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2 — A impressão de documentos deverá ser solicitada ao funcionário 
responsável pela sala.

3 — A tabela de preços dos serviços de reprodução de documentos 
tem como base o estabelecido na Tabela de Taxas do Regulamento 
n.º 20/2014 — Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas do Mu-
nicípio de Amares.

Artigo 20.º
Recursos informáticos

1 — A utilização dos postos públicos de informática da Biblioteca, 
para acesso a recursos de informação, está autorizada apenas aos uti-
lizadores inscritos.

2 — Para a consulta do catálogo e do site da BMA, ou de outros 
conteúdos que se entenda pertinentes, existem vários computadores 
distribuídos pelas salas, que se encontram sinalizados para o efeito. 
O utilizador não necessita estar inscrito.

3 — O utilizador compromete -se a utilizar os recursos disponibiliza-
dos apenas para fins legais.

4 — O acesso aos postos públicos será feito mediante utilização de 
um identificador e uma palavra -chave. É da inteira responsabilidade do 
utilizador o bom uso dessas credenciais devendo, por isso, assegurar a 
sua confidencialidade de modo a evitar a sua utilização por terceiros.

5 — O utilizador compromete -se a adequar o seu comportamento 
durante o uso dos postos públicos de forma a não incomodar os outros 
utilizadores da Biblioteca.

6 — O utilizador obriga -se a libertar o posto nas mesmas condições 
operacionais em que o encontrou, não podendo, por isso, alterar a sua 
configuração, nomeadamente no que respeita a: instalação de software; 
alteração de parâmetros do sistema e/ou software aplicacional; altera-
ção da configuração de hardware ou qualquer outra ação que altere as 
condições de utilização desse posto.

7 — Se o utilizador necessitar de aplicações com componente sonora 
deverá recorrer ao uso de auscultadores, que deverá solicitar junto do 
funcionário.

8 — Compete à Biblioteca decidir quais as aplicações, protocolos 
e conteúdos a que os postos públicos poderão aceder. A biblioteca po-
derá utilizar software de filtragem de forma a aplicar as regras acima 
enunciadas.

9 — A impressão de qualquer tipo de documento a partir de um 
posto público está sujeita ao cumprimento das normas constantes no 
artigo 19.º, Reprografia.

10 — O limite de tempo máximo diário de utilização gratuita dos pos-
tos públicos será fixado pela biblioteca em local visível aos utilizadores.

11 — O utilizador poderá solicitar a renovação do tempo diário ao 
funcionário da biblioteca presente na sala, desde que existam computa-
dores disponíveis, e tenha respeitado as regras em vigor.

Artigo 21.º
Sala Polivalente

1 — A utilização da sala polivalente destina -se prioritariamente às 
atividades organizadas pela Biblioteca Municipal.

2 — A utilização deste espaço por outras entidades poderá ser au-
torizada através de pedido, dirigido ao responsável pela biblioteca, 
com pelo menos 15 dias de antecedência, onde deve constar o tipo e 
objetivos da atividade, a data e período de utilização, equipamento e 
apoio necessários.

3 — O espaço e equipamento cedido pela biblioteca para a realização 
das ações ficam sob a responsabilidade da entidade promotora. Qualquer 
dano causado será sujeito a indemnização.

4 — Os materiais pertencentes aos promotores da ação são da sua 
inteira responsabilidade.

5 — A vigilância das exposições ou de qualquer outra ação é da inteira 
responsabilidade dos seus promotores.

5 — Disposições Complementares

Artigo 22.º
Incumprimento do Regulamento

1 — Os utilizadores da Biblioteca deverão pautar a sua conduta de 
acordo com as normas de civilidade exigíveis, quer no que respeita ao 
comportamento pessoal, quer no que respeita ao uso dos bens coletivos.

2 — Perante casos de manifesto desrespeito pelas normas constantes 
deste Regulamento, qualquer um dos técnicos ao serviço da BMA está 
autorizado a intervir da forma que considere mais adequada e que poderá 
ir até à expulsão do utilizador das instalações da biblioteca.

3 — Os utilizadores são responsáveis pelos documentos, equipa-
mentos e mobiliário que diretamente utilizem (livros, computadores, 
auscultadores, telecomandos, CD, etc.); caso se verifique algum dano 

ou inutilização, a biblioteca deverá ser indemnizada pelo respetivo valor 
real e/ou estimado.

4 — O utilizador que viole as regras do presente Regulamento, fica 
sujeito às medidas sancionatórias que possam ser aplicadas no âmbito 
de processo disciplinar.

5 — Dos atos dos utilizadores passíveis de serem considerados infra-
ção penal deve dar -se conhecimento ao Ministério Público competente.

