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COMISSAO NACIONAL DE PR0TECçA0 DE DADOS

Declaraçao de rectlflcaçao fl.0 22/2011

Pam os devidos efeitos se declara que a despacho (exlracto)
fl.0 15287/2010, de 29 de Setembro (nomeaçAo da secretAria da
CNPD), publicado no Diana da RepüblIca, 2.0 sémie, n.° 197, de

ttrRTE C

II de Outubro de 2010, saiu corn a seguinte inexactidäo, que assim
SC reclifica:

Onde Se lé aa parlir de 01.10.2007,> deve let-se ((a parlir de I de
Oulubro de 2010>>

18 de Outubro de 2010.— 0 Presidenle, Lu/s Novais Lingnau da
Si/ye Ira.

204042072

PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidencia

Despacho fl.0 24212011

Nos termos do disposto no artigo 8.’ da Lei Organica do XVIII Go
vemo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.°321/2009, de II
de Dezembro, conjugado corn o disposto na alinea c) do n.° I do aT
ligo 17.0 do Decrelo-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho, mantido em vigor
pela alineaj) do n.° I do artigo 14.’ do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de Janeiro, corn as n.’ I e 3 do artigo 109.’ do Código dos Contralos
PUblicos e corn os artigos 35.’ e seguinles do Código do Procedimento
Administrativo, e no uso dos poderes que me forarn delegados pelo
Primeiro-Ministro, através do despacho n.° 1377/2010. de 12 de Janeiro,
subdelego no conselho directivo do Instituto Nacional de Estatistica, I. P.,
com as necessárias adaptaçoes, conforrne 0 previsto flog n’3 e 4 da
deliberaçào n,° 1185/2010, do conseiho directivo do Instiluto Nacional
de Estatistica, I. P., de 19 de Abril, publicada no Diánio da Repáblica,
2.’ série, n.° 130, de 7 de Julbo de 2010, a cornpetência para autorizar
a realizaçào de despesas corn a aquisiçao de serviços de planearnento,
negociacao, compra C gestão da colocação em meios de Dma campa
nba de informaçao e rnobilizaçào da populaçao e produçao de alguns
dos seus suporles para 0 XV Recensearnento Geral da Populacao e o
V Recenseamento Geral da [Iabilação (Censos 2011), a qual englobará
varios rneios de cornunicaçao, tais corno Ielevisão, radio e outros, ate
no montanle global deE 2 500 000 acrescido de IVA.

A presence delegacao da conipeténcia para autorizaçao da despesa
inerente aos contratos a celebrar implica a delegaçào das dernais compe
téncias para a decistlo de contralar nos termos do Código dos Contratos
PObI icos.

3 de Janeiro de 2011. 0 Ministro da PresidCncia, Manuel Pedro
Cunha da Si/va Pene Ira.

112011

Gabinete do Secretario de Estado da Presidéncia
do Conseiho de Ministros

Despacho n.° 243/2011

Deelaraçao de Utilidade Pühliea

A Cooperaliva Radio Vouzela, C. R. L., pcssoa colectiva
n.° 502148314, corn sede en, Vouz.ela, insere-se no mania da cultura
do sector cooperativo, e presta, desde 988, relevanles e continuados
serviços a coniunidade atravCs da produçäo e difusão de progranias
radiofonicos, contribuindo para a divulgaçfto e promocao do concelho
de Vouzela e da regiáo de La[&s.

Coopera corn as ma’s diversas entidades, nomeadarnente corn a cániara
municipal da sede, na prossccuçao dos scus fins.

Pot esles fundanientos. conforme exposto ‘las infomniacoes
DAJD/792 2010 e DAJD/478/2007 do processo adniinistraiivo

(126/UP12004), instruido na Secretaria-Geral da Presidencia do Conselbo
de Miniscros, e no uso dos poderes que me foram subdelegados pelo
Ministro das Presidenciaatraves do despacho n.°4213/2010, de 26 de
Fevereiro, publicado no Didno da Repübllca, 2.’ gene, n.° 48, de lOde
Marco de 2010, declaro a Cooperativa Radio Vouzela, C. R. L. pessoa
colectiva de ulilidade pOblica, nos termos do Decreto-Lei n.° 460/77, de
7 de Novembro, com a redacçao dada pelo Decreto-Lei n.°391/2007,
de 13 de Dezembro.

17 de Dezembro de 2010.— 0 Secretário de Estado da Presidencia
do Conselho de Ministros, Joac Tiago Valente Al,neida da Silveira.

