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PARTE D
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Declaração n.º 7/2019
Nos termos do artigo 6.º da Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro,
declara-se que, em sessão plenária realizada em 16 de janeiro de 2019,
foi eleita pelo Plenário do Tribunal Constitucional a vogal da Entidade
das Contas e Financiamentos Políticos, Dr.ª Mariana Sofia Simões de
Oliveira Paixão.
29 de janeiro de 2019. — O Presidente, Manuel da Costa Andrade.
312024209

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Despacho (extrato) n.º 1258/2019
Por despacho do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, de
9 de janeiro de 2019:
Teresa Maria Pereira da Silva, escrivã de direito, a exercer funções,
em regime de comissão de serviço, no Supremo Tribunal Adminis-

trativo, afeta ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e
Fiscais — renovada a referida comissão de serviço, com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2019.
18 de janeiro de 2019. — O Administrador, Rogério Paulo Martins
Pereira.
311995926

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Despacho (extrato) n.º 1259/2019
Por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior
da Magistratura de 18-01-2019, foi a Exma. Senhora Juíza de Direito
Dra. Sara Fátima de Andrade Ferreira Real Martins, juíza de direito,
interina, no Juízo de comércio do Funchal — Juiz 2, da Comarca da
Madeira, nomeada, como requereu, juíza de direito efetiva no mesmo
lugar, nos termos do artigo 45.º, n.º 1 e 5 do Estatuto dos Magistrados
Judiciais. (Posse imediata)
18 de janeiro de 2019. — O Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Carlos Castelo Branco.
311996039

PARTE E
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA
Deliberação (extrato) n.º 145/2019
Os Estatutos da Entidade Regional de Turismo da Área Regional de
Turismo de Lisboa, designada Entidade Regional de Turismo da Região
de Lisboa (ERT-RL), foram homologados e publicados em anexo ao
Despacho n.º 10174/2013, de 19 de julho de 2013, do Secretário de
Estado do Turismo, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148,
de 2 de agosto de 2013.
Por deliberação de 28 de novembro de 2018, a Assembleia Geral
da ERT-RL aprovou, no seguimento da proposta n.º 16/2018, de 9 de
novembro de 2018 da Comissão Executiva da ERT-RL, uma alteração
aos artigos 1.º, 40.º e 44.º dos mesmos Estatutos, destinada à adaptação
da designação da NUT II, com a nova abrangência territorial da anterior
NUT III «Grande Lisboa», bem como de forma a precisar a delegação
genérica de competências entre a ERT-RL e a Associação Turismo de
Lisboa — Visitors and Convention Bureau, prevista na alínea m) do
artigo 13.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, abrangendo uma maior
concretização geográfica e temática dessa delegação.
Nesta sequência, a ERT-RL submeteu a alteração aos seus Estatutos
à consideração da Secretária de Estado do Turismo, tendo merecido
homologação nos termos do Despacho n.º 4/SET/2019, de 11 de janeiro
de 2019, da Secretária de Estado do Turismo, de harmonia com o n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, e ao abrigo das competências
delegadas pelo Despacho n.º 10723/2018, de 09 de novembro de 2018,
do Ministro da Economia, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 223, de 20 de novembro de 2018, passando os artigos 1.º, 4.º e 44.º
a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
Denominação, natureza jurídica e âmbito territorial
1— ................................................
2— ................................................
3 — O âmbito territorial de atuação da ERT-RL, definido na Lei
n.º 33/2013, de 16 de maio, corresponde à Área Regional de Turismo de
Lisboa coincidente com a NUT II Área Metropolitana de Lisboa, com a
conformação fixada pelo Decreto-Lei n.º 46/89, de 15 de fevereiro, alterado

pelos Decretos-Leis n.os 163/99, de 13 de maio, 317/99, de 11 de agosto,
244/2002, de 5 de novembro, e pela Lei n.º 21/2010, de 23 de agosto.
Artigo 40.º
Delegações e postos de turismo
1 — A ERT-RL possui uma delegação em Setúbal, com um âmbito territorial coincidente com os municípios do Distrito de Setúbal
integrados na NUT III Área Metropolitana de Lisboa.
2— ................................................
3— ................................................
4— ................................................
5— ................................................
Artigo 44.º
Delegação de atribuições
1 — De acordo com critérios de subsidariedade, no âmbito territorial da NUT III Área Metropolitana de Lisboa consideram-se delegadas na Associação Turismo de Lisboa — Visitors and Convention
Bureau as seguintes atribuições e competências da ERT-RL, sem
necessidade de ato expresso de delegação:
a) Criação, manutenção, reformulação, dinamização e gestão de
postos de turismo;
b) Organização, participação e apoio a ações, iniciativas e eventos
promocionais;
c) Conceção, produção e distribuição de materiais promocionais e
informativos em diversos suportes e outros conteúdos promocionais
(digitais e em papel);
d) Reabilitação, reconversão, gestão e exploração de imóveis, equipamentos, estabelecimentos e recintos com potencial de uso turístico;
e) Elaboração de estudos, pareceres e instrumentos de planeamento
e gestão;
f) Observatório do Turismo;
g) Criação e gestão de instrumentos e incentivos de apoio às empresas turísticas.
2 — Os acordos de colaboração a celebrar no âmbito de delegação
de atribuições deverão ser autorizados pela Assembleia-Geral da ERT-RL, sob proposta da respetiva Comissão Executiva.
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3 — A delegação prevista no presente artigo não confere à Associação Turismo de Lisboa — Visitors and Convention Bureau capacidade
para atuar como entidade com poderes públicos, designadamente
poderes de autoridade.»
18 de janeiro de 2019. — O Presidente da Comissão Executiva da
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Vítor Jorge Palma
da Costa.
311995918