Artigo 23.º
Situações Omissas

Compete à Câmara Municipal de Amares, na pessoa do Presidente da 
Câmara ou do Vereador com competências delegadas, deliberar sobre 
os casos omissos no presente regulamento, bem como sobre questões 
decorrentes da sua interpretação.

Artigo 24.º
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediatamente a seguir 
à sua aprovação em Assembleia Municipal.
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 MUNICÍPIO DA AZAMBUJA

Edital n.º 974/2018
Luís Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 

Azambuja:
Torna público que a Assembleia Municipal de Azambuja, no uso das 

competências que lhe são atribuídas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º 
do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovou em sua sessão 
ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2018, na sequência de pro-
posta aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Azambuja, 
de 18 de setembro de 2018, o Regulamento de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do concelho de Azambuja.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, 
estando também disponível para consulta no Portal do Município: www.
cm -azambuja.pt.

8 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel 
Abreu de Sousa.

Nota Justificativa
O Município de Azambuja, numa perspetiva de desenvolvimento local 

e com o objetivo de promover a qualidade de vida, designadamente dos 
grupos sociais mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e as pessoas 
portadoras de deficiência, pretende estimular e valorizar a intervenção 
das instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas que 
procuram dar resposta a todo um conjunto de problemas sociais sentidos 
no concelho de Azambuja.

No que se refere aos Municípios, essa obrigação, em forma de com-
petência encontra previsão na alínea u) e v), do n.º 1, do artigo 33.º, do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, reforçando a importância destas instituições 
para a vida das comunidades locais.

O regulamento de apoio financeiro às IPSS do concelho de Azambuja 
pretende ser um instrumento regulador que estabeleça critérios de acesso 
e condições de atribuição de apoio financeiro às referidas entidades, com 
vista à racionalização de recursos do Município a afetar nestes apoios, 
tornando claras e públicas as normas de acesso a estes apoios.

Nestas circunstâncias a Assembleia Municipal, sob proposta da Câ-
mara Municipal aprova, no uso da competência conferida pela alínea g), 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
respeito ao positivado no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, o projeto de Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social Do Concelho De Azambuja.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é aprovado nos termos do artigo 63.º, da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 67.º, do artigo 69.º, da alínea e) do n.º 1 
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do artigo 70.º e dos artigos 71.º e 72.º da Constituição da República 
Portuguesa e da alínea u) e v), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais.

Artigo 2.º
Objeto

O presente regulamento estabelece as condições de acesso e de atri-
buição de apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social 
ou equiparadas da área do Município de Azambuja, tendo por objetivo 
apoiar as respostas sociais, criadas pelas entidades sem fins lucrativos 
legalmente constituídas com sede no Município de Azambuja, em áreas 
de manifesto interesse municipal, designadamente no âmbito do apoio 
à população idosa, apoio à infância e apoio à população portadora de 
deficiência.

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento define os apoios, condições e critérios a 
prestar às instituições sem fins lucrativos de solidariedade social ou 
equiparadas, adiante designadas por IPSS, legalmente existentes, com 
sede e que venham exercendo a sua atividade regular no território do 
Concelho do Município de Azambuja.

Artigo 4.º
Natureza dos Apoios

1 — Os apoios a conceder são de natureza financeira, destinados 
a apoiar as atividades regulares ou extraordinárias promovidas pelas 
instituições, podendo também ser atribuídos apoios materiais, logísticos 
e técnicos pelos serviços municipais com vista à conceção e desenvolvi-
mento de investimentos, projetos e atividades das instituições.

2 — A atribuição dos apoios está sujeita à existência de verbas inscritas 
no orçamento municipal.

3 — Após aprovação da candidatura, o Município e a IPSS cele-
bram um protocolo de cooperação específico para o apoio concedido, 
devendo constar do mesmo os termos e as condições em que é prestado 
o apoio.

CAPÍTULO II

Distinção de apoios

Artigo 5.º
Apoios financeiros

Os apoios financeiros revestem as seguintes modalidades:
a) Apoio ao funcionamento regular das instituições;
b) Apoios pontuais à aquisição de equipamento e mobiliário, ao arren-

damento ou à realização de obras de beneficiação, conservação e restauro 
de imóveis afetos ao serviço da instituição e à aquisição de viaturas.

Artigo 6.º
Apoio ao funcionamento regular das instituições

1 — O apoio ao funcionamento regular das instituições consiste na 
atribuição de um subsídio anual de modo a contribuir para a realização 
dos seus objetivos, reconhecendo e estimulando a continuidade do 
trabalho desenvolvido.

