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c) Entrevista Individual ao candidato que, para além do aprofundamento dos aspetos relativos às alíneas a) e b) deste ponto,
deve apreciar as competências pessoais do candidato, as motivações da candidatura e verificar se a fundamentação do projeto de
intervenção é adequada à realidade do Agrupamento de Escolas
Baixa-Chiado.
6 — Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado
www.abc.edu.pt, será disponibilizada toda a documentação relativa a
este procedimento concursal.
7 — A lista provisória dos candidatos admitidos e dos candidatos
excluídos a concurso será afixada na escola sede do Agrupamento de
Escolas Baixa-Chiado e divulgada na página eletrónica do mesmo, até
10 dias úteis após a data limite de apresentação das candidaturas, sendo
esta a única forma de notificação dos candidatos.
Visto e aprovado pelo Conselho Geral em 9 de abril de 2018.
20 de abril de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Maria Alfreda
Ferreira da Fonseca.
311291419

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real
Aviso n.º 5819/2018
Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
torna-se público que se encontra afixada no expositor do átrio da escola
sede a lista de antiguidade do Pessoal Não Docente do Agrupamento de
Escolas Diogo Cão, Vila Real, reportada a 31 de dezembro de 2017.
O pessoal não docente dispõe de 15 dias úteis, a contar da publicação
deste aviso no Diário da República, para apresentar reclamação ao dirigente máximo do serviço nos termos do artigo 191.º, conjugado com o
artigo 188.º, n.º 2, alínea b), ambos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
19 de abril de 2018. — A Diretora, Maria Elisabete Carvalho Ribeiro
Leite.
311290147

Agrupamento de Escolas Luís António Verney, Lisboa
Aviso n.º 5820/2018
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, José Eduardo da Silva Rosinha,
diretor do agrupamento de escolas Luís António Verney, torna público
que, por seu despacho de 13/04/2018, foi homologada a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
de recrutamento para ocupação de 1 posto de trabalho, em regime de
contrato individual de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional, publicitado através do Aviso n.º 2202/2018, publicado no Diário
da República n.º 35, 2.ª série, de 19 de fevereiro.
A lista encontra-se afixada em local visível e público da escola sede
e na página eletrónica deste agrupamento de escolas.
13 de abril de 2018. — O Diretor, José Eduardo da Silva Rosinha.
311278913

EDUCAÇÃO E ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA
DESPORTIVA
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.,
e Federação Portuguesa de Badminton
Contrato n.º 301/2018
Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo n.º CP/162/DDF/2018
Atividades Regulares
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 510089224, 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 Badminton, pessoa coletiva de direito
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido
através de Despacho n.º 38/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro, com sede na Rua
Júlio César Machado, 80, 2500-225 Caldas da Rainha, NIPC 501109170,
aqui representada por Horácio Miranda Ornelas Bento de Gouveia, na
qualidade de Presidente, adiante designada por 2.º Outorgante.
Considerando que:
A) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o 1.º Outorgante, «outorgar
com os beneficiários um aditamento ao contrato-programa celebrado
para o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo
contrato-programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo
do ano anterior»;
B) Pelo despacho de 17 de janeiro de 2018, de Sua Excelência o
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foi autorizada a celebração de aditamento, ao abrigo da disposição legal acima mencionada,
com o 2.º Outorgante;
C) Em cumprimento do referido, foi celebrado, a 22-01-2018, com
o 2.º Outorgante o Contrato-Programa n.º CP/24/DDF/2018 que previa
a concessão de uma comparticipação financeira até 87.030,00 €, paga
em regime duodecimal;
D) Os procedimentos supra referidos estão concluídos e na sequência
de análise técnica efetuada pelos serviços e decisão do Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto ficou estabelecida a concessão à
entidade acima identificada de uma comparticipação financeira no valor
global identificado na cláusula 3.ª, infra, destinada a apoiar a execução
do Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado;
E) O n.º 3, do artigo 22.º, do decreto-lei supracitado determina que «os
montantes liquidados nos termos do aditamento são levados em conta
nos valores atribuídos pelos novos contratos-programa ou integralmente
restituídos se se não vier a outorgar tais contratos»;
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
Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma comparticipação financeira à execução do Programa de Desenvolvimento Desportivo de Atividades Regulares, que o 2.º Outorgante apresentou ao
1.º Outorgante, e se propõe prosseguir no decurso do corrente ano,
anexo a este contrato-programa, o qual faz parte integrante do mesmo,
publicado e publicitado nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de
1 de outubro.
Cláusula 2.ª
Período de execução do programa
O período de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente contrato-programa termina em 31 de
dezembro de 2018.
Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira
1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º Outorgante, ao
2.º Outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa desportivo
referido na cláusula 1.ª, é no montante de 352.000,00 €, com a seguinte
distribuição, sem prejuízo do estabelecido no n.º 3, infra:
a) A quantia de 96.000,00 €, destinada a comparticipar os custos com
a Organização e Gestão do 2.º Outorgante;
b) A quantia de 130.000,00 €, destinada a comparticipar a execução
do projeto de Desenvolvimento da Atividade Desportiva, que inclui as
seguintes consignações específicas:
i) 34.500,00 €, destinado a comparticipar exclusivamente custos com
a contratação da equipa técnica de apoio a este projeto;
ii) 1.000,00 €, destinado a comparticipar exclusivamente a execução
do projeto de desenvolvimento da prática desportiva juvenil «Badminton
nas Escolas»;
iii) 4.000,00 €, para apoio ao projeto de Ética no Desporto apresentado
ao 1.º Outorgante;

