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sindicâncias ou auditoria por uma entidade externa, devendo aqueles 
contratos -programa conter cláusula expressa nesse sentido.

Cláusula 8.ª
Combate às manifestações de violência associadas ao desporto,

à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas
as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo
O não cumprimento pela Federação do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, 
das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e 
do Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação 
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas 
de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica a suspen-
são e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras 
concedidas pelo IPDJ, I. P.

Cláusula 9.ª
Formação de treinadores

O não cumprimento pela Federação do regime de acesso e exercício 
da atividade de treinador de desporto estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 248 -A/2008 de 31 de dezembro, implica a suspensão e, se necessá-
rio, o cancelamento das comparticipações financeiras concedidas pelo 
IPDJ, I. P.

Cláusula 10.ª
Revisão do contrato

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por livre 
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 11.ª
Vigência do contrato

O presente contrato -programa de desenvolvimento desportivo entra 
em vigor na data da sua publicação no Diário da República e termina 
em 30 de junho de 2013.

Cláusula 12.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

Cláusula 13.ª
Disposições finais

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, este contrato -programa é publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato -programa 
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.

3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 2 de julho de 2012, em dois exemplares 

de igual valor.
2 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O 
Vice -Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto 
e Juventude, I. P., João Bibe. — O Presidente da Federação Portuguesa 
de Surf, João Guilherme Montenegro Ramos Bastos.

ANEXO I

(ao contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/99/DDF/2012)

Quadro de revisão do apoio 

Indicador Valorização do apoio face aos indicadores 

Número de praticantes   . . . . . . . . . ≥ 250 de praticantes — 2,5%
[200, 250[de praticantes — 2%
[150, 200[de praticantes — 1,5%
[100, 150[de praticantes — 1%
[50, 100[de praticantes — 0,5%
[0, 50[de praticantes — 0%

Indicador Valorização do apoio face aos indicadores 

Número de países   . . . . . . . . . . . . . Modalidades individuais:
≥ 24 de países — 2,5%
[10, 23] de países — 1%
[0, 9] de países — 0%

Modalidades coletivas:
≥ 16 de países — 2,5%
[8, 15] de países — 1%
[0, 7] de países — 0%

Presença de praticante medalhado em 
Jogos Olímpicos, campeonatos do 
mundo e da Europa de absolutos

Sim — 2%
Não — 0% 

Transmissão direta   . . . . . . . . . . . . Sim — 1%
Não — 0% 

 206262607 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Despacho n.º 9998/2012
Designo para me substituir, na minha ausência em gozo de férias, 

nos períodos compreendidos entre os dias 23 a 27 de julho de 2012, a 
Subdiretora -Geral do Tesouro e Finanças licenciada Maria João Dias 
Pessoa de Araújo.

18 de julho de 2012. — A Diretora -Geral, Elsa Roncon Santos.
206263466 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças
e da Saúde

Despacho n.º 9999/2012
Nos termos do n.º 2 artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 

de agosto, que estabelece o regime jurídico da organização e do fun-
cionamento das unidades de saúde familiar (USF), o número de USF 
a constituir é estabelecido, anualmente, por despacho conjunto dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde 
e atualizado até 31 de janeiro de cada ano.

Apesar do disposto naquele diploma legislativo, a previsão de USF a 
constituir não foi até hoje definida em qualquer despacho, pelo que se 
considera imperioso dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 298/2007, de 22 de agosto, contribuindo, de forma decisiva, para a 
criação de um quadro de previsibilidade e estabilidade para o planea-
mento dos cuidados de saúde primários pelas administrações regionais 
de saúde, nas respetivas áreas de atuação, para além de fornecer às 
equipas multidisciplinares interessadas na adoção do modelo destas 
unidades funcionais a informação certa quanto à vontade do Governo 
na constituição de USF.

O mesmo Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, dispõe ainda 
no seu artigo 3.º que as USF se podem organizar em três modelos de 
desenvolvimento, de acordo com uma lista de critérios e metodologia a 
aprovar por despacho do Ministro da Saúde. Ora, nos termos do despacho 
n.º 24101/2007, da Ministra da Saúde, de 8 de outubro, publicado no 
Diário da República, 2.a série, n.º 203, de 22 de outubro de 2007, as 
USF podem organizar-se em três modelos (A, B e C), que se distinguem 
quanto às seguintes dimensões: grau de autonomia organizacional; dife-
renciação do modelo retributivo e modelo de financiamento. Segundo o 
disposto no referido despacho, é permitida a transição de modelos, desde 
que observado, entre outras condições, o número de USF estabelecido, 
anualmente, pelo Governo.