31832010

Despacho fl.° 244/2011

Declaraçao de ulilidade publics

A Federaçào Portuguesa de Nippon Budo, pessoa colectiva
n.° 504871021, com sede fla Chaniusca, vern prestando, desde 2000,
relevanles serviços de promocAo e desenvolvimento de aclividades
desportivas dedicando-se, designadarnente, ao estudo, a pratica, a pro
rnoçäo, aregularnentaçao e a divulgação, em Portugal, das artes marciais
japonesas, atravts das disciplinas de la/fuisu,fufiaso, aikibufalso, Icempo
e konyu bufutsu.

Tern a seu cargo a omganizaçAo das cornpetiçOes nacionais destas
modal idades, assim como a promoçâo de acçOes de forrnaçao e estágios
pama Os seus instrutores e praticantes.

Coopera corn as mais diversas entidades na pmossecuçào dos seus fins.
Pot esles fundarnentos, confonne exposlo na informaçao final do

processo adrninislrativo n.° 61/l.JP/2010 instruido na Secrelania-Geral
da Presidéncia do Conselho da Ministros, e no uso dos poderes que me
foram subdelegados pelo Ministro da PresidCncia atravCs do despacho
n.°421312010, de 26 de Fevereiro, publicado 110 Diárioda Repüb!ica,
2.’ seric, n.° 48, de lOde Marco de 2010, declaro a utilidade pOblica
da Federaçao Portuguesa de Nippon Budo, nos termos do Decreto-Lei
n.° 460/77, de 7 de Novernbro, com a redacçAo dada pelo Decreto-Lei
n.° 391/2007, de 13 de Dezembro.

17 de Dezernbro de 2010. 0 Sccrelário de Eslado da PresidCncia
do Conselho de Ministros, Mao Tiago Va/tote A/me/do da Si/ye/na.

31722010

Despacho nY 245(2011

Declaraçao de utilidade publics

A FundaçaoAEP, pessoa colecliva de direito privado ii.’ 509536786,
com sede no Patio, inslituida cn~ 19 do Novernbro de 2009 e reconhecida
por despacho publicado no Thai-ia da Repiib/ica, 2.’ gene, fl.0 157, de
13 de Agoslo de 2010, 1cm pot tins a realizaçao, apoio e patrocinio de
acçOes de carácter tCcnico, proniocional, cultural, cientilico, educativo e
forinativo que contribuam para o desenvolvirnenlo do empreendedonismo
e para a modemnizaçao e tnelhonia de condiçâes na area empresanial, born
coma a difusao do conhccinienlo la area das ciências ernpresaniais. ciii
ondem a apoiar a comunidade, as emprcsas e as ernpresários na resposta
aDs desafios da sociedade contetnporânea.
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Trata-se de uma fundaçAo de ârnbito nacional e que evidencia, face
as razoes da sua existéncia e aos fins que visa prosseguir, manifesta
relevância social. Coopera corn vArias entidades daAdrninistraçao, desig
nadamente corn o Instiluto do Ernprego e Forrnaçao Profissional, I. P.,
na prossecuçáo dos seus fins.

Pot estes fundarnenios, confornie exposto na informaçao do processo
administrativo n.° 68/UP/2010, instruido na Seciciaria-Geral da Presiden
cia do Conselho de Ministros, e no uso dos poderes que me forarn subde
legados pelo Ministro da Presidênciaatravës do despacho n.° 4213/2010,
de 26 de Fevereiro, publicado no Diário da Repilbl/ca, 2.” série, n.° 48, de
lode Marco de 2010, declaro a utilidade publica da FundaçáoAEP, nos
termos do Decreto-Lei n.° 460/77, de 7 de Novembro, corn a redacçáo
dada pelo Decreto-Lei n,° 391/2007, de 13 de Dezembro.

17 de Dezernbro de 2010.— 0 Secretario de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jodo Tiago Va/ente 4/meida da Si/veira.

31692010

Despacho fl.0 24612011

Declaraçño de utilidade pábliea

o Quiaios Clube, pessoa colectiva de direito privado n,° 501123504,
corn sede na freguesiade Quiaios, concelho da Figueira da Foz, presta desde
1921 relevantes serviços a cornunidade onde Se insere através da promo-
cáo do desenvolvirnento desportivo, cultural e recreativo da populaçAo.

