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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete da Presidente

Despacho n.º 12030/2013
Nos termos dos artigos 8.º, n.ºs 1 e 2, e 10.º, n.º 1, da Lei de Organi-

zação e Funcionamento da Assembleia da República (LOFAR), repu-
blicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, nomeio, a partir de hoje, 
para Assessora do meu Gabinete, em regime de comissão de serviço, a 
licenciada Mariana Sotto Maior Jorge.

2 de setembro de 2013. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

Curriculum Vitae (síntese)
1. Dados pessoais
Nome: Mariana Sotto Maior
Data de nascimento: 13 de dezembro de 1963
2. Habilitações académicas
Conclusão do Curso de aperfeiçoamento conducente ao mestrado na 

área de Ciências Jurídico — Politicas (Direito Constitucional, Direito Ad-
ministrativo e Direito Comunitário Institucional), da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, em 1991 -1992, com média de 14 valores;

Pós -graduação em Estudos Europeus (vertente jurídica), pelo Instituto 
Europeu da Universidade Clássica de Lisboa, 1987/1988, com média 
final de 14 valores;

Licenciatura em Direito, em 1987, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, com média final de 13 valores.

3. Curriculum profissional
1 de setembro de 2010 — Chefe do Gabinete do Provedor de Justiça;
17 de dezembro 2009 — Diretora da Direção -Geral da Politica de 

Justiça (DGPJ), do Ministério da Justiça;
15 de janeiro de 2007 — Diretora da Área de Relações Internacionais 

da Direção -Geral da Administração Interna (DGAI), do Ministério da 
Administração Interna;

3 de fevereiro de 2006 — Diretora Adjunta do Gabinete de Relações 
Internacionais, Europeias e de Cooperação (GRIEC), do Ministério 
da Justiça;

14 de agosto de 2003 — Diretora de Serviços, do Núcleo de Assuntos 
Comunitários, do Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias 
e de Cooperação (GRIEC), do Ministério da Justiça;

1 de dezembro de 2001 — Técnica superior do Gabinete para as Rela-
ções Internacionais, Europeias e de Cooperação (GRIEC), do Ministério 
da Justiça;

11 de abril de 1994 — Técnica superior no Gabinete de Documentação 
e Direito Comparado, da Procuradoria -Geral da República;

15 de abril de 1991 — Técnica superior da Direção -Geral da Admi-
nistração Pública;

17 de setembro de 1990 — Jurista contratada na Direção -Geral do 
Tribunal de Contas;

1987 — Estágio e exercício de advocacia, encontrando -se desde abril 
de 1991 com inscrição suspensa, a seu pedido.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 312/2013

Revogação do despacho de homologação como imóvel de interesse 
público (IIP) do Convento de Santo António, sito em Alter do 
Chão, freguesia e concelho de Alter do Chão, distrito de Por-
talegre.
1 — Na sequência do Anúncio n.º 180/2013, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 95, de 17 de maio de 2013, faço público que, 
por despacho de 16 de julho de 2013 de S. Ex.ª o Secretário de Estado 
da Cultura, foi revogado o despacho do então Ministro da Cultura, de 
23 de maio de 2003, que homologou a classificação como imóvel de 
interesse público (IIP) do Convento de Santo António, sito em Alter 
do Chão, freguesia e concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre.

2 — Assim, o Convento de Santo António, sito em Alter do Chão, 
freguesia e concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, deixou 
de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma 
zona geral de proteção de 50 metros a contar dos seus limites externos.

2 de setembro de 2013. — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 12031/2013
O caderno de encargos relativo à venda direta de referência de ações 

representativas de até 100% do capital social das sociedades Fideli-

dade – Companhia de Seguros, S. A., Multicare – Seguros de Saúde, 
S. A., e Cares – Companhia de Seguros, S. A., ou da sociedade ou 
sociedades que detenham, direta ou indiretamente, a totalidade ou parte 
dos respetivos ativos, adiante designadas por Empresas Seguradoras, 
excluindo as ações cuja alienação se concretize através da oferta pública 
de ações da Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., ou de sociedade 
que suceda, total ou parcialmente, de forma direta ou indireta, nos seus 
ativos, aos trabalhadores do grupo das Empresas Seguradoras, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 57 -A/2013, de 30 de agosto, 
prevê, no n.º 3 do artigo 2.º, que o período em que decorre a segunda fase 
do processo de alienação das referidas ações seja fixado por despacho 
da Ministra de Estado e das Finanças.

Encontrando -se concretizada a seleção das intenções de aquisição 
apresentadas por potenciais investidores de referência que participam na 
segunda fase do aludido processo de alienação, nos termos da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 57 -C/2013, de 6 de setembro, estabelece-
-se, pelo presente despacho, o período para a realização das diligências 
informativas previstas no artigo 6.º do aludido caderno de encargos, 
bem como a data limite para a apresentação das propostas vinculativas 
de aquisição de ações.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 2.º do caderno de 
encargos anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 57 -A/2013, 
de 30 de agosto, determino o seguinte:

1 – A segunda fase do processo de alienação de ações objeto da venda 
direta de referência aprovada pelo artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 80/2013, 
de 12 de junho, inicia -se a 9 de setembro de 2013.

2 – O prazo para as entidades a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º 
do caderno de encargos anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 57 -A/2013, de 30 de agosto, procederem à apresentação de propostas 
vinculativas de aquisição de ações objeto da venda direta de referência, 
em conformidade com as regras estabelecidas no aludido caderno de 
encargos, termina às 17 horas do dia 11 de novembro de 2013.

3 – O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura.
9 de setembro de 2013. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria 

Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
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