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Presidência da República:

Direcção-Geral da Administração.

Assembleia Nacional:

Secretaria-Geral.

Che� a do Governo:

Gabinete do Primeiro-Ministro.

Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Direcção-Geral da Administração Pública.

Ministério da Saúde:

Direcção-Geral dos Recursos Humanos e Administração.

Ministério das Finanças e do Planeamento:

Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão.

Ministério da Administração Interna:

Direcção-Geral dos Transportes Rodoviários.

 Ministério da Justiça:

Direcção-Geral da Administração.

Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do 
Território:

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.

Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos:

Unidade de Coordenação do Sistema Nacional de Quali� cações

Ministério do Turismo, Indústria e Energia:

Gabinete do Ministro.

Ministério da Educação e Desportos:

Direcção dos Recursos Humanos.

Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação:

Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão.

Conselho Superior da Magistratura Judicial:

Secretaria.

Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas:

Conselho de Administração.

Município da Praia:

Câmara Municipal.

Município de Santa Catarina de Santiago:

Câmara Municipal.

Município de São Vicente:

Câmara Municipal.

Município de São Miguel:

Assembleia Municipal.
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pro� ssional inicial e/ou contínua em determinadas áreas de formação e 
com indicação dos níveis de formação podendo candidatar-se ao proces-
so, as entidades públicas e privadas, quer nacionais quer estrangeiras, 
regularmente constituídas, com personalidade jurídica e que preencham 
requisitos para desenvolverem cursos ou acções de formação inicial e/
ou contínua em qualquer ponto do território nacional.

A acreditação é concedida por áreas de formação com indicação dos 
níveis de formação, sempre que se trate de formação pro� ssional inicial.

Assim e ao abrigo do despacho nº 014/2011, da S. Exª a Ministra 
da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, 
com data de 18 de Abril de 2011, e ao abrigo do exposto na alínea h) 
do nº 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 62/2009, de 14 de Dezembro, 
conjugado com os números 1 e 2 do artigo 4º do Decreto-Regulamentar 
nº 2/2011, de 24 de Janeiro, o Coordenador do Sistema Nacional de 
Quali� cações decide: 

1. Atribuir nos termos da legislação aplicável, ao Centro de Emprego 
e Formação pro� ssional Fogo/Brava, com sede na Cidade de São Filipe 
(ilha do Fogo), o Alvará que o Acredita como Entidade Formadora 
para ministrar Formação Pro� ssional Inicial de nível I a nível IV de 
Quali� cação nas áreas de: Construção Civil; Restauração e Turismo; 
Gestão e Administração, ao abrigo do exposto do Anexo II do Decreto-
Lei nº 66/2010, de 27 de Dezembro � cando este, obrigado a cumprir 
integralmente o disposto no artigo 5º do Decreto-Regulamentar nº 
2/2011, de 24 de Janeiro. 

2. O título deste alvará é de via autêntica e é válido, de 24 de Outubro 
de 2011 a 25 de Outubro de 2015. 

Unidade de Coordenação do Sistema Nacional de Quali� cações, na 
Praia, aos 24 de Outubro de 2011. � O Coordenador, Olavo Delgado 

Correia.

�����

DESPACHO Nº 6/2011

A acreditação pretende ser um processo destinado a reconhecer e 
validar a capacidade técnica de uma entidade formadora e, representa 
uma ferramenta que impõe uma melhoria contínua do desempenho 
nos processos de formação pro� ssional. Está sujeita a um prazo de 
validade de forma a garantir e salvaguardar a qualidade sistemática 
e permanente da oferta formativa e a um acompanhamento por parte 
do Ministério que tutela a área da Formação Pro� ssional, através da 
Direcção-Geral de Emprego. 

O Governo, através do Decreto-Regulamentar nº 02/2011, de 24 de Ja-
neiro, estabeleceu um regime de acreditação das entidades formadoras 
para o desenvolvimento de cursos e acções de formação pro� ssional nos 
termos previstos no Regime Jurídico Geral da Formação Pro� ssional, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 37/2003 de 6 de Outubro e das alíneas d) 
e h) do nº 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 62/2009, de 14 de Dezembro. 