Para tat, desenvolve corn regularidade e scm fins lucrativos a sua inlet
vençáo ern areas de relevo social, destacando-se, na prática desportiva,
a modalidade de futsal corn várias equipas que paniciparn nos quadros
competitivos daAssociaçao de Futebol de Coimbra e, no árnbito recre
ativo e cultural, frequentes actividades de carácter popular e erudito,
actividades musicals e, já com tradiçáo, o teatro arnador incluindo o
teatro infantil, assirn proporcionando A populaçao, especialrnente aos
maisjovens, formas de ocupação dos tempos livres.

Coopera, na prossecuçao dos seus fins, corn diversas entidades, desig
nadarnente, a nivel da adrninistraçao local, corn a Cârnara Municipal da
Figucira da Foz e corn a Junta de Freguesia de Quiaios e outras entidades
do concelho, nomeadarnente escolas e outras associaçOes congtneres,
rnas tarnbérn corn os serviços do Ministério daCultura e corn o Instituto
do Desporto de Portugal.

Pot estes fundamentos, conforrne exposto na inforrnaçáo final do
processo adrninistrativo n.° 931UP/2009, insiruido na Secrelaria-Geral
da Presidencia do Conselho de Ministros, e no uso dos poderes que me
forarn subdelegados pelo Ministro da Presidéncia através do despaclio
n,° 4213/2010, de 26 de Fevereiro, publicado no Diário da Repáb/ica,
2.’ sdrie, nY 48, de 10 de Marco de 2010, declaro o Quiaios Clube pessoa
colecliva de utilidade pOblica, nos termos do Decreto-Lei n.° 460/77, de
7 de Novembro, corn a redacçâo dada pelo Decreto-Lei n.° 391/2007,
de 13 de Dezembro.

17 de Dezernbro de 2010. 0 SecretArio de Estado da Presidéncia
do Conselho de Ministros, JoJo Tiago Va/enie ,lIn,eida da Si/we ira.

31702010

Despacho fl.0 247(2011

DeclaraçAo de utilidade páblica

A AssociaçAo José Afonso, pessoa colectiva n.° 502714956, corn sede
em Setubal, constituidaem 1987, tern porobjeclivo perpetuara memOriado
poeta-cantor JoséAfonso, difundindo a stia obra e aprescntando a sociedade
o seu exeniplo corno pessoa, cidadão e artista, nos pianos cultural e civico.

Para isso, 1cm vindo a desenvolver uma actividade continuada e
rneritôria através de iniciativas stias ou de parcerias e protocolos de
colaboraçAo estabelecidos corn as mais diversas entidades, designada
mente corn atitarquias c escolas.

A Carnara Municipal de SciUbal, em especial, atesta a forte ligaçáo da
Associaçâo ao rnunicipio eo valor das suas iniciativas, designadainente
o Festival Canligas de Maio. dedicado as rnOsicas do mundo, quc jA
teve vArias ediçoes.

Por esles lundamentos. conforme exposlo na inforrnaçao tinal do processo
adrninistrativo n.° 67/UP/2010, instruido la Sccretaria-Geral da Presidéncia
do Conselho de Ministros, e no uso dos poderes que me forarn subdele
gados pelo Ministro da Presidencia atravds do dcspacho n,°4213120l0,
de 26 de Fevcrciro. ptiblicado no Diana da Repdb/ica, 2.’ série, n.° 48,
tIe 10 de Marco de 2010, declaro a utilidade pOblica da Associaçao José
Afonso. nos Ierrnos do Decreio-Iei n.° 460/77, de 7 de Novembro, corn
a redacçao dada polo Decreio-Lei n,°391/2007, de 13 de Dezernbro.

17 do Dezembro de 2010.— 0 SecrelArio de Eslado da Presidéncia
do Conselho de Minisiros. Joâo 77ago Itt/cape .4/me/dada Si/ye Ira.

31712010

Despacho fl.° 248(2011

flectaraçäo de utilidade páblica

AAssociaçao Portuguesade Consultores Fiscais, pessoacolectiya de
direito privado fl.0 504025350, corn sede em Lisboa, na Avenida Oscar
Monteiro Torres, 1cm por fins prornover o debate ptiblico de temas na
Area da fiscalidade, contribuindo para o aperfeicoarnento da legislaçao
fiscal, e promover o relacionarnento de todos os profissionais que, de
forrna regular e independente, se dediquern ao exercicio da actividade
de consultoria fiscal ern Portugal.

Apesar de funcionar prirnariamente ern beneficio dos associados, a
Associação prornove relevantes actividades de interesse geral.

Coopera corn entidades da Adrninistraçáo na prossecuçAo dos seus
fins.