Apesar das fortes restrições orçamentais a que o País está sujeito, 
entende o Governo que o reforço das USF é um elemento imprescindível, 
em geral, da política de saúde, e, em especial, da política de organiza-
ção dos cuidados de saúde primários, que não pode ser abandonado, 
devendo antes ser reforçado e aprofundado como uma experiência de 
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organização dos cuidados de saúde que tem demonstrado contribuir para 
a melhoria da acessibilidade, da cobertura assistencial, da eficiência 
económica e, sobretudo, da qualidade efetiva dos cuidados de saúde 
prestados à população.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, 
de 22 de agosto, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das 
Finanças e da Saúde, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

O presente despacho fixa o número máximo de unidades de saúde 
familiar (USF) a constituir no ano de 2012 e determina o número má-
ximo de USF que podem transitar do modelo A para modelo B, nos 
termos do n.º 3 do despacho n.º 24101/2007, da Ministra da Saúde, de 
8 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 
22 de outubro de 2007.

Artigo 2.º
Unidades de saúde familiar a constituir

O número máximo de USF a constituir para o ano de 2012 é de 56, 
distribuído pela área de jurisdição territorial de cada uma das Adminis-
trações Regionais de Saúde, I. P., do seguinte modo:

a) 23, para a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.;
b) 5, para a Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.;
c) 20, para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, I. P.;
d) 5, para a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.;
e) 3, para a Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Artigo 3.º
Transição entre modelos

O número máximo de USF que transitam do modelo A para modelo B 
é de 35, distribuído pela área de jurisdição territorial de cada uma das 
Administrações Regionais de Saúde, I. P., do seguinte modo:

a) 17, para a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.;
b) 2, para a Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.;
c) 12, para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, I. P.;
d) 2, para a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.;
e) 2, para a Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua pu-
blicação.

19 de julho de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 
Louçã Rabaça Gaspar. —  O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo. 

206264981 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

FORÇA AÉREA

Gabinete do Vice-Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea

Despacho n.º 10000/2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo artigo 35.º do 

Código do Procedimento Administrativo, delego, sem faculdade de 
subdelegação, no Comandante do Grupo de Apoio do Estado-Maior 
da Força Aérea, Tenente-Coronel ADMAER 029464-A José Fernando 
Dionísio Curto, a competência para fixar os períodos de funcionamento 
dos respetivos serviços, os regimes de prestação de trabalho e os horá-
rios mais adequados, bem como para autorizar a realização de trabalho 
extraordinário e em dia de descanso semanal, descanso complementar e 
feriado, de acordo com o previsto nos artigos 5.º, 6.º e 34.º do Decreto-
Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 264/89, de 18 de agosto.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 27 de dezembro 
de 2011, ficando deste modo ratificados todos os atos entretanto pra-

ticados pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente 
delegação de competências.

14 de março de 2012. — O Vice-Chefe do Estado-Maior da Força 
Aérea, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/PILAV.

206264251 

 Despacho n.º 10001/2012
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do ar-

tigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no 
Comandante do Grupo de Apoio do Estado-Maior da Força Aérea, 
Tenente-Coronel ADMAER 029464-A José Fernando Dionísio Curto, 
a competência para autorizar a realização de despesas com a locação e 
aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas, que me 
foi subdelegada pela alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 185/2012, de 
27 de dezembro de 2011, do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 
2012, até ao montante de € 50.000,00.

2 — Igualmente ao abrigo da mesma disposição legal, subdelego 
na entidade designada no ponto anterior, pelo montante aí indicado, a 
competência relativa à execução de planos ou programas plurianuais 
legalmente aprovados que me foi subdelegada pela alínea b) do n.º 1 do 
Despacho n.º 185/2012, de 27 de dezembro de 2011, do Chefe do Es-
tado-Maior da Força Aérea, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 6, de 9 de janeiro de 2012.

3 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 27 de dezem-
bro de 2011, ficando deste modo ratificados todos os atos entretanto 
praticados que se incluam no âmbito da presente subdelegação de com-
petências.

14 de março de 2012. — O Vice-Chefe do Estado-Maior da Força 
Aérea, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/PILAV.

206261376 

 Comando de Pessoal da Força Aérea

Direção de Pessoal

Despacho n.º 10002/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o militar em 

seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/03, de 30 de agosto e pelo 
Decreto -Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração as 
disposições transitórias previstas no artigo 3.º do último diploma e a 
norma interpretativa estatuída no artigo 2 do Decreto -Lei n.º 239/06, 
de 22 de dezembro:

Quadro de Sargentos MMA:
SMOR MMA RES -QPfe 017506 -E Reinaldo Cardoso Godi-

nho — MOB.

Conta esta situação desde 18 de julho de 2012.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
18 de julho de 2012. — Por delegação do Comandante de Pessoal 

da Força Aérea, interino, após delegação do Chefe do Estado -Maior 
da Força Aérea, o Diretor, interino, José Alberto Fangueiro da Mata, 
COR/PILAV.

206263158 

 Portaria n.º 302/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o militar em seguida 

mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 197 -A/03, de 30 de agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/05, de 
23 de setembro, tendo em consideração as disposições transitórias previstas 
no artigo 3.º do último diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2 
do Decreto -Lei n.º 239/06, de 22 de dezembro, e em conjugação com o 
n.º 10 do artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro alterada pelo 
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro:

Quadro de Oficiais PIL:

COR PIL RES -QPfe 002001 -L Carlos Alberto Calhanças de Paula 
Poejo — MOB.