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Edital (extrato) n.º 235/2019
Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação
de um(a) doutorado(a) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho.
1 — Por despacho de 26 de outubro de 2018 do Reitor da Universidade do Algarve, e nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 1 de
julho, faz-se público que se encontra aberto pelo prazo de 20 dias úteis,
a contar da data de publicação do presente aviso, procedimento concursal
de seleção internacional para a contratação de um(a) doutorado(a) de
nível inicial, para o exercício de atividades de investigação científica
na área científica de Geociências especialidade de Dinâmica Litoral, no
âmbito do projeto «EW-COAST — Sistema de alerta a riscos costeiros
induzidos por tempestades», financiado pela Fundação para Ciência e
Tecnologia (FCT) e pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
(FEEI), através do Portugal 2020 — Programa Operacional Regional
do Algarve (CRESC 2020), para o Centro de Investigação Marinha e
Ambiental da Universidade do Algarve.
2 — O recrutamento é feito de entre doutorados nacionais, estrangeiros e apátridas que sejam detentores de um currículo científico e
profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver.
3 — Os doutorados são contratados pelo nível remuneratório 33 da
Tabela Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base
mensal de 2.128,34 €, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, para o exercício de funções equiparadas
às de Investigador Auxiliar.
4 — O aviso integral do procedimento concursal será disponibilizado
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, e
nos sítios na Internet da FCT, I. P., em www.eracareers.pt/ e da Universidade do Algarve, em www.ualg.pt, nas línguas portuguesa e inglesa.
18 de janeiro de 2019. — O Reitor, Paulo Águas.

311994265

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 2006/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de quinze dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-06-ARH/2019, de âmbito
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível
inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área
científica de Planeamento Regional e Urbano, com vista a trabalhar no
projeto «DRIVIT-UP Fatores de transformação urbana: avaliação de
políticas pública (POCI-01-0145-FEDER-031905)», com as funções de:
a) apoio à coordenação do projeto e implementação de uma estratégia
de interação com os diferentes elementos da equipa científica; b) conceptualização do modelo de apoio à decisão municipal, de acordo com a
candidatura; c) aplicação do modelo aos casos de estudo selecionados; e
d) produção científica no âmbito do projeto, suportado pelos orçamentos
do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, na
sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
na sua componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052
26 de outubro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312016011

Aviso (extrato) n.º 2007/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de quinze dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-10-ARH/2019, de âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de 1 (um) lugar de Doutorado
de nível inicial para o exercício de atividades de investigação científica
nas áreas científicas de Engenharia Mecânica, Engenharia Biomédica e
de Ciência e Engenharia de Materiais, com vista ao i) desenvolvimento de
conceito de implante intramedular bioinspirado, ii) estudo de comportamento de camadas bioativas e sua integração, iii) estudos computacionais
e experimentais, no âmbito do projeto MULBIOIMPLANT — Implante
multifuncional e bioinspirado para melhorar a integração óssea, referência POCI-01-0145-FEDER-032486, suportado pelos orçamentos do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, na sua
componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na
sua componente de Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052
5 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312012059
Aviso (extrato) n.º 2008/2019
Procedimento Concursal de Recrutamento e contratação
de Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto, torna-se público que a Universidade de Aveiro, vai proceder
à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação,
do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-11-ARH/2019, de âmbito internacional,
para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial para o
exercício de atividades de investigação científica na área científica de
Nanociências e Nanotecnologias com vista ao desenvolvimento de nanocompósitos ZnO/carbono para aplicação como componente transdutor
em biossensores que combinam mecanismos de transdução óticos e
eletroquímicos no mesmo dispositivo, no âmbito do projeto NANIOBIOSENSE — Nanoestruturas de ZnO e compósitos ZnO/nanocarbono
para aplicação em biossensores, POCI-01-0145-FEDER-028755, do
I3N — Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação
(Polo de Aveiro), suportado pelos orçamentos do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização, na sua componente FEDER,
e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de
Orçamento de Estado.
O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052
5 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
312012075

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Despacho n.º 1260/2019
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 5 e n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho de 2014, que aprova em
anexo a Lei Geral em Funções Públicas, torna-se público que, por meu
despacho de 10 de setembro de 2018, os trabalhadores Alexandre Filipe
Norberto Ferreira, Márcio José Marques Cunha, Celiana Maria Silva
Baptista e Rui Manuel Silva Morais concluíram com sucesso, o período
experimental na carreira e categoria de assistente operacional.
21 de janeiro de 2019. — O Reitor, Professor Doutor António
Carreto Fidalgo.
311995529

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso (extrato) n.º 2009/2019
1 — Por despacho de 12/12/2018 da Reitora da Universidade de
Évora, foi deliberado abrir concurso de seleção internacional para um
lugar de investigador(a) para o exercício de atividades na área científica
de Ciências Biológicas, especialização em biologia, conservação e genética de Petromyzontidae, em regime de contrato de trabalho em funções