Assim sendo, o Governo de� niu a Acreditação de entidades forma-
doras, como sendo o processo de validação e reconhecimento formal de 
que uma entidade nacional ou estrangeira, detém competências, meios 
e recursos adequados para desenvolver cursos e acções de formação 
pro� ssional inicial e/ou contínua em determinadas áreas de formação e 
com indicação dos níveis de formação podendo candidatar-se ao proces-
so, as entidades públicas e privadas, quer nacionais quer estrangeiras, 
regularmente constituídas, com personalidade jurídica e que preencham 
requisitos para desenvolverem cursos ou acções de formação inicial e/
ou contínua em qualquer ponto do território nacional.

A acreditação é concedida por áreas de formação com indicação dos 
níveis de formação, sempre que se trate de formação pro� ssional inicial.

Assim e ao abrigo do despacho nº 014/2011, da S. Exª a Ministra 
da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, 
com data de 18 de Abril de 2011, e ao abrigo do exposto na alínea h) 
do nº 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 62/2009, de 14 de Dezembro, 
conjugado com os números 1 e 2 do artigo 4º do Decreto-Regulamentar 
nº 2/2011, de 24 de Janeiro, o Coordenador do Sistema Nacional de 
Quali� cações decide: 

1. Atribuir nos termos da legislação aplicável, ao Centro de Emprego 
e Formação pro� ssional de Santa Cruz com sede na Cidade de Pedra 

Badejo (Santa Cruz), o Alvará que o Acredita como Entidade Forma-
dora para ministrar Formação Pro� ssional Inicial de nível II e IV de 
Quali� cação nas áreas de: Electricidade; Instalação e Manutenção de 
Sistemas Informáticos; Canalização; Carpintaria/Marcenaria e Pedrei-
ro, ao abrigo do exposto do Anexo II do Decreto-Lei nº 66/2010, de 27 
de Dezembro � cando este, obrigado a cumprir integralmente o disposto 
no artigo 5º do Decreto-Regulamentar nº 2/2011, de 24 de Janeiro. 

2. O título deste alvará é de via autêntica e é válido, de 26 de Outubro 
de 2011 a 27 de Outubro de 2015.

Unidade de Coordenação do Sistema Nacional de Quali� cações, na 
Praia, aos 26 de Outubro de 2011. � O Coordenador, Olavo Delgado 

Correia.

�����o§o�����

MINISTÉRIO DO TURISMO, INDUSTRIA E 
ENERGIA 

�����

Gabinete do Ministro

DESPACHO Nº 45/2011

Convindo dar obediência ao estipulado no nº 1 do artigo 11º do De-
creto-Lei 72/2005 de 7 de Novembro, o Ministro do Turismo, Indústria 
e Energia, pelo presente instrumento nomeia a comissão do concurso 
para a concessão de licenças de exploração de actividade de jogos de 
fortuna ou azar, autorizado pelo Decreto-Regulamentar nº 09/2011 de 
27 de Junho.

Nestes termos, a Comissão � ca assim composta:

! Um elemento da Inspecção Geral de Jogos, que preside;

! Um elemento indigitado pela Procuradoria-Geral da República;

! Um elemento da Direcção Geral das Contribuições e Impostos 

indigitado pelo Ministério das Finanças e Planeamento;

! Um elemento, em representação da Direcção Geral do Turismo, 

a nomear pelo Ministro; 

! Um elemento do Ministério responsável pela Formação 

Pro� ssional, e Emprego, a nomear pelo Ministro que 

tutela a área.

Gabinete do Ministro do Turismo, Indústria e Energia, ao 28 de 

Outubro de 2011. � O Ministro, Humberto Santos de Brito.

�����

DESPACHO Nº 46/2011

Anúncio de concurso para concessão de licenças 
de exploração da actividade de jogo de fortuna ou azar, 

nas zonas de jogo de Santiago, São Vicente, Boa Vista, Maio e Sal

I. Entidade promotora:

1. O Ministério do Turismo, Indústria e Energia (MTIE), leva 

a efeito, nos termos da autorização concedida pelo Decreto 

Regulamentar n.º 09/2011 de 27 de Junho, publicado na I 

Série do BO n.º22, um concurso para Concessão de 5 (cinco) 

licenças de exploração da actividade de jogo de Fortuna 

ou Azar, nas Zonas de Jogo de Santiago, São Vicente, Boa 

Vista, Maio e Sal.

