comportamentos de 
risco.

Considerando, ainda, que a efectiva participação dos jovens nos pro-
jectos OTL de longa duração apenas será garantida com o alargamento 
dos prazos em causa, determino a título excepcional que, para o ano 
de 2008, sejam prorrogados os prazos para apresentação de projectos 
e candidaturas, bem como os prazos para aprovação dos projectos de 
longa duração, nos seguintes termos:

a) Apresentação e entrega de projectos de longa duração, até 17 de 
Março de 2008.

b) Aprovação dos projectos de longa duração, até 28 de Março de 
2008.

c) Candidatura dos jovens a projectos de longa duração, a partir de 
1 de Abril de 2008 e até 20 dias antes do início de cada projecto.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assina-
tura.

18 de Fevereiro de 2008. — O Secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P.

Aviso n.º 9885/2008
Nos termos do n.º 3 do artigo 95º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de Março, faz -se público que se encontra afixada, para consulta, a lista 
de antiguidade do pessoal do quadro do Centro de Estudos e Formação 
Autárquica, com referência a 31 de Dezembro de 2007.

Da organização da lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias a contar 
da data da publicação do presente aviso, de acordo com o disposto no 
n.º 1 do artigo 96º do referido diploma.

17 de Março de 2008. — A Chefe de Divisão de Administração Geral, 
Joana Janeiro da Costa. 

 Conselho Nacional de Planeamento Civil
de Emergência

Listagem n.º 174/2008

Nos termos do n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 
de Março, e para efeitos do disposto no artigo 96.º do mesmo diploma, 
dá -se conhecimento que a lista de antiguidade do pessoal do quadro do 
Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência (CNPCE), 
referida a 31 de Dezembro de 2007, se encontra afixada, para consulta, 
no expositor do referido serviço.

18 de Março de 2008. — O Vice -Presidente, João Maria de Vascon-
celos Piroto, tenente -general. 

 Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Despacho (extracto) n.º 9346/2008
Por despacho de 7.2.2008 do Vice - Presidente do Instituto do Desporto 

de Portugal, I.P., Dr. Rui Xavier Mourinha:
Maria Celeste Lopes Duro, Auxiliar Administrativa, do quadro de 

pessoal do ex -Instituto Nacional do Desporto — reclassificada para a 
categoria de Telefonista, da Carreira de Telefonista, do quadro de pessoal 
do ex -Instituto Nacional do Desporto, ficando posicionada no escalão 
5, índice 181, nos termos conjugados das alíneas a), b) e c) do n.º 1 e 
do n.º 2 do artigo 7º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, da 
alínea d) do artigo 4º do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro e 
do n.º 1 do artigo 12º do Código Civil, com produção de efeitos à data do 
despacho. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Março de 2008. — O Vice -Presidente, Rui Xavier Mourinha. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E MI-
NISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Despacho n.º 9347/2008
Nos termos conjugados do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 223/2007, de 30 de Maio, dos artigos 19.º, 20.º e 25.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 
3 de Abril, do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, 
exonera -se, a seu pedido, a licenciada, Maria Mafalda da Câmara Ma-
nuel Reynolds, do cargo de Vogal Executivo do Conselho Directivo do 