2 — O apoio é atribuído por deliberação do Município de Azambuja 
durante o primeiro trimestre de cada ano civil, em consonância com a 
verba fixada para o efeito no orçamento municipal, de acordo com os 
seguintes critérios:

a) Valor base de 1500 € anuais por Instituição;
b) Atribuição de uma verba anual no valor de até 12 € por utente de 

cada valência, com um valor mínimo de 1000 €;

3 — Anualmente poderão as alíneas a) e b) do n.º 2 ser alteradas em 
função da disponibilidade orçamental, sendo que o valor nunca poderá 
ser inferior ao estipulado no número anterior.

4 — É condição determinante e impreterível para a atribuição do 
subsídio previsto na alínea anterior o envio, por parte da IPSS, do plano 
de atividades, do orçamento e contas, bem como o número de utentes 
com acordo com o Instituto da Segurança Social até à data de 31 de 
dezembro, para o email: asocial@cm -azambuja.pt.

Artigo 7.º
Apoio ao arrendamento

1 — O apoio ao arrendamento consiste numa comparticipação até 
50 % do pagamento das rendas mensais das instalações afetas ao desen-
volvimento da atividade principal quando o imóvel da propriedade da 
instituição não tenha temporariamente condições físicas para a execução 
da sua atividade principal.

2 — Esta comparticipação tem um limite de 250 € mensais e de um 
imóvel por instituição por um prazo máximo de 18 meses.

3 — As entidades contempladas pelo presente apoio ao arrendamento 
não poderão apresentar candidatura para o mesmo tipo de apoio nos três 
anos subsequentes à atribuição do subsídio.

Artigo 8.º
Candidatura

A candidatura aos apoios previstos no artigo 7.º é apresentada ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal com os seguintes elementos:

a) Fundamentação do pedido de apoio;
b) Contrato de arrendamento.

Artigo 9.º
Apreciação e decisão dos pedidos

1 — Compete aos serviços de Ação Social emitir parecer sobre os 
pedidos de atribuição de apoios, com base nos elementos constantes 
do processo e de outros que se entendam relevantes para a boa decisão 
final.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior devem os servi-
ços promover as diligências necessárias à correta caracterização do 
pedido.

3 — Os processos são remetidos juntamente com o parecer referido 
no n.º 1 do presente artigo ao Presidente da Câmara e ao vereador do 
pelouro para decisão sobre a atribuição do apoio, de acordo com critérios 
de adequação, racionalidade e oportunidade.

Artigo 10.º
Apoio à realização de obras de beneficiação,

conservação e restauro de imóveis
O apoio à realização de obras consiste na atribuição de um subsídio 

pontual para a realização de obras de beneficiação, restauro e manutenção 
de instalações, propriedade das entidades beneficiárias.

Artigo 11.º
Candidatura

1 — A candidatura aos apoios previstos no artigo 10.º é apresentada 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal com os seguintes elementos:

a) Memória descritiva dos trabalhos a realizar;
b) Parecer da Rede Social do concelho sobre a necessidade e conve-

niência das obras para o desempenho da atividade da instituição;
c) Adequação técnica da obra aos objetivos propostos, a verificar por 

avaliação do projeto pelos serviços técnicos da Câmara Municipal;
d) Planta de localização da obra;
e) três orçamentos dos custos da obra;
f) Informação sobre o prazo de execução dos trabalhos;
g) Projeto de arquitetura ou plantas;
h) Cópia do alvará de licença de construção ou comprovativo de 

admissão da comunicação prévia, nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação;

i) Indicação do regime de IVA aplicável.

Artigo 12.º
Montante da comparticipação

1 — O valor do apoio a atribuir pelo Município de Azambuja corres-
ponde a uma percentagem do valor dos trabalhos, de acordo com o limite 
de 50 % do valor do orçamento até ao montante máximo de 25 000€;

2 — Nos casos em que as entidades candidatas estejam abrangidas 
pelo regime de restituição de IVA no âmbito da legislação em vigor, 
o valor deste não será considerado para o cálculo da comparticipação 
municipal.

3 — O pagamento do apoio é feito de forma faseada, em função da 
progressão da obra realizada a verificar por parte dos técnicos do Municí-
pio de Azambuja, mediante a elaboração de autos de medição de acordo 
com o programa de trabalhos constante do projeto de licenciamento, e 
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é processado mediante a apresentação dos documentos de despesa, na 
percentagem e com o limite no protocolo celebrado para o efeito.

4 — As entidades contempladas pelo presente apoio não poderão 
apresentar candidatura para o mesmo tipo de apoio nos três anos sub-
sequentes à atribuição do subsídio.

Artigo 13.º
Obras cofinanciadas pela administração central

1 — No caso de obras cofinanciadas, o Município comparticipa 
até 25 % sobre valor não comparticipado, com o valor máximo de 
50 000 €.