2. As licenças reportam-se a uma para cada Zona de Jogo.

II. Disposições gerais:

Este concurso tem como objectivo seleccionar a melhor proposta 

para a Instalação de Salas de Jogos de Fortuna ou Azar, em Casinos 

ou Empreendimentos turísticos com 4 ou mais estrelas, nos termos da 

Lei 62/VII/2010 de 31 de Maio.
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III. Modalidade do concurso

O concurso é Público.

IV. Natureza e características dos concorrentes

A empresa concorrente deve revestir a forma de sociedade anónima, 

respeitar os requisitos previstos na Lei n.º 62/VII/2010 de 31 de Maio, 

e ter capital social mínimo nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do mesmo 

diploma, o qual deve estar integralmente realizado em dinheiro na 

data da celebração do contrato de concessão.

V. Prazo para entrega das propostas

As entidades que pretendam concorrer à concessão da exploração a 

que se refere o artigo 1.º, devem dirigir as suas propostas ao Ministro 

do Turismo, Indústria e Energia, em cartas fechadas, registadas e 

lacradas, endereçadas à Inspecção-Geral de Jogos e com indicação 

exterior do concurso a que se destinam, dentro do prazo de 60 dias a 

contar da data da publicação na 3.ª série do Boletim O� cial do anúncio 
de abertura do concurso.

VI. Da apresentação das propostas.

A apresentação das propostas deve obedecer ao especi� cado nos 
artigos 16.º e seguintes do Decreto-lei 72/2005 de 07 de Novembro.

VII. Obrigações dos concorrentes

Os concorrentes à concessão devem assumir, para além do estabe-
lecido para a generalidade das zonas de jogo, as seguintes obrigações:

a) Documento comprovativo de prestação de caução, 
correspondente a 10% do capital social, mediante a 
apresentação de garantia bancária à primeira solicitação 
- on � rst demand -, seguro-caução ou depósitos à ordem 
da Inspecção-Geral de Jogos; 

b) Pagamento de um prémio pela concessão, nos termos do 
estipulado no artigo 20.º da Lei n.º 62/VII/2010 de 31 de 
Maio. 

c) Construção de um casino, o qual, com todo o seu recheio, 
pertences e anexos, será reversível para o Estado no termo 
da concessão, caso a tal se proponha, ou á montagem de 
salas de jogos inseridas em empreendimentos turísticos;

d) Execução das infra-estruturas urbanísticas adequadas ao 
empreendimento previsto na alínea anterior;

e) Aquisição e instalação de todos os equipamentos necessários 
ao funcionamento das salas de jogos, tanto as inseridas 
em casinos ou em Empreendimentos turísticos;

f) A localização do casino previsto na alínea b), deve ser 
proposta pelo concorrente e aprovada pelo responsável 
Governamental pelo Sector do Jogo de Fortuna ou Azar.

g) As características, requisitos de conforto e funcionalidade do 
casino, bem como das salas de jogos previstos na alínea b) 
são de� nidos por portaria do responsável Governamental 
pelo sector do Jogo, e serão publicados até trinta dias 
após a publicação do presente anúncio.

VIII. Contrapartidas de investimento ou fomento social, 
cultural e turísticos, pela concessão:

Os concorrentes são livres de apresentarem as contrapartidas nos 
termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-lei 72/2005, de 07 
de Novembro, com a alteração introduzida pelo artigo 2.º do Decreto-lei 
n.º 63/2010 de 27 de Dezembro de 2010.

IX. Das Infra-estruturas e suas amplitudes.

 As salas de jogo e os Casinos devem obedecer a critérios de segurança 
e conforto a estipular por Despacho do Inspector-geral, e na Portaria 
a publicar até 30 dias após a publicação do presente Anúncio, que 
determinará os metros quadrados exigidos para cada máquina, e cada 
banca, além de obedecer às seguintes condições:

1. Ter capacidade para albergar no mínimo 100 máquinas;

2. Ter capacidade para albergar no mínimo 10 bancas de jogo;

3. Dispor de áreas para Casas de banho;

4. Dispor de áreas de circulação e de serviço;

5. Dispor de espaços para albergar Bares;

6. Dispor de espaço para a instalação dos serviços da IGJ;

7. Dispor de espaços para instalação de salas de controlo de 
CCTV;

8. Dispor de salas para instalação dos servidores informáticos e 
sistemas de comunicação;

9. Dispor de áreas de descanso.

X. Da Localização das infra estruturas e número de unidades

1. Cada proposta deve reportar-se a uma zona de jogo especí� ca.

2. Das propostas deve constar a localização das infra-estruturas 
a construir, ou já construídas, onde irão ser instaladas as 
salas de jogos.