Por estes fundamentos, conforrne exposto nas inforrnaçoes
DAJD/594/20 10 e DAJD/767/20 10, respectivamente do processo adrni
nistrativo LDPA-8-20l0e lOO/UP/20l0, instruidos naSecrelaria-Geral
da Presidéncia do Conselho de Ministros, e no uso dos poderes que me
foram subdelegados pelo Ministro das Presidéncia através do despacho
n.° 4213/2010, de 26 de Fevereiro, publicado no Diana da Repüblica.
2? sdrie, n.° 48, de 10 de Marco de 2010, declaro a AssociaçAo Portu
guesa de Consultores Fiscais pessoa colecliva de utilidade püblica, nos
termos do Decreto-Lei 1.0 460/77, de 7 de Novernbro, corn a redacçAo
dada pelo Decreto-Lei n.°391/2007, de 13 de Dezernbro.

17 de Dezernbro de 2010.— 0 Secretario de Estado da Presidéncia
do Conselho de Ministros, Joào Tiago Va/enie A/me/dada Si/we/na.

31732010

Despacho fl.° 249(2011

Declaraçäo de utilidade páblica

A OIKOS AssociaçAo de Defesa doAmbiente edo Patrirnonio da
Regiao de Leiria, pessoa colectiva de direito privado n.° 502603615, corn
sede na freguesia e concelho de Leiria, presta, desde 1990, relevantes e
continuados serviços a cornunidade visando a defesa do arnbiente e con
servaçao da natureza, designadarnente através da ediçao de publicaçOes,
intervençOes pUbl icas, participaçOes e prornoçAo de debates. Trata-se de
uma organizaçáo nAo governarnental do ambiente, inscrita no Registo
Nacional das ONGA e Equiparadas, com o estatuto de ONGA de Arnbito
regional, desde 4 de Abril de 1990.

Tern cooperado e colaborado corn a administraçáo püblica, central
e local, e oulras entidades pUblicas e privadas na prossecuçáo dos seus
fins, contribuindo de forrna sisternatizada e sustentada para a promoçào
e adopçáo dos cornportarnentos e das inlervençOes arnbientalrnente mais
correctos e adequados para a sensibilizaçao, forrnaçao e intervençào de
cidadania no Ambito do arnbiente e do desenvolvirnento sustentavel.

Por estes fundarnentos, conforrne exposto na inforrnaçáo final do
processo adrninistrativo n.° 79/UP/2009, instruido na Secretaria-Geral
da Presidéncia do Consclho de Minisiros, e no uso dos poderes que rne
forarn subdelegados pelo Ministro da Presidéncia através do despacho
n.° 4213/2010, de 26 de Fevereiro, publicado no i3iánio da Reptib/ica,
2.’ série, n.° 48, de lode Marco de 2010, declaro a OIKOS —Associaçao
de Defesa do Ambienle e do Palrirnonio da RcgiAo de Leiria. pessoa
colectiva de utilidade pObtica, nos terrnos do Decreto-Lei n.° 460/77, de
7 de Novenibro, coin a redacçao dada pelo Decrelo-Lei n.° 391/2007, do
13 de Dezernbro, edo 1.° 2 do artigo 4,0 da Lei n.° 35/98, 18 de Julho.

17 de Dezernbro de 2010.— 0 Secretario de Estado da Presidencia
do Conselho de Ministros, folio Tiago Valenje A/meida da Si/veira.

31842010

Despacho n.° 260(2011

Declaraçflo de ulilidade pAblica

0 Centro Recrcativo e Cullurat da Quinta dos Lombos, associaçào
de direito privado n.° 500797064. corn sede na frcguesia de Carcavelos,
conceiho de Cascais, veni prestando, desde 1998, relevantes serviços na
prornoção c divulgaçäo de actividades culturais e desportivas em estreila
colaboraçao corn a comtinidade onde se insere.

0 a~b~t~ da sua inlervençao abrange especialrnente as cainadas rnais
jovens da populacao, proporcionando-lhcs urna prAlica cultural c despor
liva. Na area da cultura desenvotve a actividade teatral, musicale dança.
Na area desportiva desenvolvc de niodo regular as rnodalidadcs do ténis.
tipisal, ginAslica e basquetebot. Colabora, norrnalrnentc, corn as entidades
oficiais do concelho na organizaçâo de diversas acçoes desporlivas.

Por estes fundamentos. conforrnc exposto na inforrnaçao final do
processo adniinistralivo n,° 42/UP/2009 instrtiido na Secretaria-Geral


