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ANEXO I

(ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
n.º CP/128/DDF/2018)
Quadro de Revisão do Apoio
Valorização do apoio face
aos indicadores

Indicador

N.º 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 %
N.º 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 %
Participação de praticantes de Participação de praticante medalhado
alto nível.
em Jogos Olímpicos e/ou campeonatos do mundo de absolutos:
Sim — 2,5 %
Não — 0 %
ou
0,5 %, até ao máximo de 2,5 %, por
cada praticante de alto nível —
classificação até ao 8.º lugar, nos
últimos 4 anos, em campeonato no
mundo, da Europa, Jogos Olímpicos/Paralímpicos e Ranking
Mundial.
Transmissão direta . . . . . . . . . . . Sim — 1 %
Não — 0 %
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TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 3689/2018
O Decreto-Lei n.º 189/2012, de 22 de agosto, criou o Centro de
Relações Laborais, órgão colegial tripartido com a missão de apoiar a
negociação coletiva e acompanhar a evolução do emprego e da formação
profissional, composto por representantes do ministério responsável pela
área laboral e das associações de empregadores e das associações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social.
Várias alterações na composição dos órgãos de representantes das organizações sindicais e de empregadores, assim como da parte da administração do trabalho, determinam a necessidade de se proceder à alteração
da composição dos membros do Centro das Relações Laborais.
Assim, ao abrigo dos n.os 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 189/2012, de 22 de agosto, do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, e da alínea c) do n.º 2 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 167-C/2013, de 31 de dezembro, na sua versão mais
atual, determino o seguinte:
1 — Designo como membros efetivos do Centro de Relações Laborais em representação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social:
a) António Valadas da Silva, presidente do conselho diretivo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.;
b) Jorge Manuel Maurício Pinhal, diretor de serviços de Apoio à
Atividade Inspetiva da Autoridade para as Condições do Trabalho;

c) Fernando Catarino José, subdiretor-geral do Emprego e das Relações de Trabalho;
d) Antonieta do Rosário Pinto Sebastião Ministro, diretora de serviços de Planeamento Estratégico e Estudos Prospetivos do Gabinete de
Estratégia e Planeamento.
2 — Designo como membros efetivos do Centro de Relações Laborais
em representação de cada uma das associações de empregadores e de
cada uma das associações sindicais, com assento na Comissão Permanente de Concertação Social:
a) Gregório da Rocha Novo, representante da Confederação Empresarial de Portugal;
b) Ana Cristina Coelho Vieira, representante da Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal;
c) Cristina Isabel Jubert Nagy Morais, representante da Confederação
dos Agricultores de Portugal;
d) Nuno Alexandre da Silva Bernardo, representante da Confederação
do Turismo Português;
e) João Fernando Freitas Torres, representante da Confederação Geral
dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional;
f) José Manuel Oliveira, representante da Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional;
g) Sérgio Alexandrino Monteiro do Monte, representante da União
Geral de Trabalhadores;
h) Carlos Manuel Anjos Alves, representante da União Geral de
Trabalhadores.
3 — Designo como membros suplentes do Centro de Relações Laborais em representação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social:
a) Catarina Campos, vogal do Instituto do Emprego e da Formação
Profissional, I. P.;
b) Maria José Tiago, diretora de serviços de Apoio à Atividade Inspetiva da Autoridade para as Condições do Trabalho;
c) Rui Abreu, diretor de serviços da Regulamentação Coletiva e Organizações do Trabalho, da Direção-Geral do Emprego e das Relações
de Trabalho;
d) Maria Teresa Fernandes Feliciano, chefe de equipa multidisciplinar
de Difusão de Estatísticas e Avaliação de Políticas de Trabalho, Emprego
e Formação Profissional e diretora de serviços de Apoio Técnico e
Documentação do Gabinete de Estratégia e Planeamento.
4 — Designo como membros suplentes do Centro de Relações Laborais em representação de cada uma das associações de empregadores
e de cada uma das associações sindicais, com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social:
a) Nuno Manuel Vieira Nobre Biscaya, representante da Confederação
Empresarial de Portugal;
b) Alberto José Lança de Sá e Mello, representante da Confederação
do Comércio e Serviços de Portugal;
c) Pedro Miguel Rainho da Costa Pereira, representante da Confederação dos Agricultores de Portugal;
d) António Alberto da Cunha Abrantes, representante da Confederação
do Turismo Português;
e) Carlos Manuel Alves Trindade, representante da Confederação
Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional;
f) Fernando Manuel Pires Marques, representante da Confederação
Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional;
g) Luís Filipe Oliveira Costa, representante da União Geral de Trabalhadores;
h) José Manuel da Luz Cordeiro, representante da União Geral de
Trabalhadores.
5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de novembro de
2017 e revoga os Despachos n.os 4440/2016, de 21 de março, publicado
no Diário da República, 2.ª série, de 31 de março de 2016, e 10140/2016,
de 29 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 10 de
agosto de 2016.
2 de abril de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
311246634

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Despacho n.º 3690/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, procede-se à alte-