XI. Dos sistemas informáticos de controlo contabilístico e de 
funcionamento dos equipamentos de jogo.

1. Com as propostas é obrigatório a apresentação de previsão 
de instalação de equipamentos de CCTV, de controlo 
informático das máquinas, e de um sistema central de 
contabilidade.

2. Por despacho do Inspector-geral de Jogos, após a 
apresentação das propostas, e na Portaria a publicar 
até 30 dias após a publicação do presente Anúncio, serão 
� xados as especi� cações técnicas a que devem obedecer os 
equipamentos acima mencionados.

 XII. Da reversão dos bens

No � m da concessão todos os equipamentos e os materiais de jogo 
reverterão para o Estado.

XIII. Critério de avaliação das propostas

São critérios de avaliação das propostas, além de outros que o Go-
verno entenda introduzir, os seguintes:

1. Capacidade � nanceira, com preferência para capital nacional 
em maior percentagem. 15%

2. Maior volume de investimentos a realizar em salas de jogos, 
ou em casinos. 15%

3. Melhores e maiores contra partidas; 10%

4. Experiência dos investidores na matéria de jogo; 10%

5. Tempo mais curto para a abertura das salas; 20%

6. Idoneidade dos accionistas; 10%

7. A valorização dos locais e recintos onde funcionam os casinos 
e as salas de jogos, designadamente quando contribuam 
para a diversi� cação do produto turístico oferecido; 10%

8. O contributo das propostas para o desenvolvimento do 
emprego na indústria do jogo bem como para a formação 
pro� ssional dos respectivos pro� ssionais. 10%

XIV. Esclarecimentos;

1. Os concorrentes poderão solicitar à Inspecção-Geral de Jogos 
todos os esclarecimentos que entendam necessários durante 
os primeiros 20 dias do período de abertura do concurso, 
devendo aquela responder no prazo máximo de 15 dias.

2. Dos esclarecimentos prestados ao abrigo do número anterior 
juntar-se-á cópia às peças patentes do concurso.
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XV. Abertura das propostas:

1. O acto público de abertura das propostas realiza-se nas 

instalações da Inspecção-Geral de Jogos no 5.º dia útil 

posterior ao do termo do prazo para a sua apresentação.

2. A apreciação das condições de admissão dos concorrentes 

compete a uma comissão nomeada pelo membro do Governo 

responsável pelo sector do Jogo, a qual elaborará o seu 

relatório no prazo de 20 dias.

3. A comissão referida no número anterior pode solicitar aos 

concorrentes os esclarecimentos que entenda necessários.

4. No prazo de 15 dias após a elaboração do relatório da 

comissão, o membro do Governo responsável pelo sector do 

Jogo, tendo em conta o seu conteúdo, procede à admissão ou 

exclusão dos concorrentes.

XVI. Disposições � nais:

1. O presente anúncio não dispensa a consulta do Decreto 

Regulamentar n.º 09/2011, do Decreto-lei 72/2005 de 07 de 

Novembro com a alteração introduzida pelo artigo 2.º do 

Decreto-lei n.º 63/2010 de 27 de Dezembro de 2010, para 

completar as informações, bem como as demais legislações 

vigentes para a regulação da actividade de jogo de fortuna 

ou azar.

2. Até trinta dias após a publicação do presente anúncio, 

será publicada a Portaria que � xa o modelo de segurança 
física e lógica a obedecer nas salas de Jogos, inseridas em 
empreendimentos turísticos e casinos, bem como a Portaria 
que de� ne as características dos equipamentos de jogo.

3. Os concorrentes são obrigados a pagar uma quantia de 
100.000$00 (Cem mil escudos), destinada à análise das 
propostas.

4. Os TDR, relativos aos MODELOS DE SEGURANÇA 
FISICA, LÓGICA E EQUIPAMENTOS DE JOGOS, devem 
ser adquiridos nas instalações da IGJ. 

5. Outras informações poderão ser encontradas no Site: www.igj.cv, 
bem como através do telefone 2601877.

6. O Ministério do Turismo, Indústria e Energia (MTIE), 
reserva-se no direito de não aceitar qualquer proposta, caso 
as apresentadas não atinjam o limite satisfatório esperado.

Gabinete do Ministro do Turismo, Indústria e Energia, na Praia, 
aos 28 de Outubro de 2011. � O Ministro, Humberto Santos de Brito.

�����

DESPACHO Nº 47/2011

Tendo por base a Resolução nº 45/2010, de 30 de Agosto, publicado 
no Boletim O� cial, I Série n.º 33 de 31 de Janeiro, que Cria, sob a forma 
de Comissão, na dependência do membro do Governo responsável pela 
área do Comércio, o Comité Nacional de Aprovação, este, com missão de 
apreciar os pedidos de certi� cação dos produtos industriais ao regime 
preferencial de trocas no seio da Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO), bem como emitir recomendações 
pertinentes ao Ministério da área do Comércio, enquanto Autoridade 
Nacional que emite o competente certi� cado.

Assim sendo, ao abrigo do artigo 3º da Resolução nº 45/2010, de 
30 de Agosto, são designados para integrarem o Comité Nacional de 
Aprovação, as instituições a seguir indicadas:

1. Sector do Comércio � Presidente;

2. Sector da Indústria � Vice-presidente;

3. Direcção-Geral das Alfandegas; 

4. Cabo Verde Investimentos;

5. Célula Nacional da CEDEAO;

6. Câmara do Comércio, Industria e Serviços de Sotavento;

7. Câmara do Comércio, Industria, Agricultura e Serviços de 
Barlavento;

8. Instituto de Gestão de Qualidade.

As instituições devem nomear um membro efectivo e um suplente 
para fazer parte do CNA.

O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Outubro de 
2011.

Gabinete do Ministro do Turismo, Indústria e Energia, na Praia, 
aos 21 de Outubro de 2011. � O Ministro, Humberto Santos de Brito.

������o§o������

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E DESPORTO

�����

Direcção dos Recursos Humanos
Despachos da S. Exª a Ministra da Educação e Desporto:

De 24 de Outubro de 2011:

Cristalina Lima Monteiro Lima, professora do ensino secundária de 
primeira, referência 9, escalão A, do quadro de� nitivo da Escola 
Secundária do Palmarejo, concedida licença sem vencimento de 
longa duração, ao abrigo dos artigos 50º a 52º do Decreto-Lei nº 
3/2010, de 8 de Março, conjugado com o disposto nº 1 do artigo 68º 
de Decreto-Legislativo nº 2/2004, de 29 de Março, com efeitos a 
partir de 15 de Agosto de 2011.

�����

De 27:

Adalberto Jorge Tavares Alvarenga Andrade, professor do ensino 
secundário de primeira, referência 9, escalão A, em exercício de 
funções no Liceu Amílcar, atribuído a redução de 4 horas, sobre o 
componente lectivo semanal, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do 
Decreto-Legislativo n.º 2/2004, de 29 de Março.

Lídia Spencer dos Santos de Barros e Silva, professora do ensino 
secundário de primeira, referência 9, escalão A, do quadro do 
pessoal da Escola Secundária Pedro Gomes, atribuído a redução 
de 2 horas, sobre o componente lectivo semanal, nos termos do n.º 
1 do artigo 51º do Decreto-Legislativo n.º 2/2004, de 29 de Março.

�����

Despacho conjunto de S. Exªs a Ministra da Educação e Desporto 
e a Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos 
Recursos Humanos:

 De 14 de Setembro de 2011:

Sabino Tavares Correia, professor do ensino básico superior, 
referência 9, escalão A, de nomeação de� nitiva da Delegação do 
MED de Santa Cruz, mestre em plani� cação gestão e qualidade 
de projectos, requisitado para exercer o cargo de Coordenador do 
Centro de Emprego e Formação de Pedra Badejo, ao abrigo do 
artigo 8º do Decreto-Lei n.º 54/2009, de 7 de Dezembro, com efeitos 
a partir do início do mês de Setembro do corrente ano. 

�����

De 7 de Outubro:

João David da Cruz Gomes, professor do ensino básico de primeira, 
referência 7, escalão B, do quadro de� nitivo da Delegação do MED 
de São Nicolau, requisitado para exercer o cargo de Coordenador 
do Centro de Juventude do Tarrafal, ao abrigo do artigo 8, º do 
Decreto-Lei n.º 54/2009, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir do 
início do mês de Setembro do corrente ano. 
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