2 — O valor da comparticipação não inclui o valor do imposto de 
valor acrescentado nos casos em que as entidades beneficiárias estejam 
abrangidas pelo regime de restituição de IVA, nos termos da legislação 
em vigor.

3 — Quando o terreno para a construção das instalações tenha sido 
cedido pelo Município de Azambuja, o seu valor é incluído no apoio.

4 — O pagamento do apoio é feito de acordo com o n.º 6 do presente 
artigo;

5 — A apresentação de candidaturas à comparticipação municipal em 
obras cofinanciadas é feita entre os meses de janeiro e setembro, sendo 
os apoios, quando concedidos, concretizados a partir do ano seguinte.

6 — O pagamento do apoio é feito de forma faseada, em função da 
progressão da obra realizada a verificar por parte dos técnicos do Municí-
pio de Azambuja, mediante a elaboração de autos de medição de acordo 
com o programa de trabalhos constante do projeto de licenciamento, e 
é processado mediante a apresentação dos documentos de despesa, na 
percentagem e com o limite no protocolo celebrado para o efeito.

7 — As entidades beneficiárias de apoios cofinanciados devem manter 
informada a Câmara Municipal do andamento do processo de candi-
datura, remetendo cópia da documentação apresentada num prazo de 
trinta dias após a respetiva entrega ou envio.

8 — As entidades contempladas pelo presente apoio não poderão 
apresentar candidatura para o mesmo tipo de apoio nos três anos sub-
sequentes à atribuição do subsídio.

Artigo 14.º
Apreciação e decisão dos pedidos

1 — Compete aos serviços de Ação Social emitir parecer sobre os 
pedidos de atribuição de apoios, com base nos elementos constantes 
do processo e de outros que se entendam relevantes para a boa decisão 
final.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior devem os servi-
ços promover as diligências necessárias à correta caracterização do 
pedido.

3 — Os processos são remetidos juntamente com o parecer referido 
no n.º 1 do presente artigo ao Presidente da Câmara e ao vereador do 
pelouro para decisão sobre a atribuição do apoio, de acordo com critérios 
de adequação, racionalidade e oportunidade.

Artigo 15.º
Contrapartidas

As entidades beneficiárias do apoio à realização de obras devem 
ceder as instalações objeto da intervenção para atividades regulares 
ou pontuais promovidas pelo Município de Azambuja, desde que não 
interfiram com as atividades da entidade beneficiária e nas condições 
definidas em protocolo a celebrar para o efeito.

Artigo 16.º
Apoio à aquisição de equipamento

1 — O apoio à aquisição de equipamento consiste na atribuição de 
um subsídio pontual com vista à aquisição de equipamentos elétricos, 
mecânicos, informáticos, mobiliário, ou outros necessários ao regular 
funcionamento da instituição.

2 — O apoio à aquisição de equipamento será de 85 % sobre os valores 
de aquisição e tem o limite de 2.500€ por ano e por cada instituição.

Artigo 17.º
Candidatura

1 — A candidatura aos apoios previstos no artigo 16.º é apresentada 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal com os seguintes elementos:

a) Três orçamentos;
b) Indicação do regime de IVA aplicável;

c) Fundamentação por parte da instituição sobre a necessidade e 
conveniência da aquisição do equipamento para o desempenho da sua 
atividade.

2 — As entidades contempladas pelo presente apoio não poderão 
apresentar candidatura para o mesmo tipo de equipamento nos três anos 
subsequentes à atribuição do subsídio.

Artigo 18.º
Apreciação e decisão dos pedidos

1 — Compete aos serviços de Ação Social emitir parecer sobre os 
pedidos de atribuição de apoios, com base nos elementos constantes 
do processo e de outros que se entendam relevantes para a boa decisão 
final.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior devem os servi-
ços promover as diligências necessárias à correta caracterização do 
pedido.

3 — Os processos são remetidos juntamente com o parecer referido 
no n.º 1 do presente artigo ao Presidente da Câmara e ao vereador do 
pelouro para decisão sobre a atribuição do apoio de acordo com critérios 
de adequação, racionalidade e oportunidade.

Artigo 19.º
Apoio à aquisição de viaturas

O apoio à aquisição de viaturas consiste num subsídio pontual desti-
nado a comparticipar a aquisição de viaturas necessárias ao funciona-
mento da instituição e à prestação de serviços à comunidade.

Artigo 20.º
Montante da comparticipação

1 — Os apoios a atribuir pelo Município de Azambuja serão de 50 % 
sobre os valores de aquisição das viaturas, até ao limite de 15 000€ 
(quinze mil euros).

2 — Nos casos em que as entidades candidatas estejam abrangidas 
pelo regime de restituição de IVA no âmbito da legislação em vigor, 
o valor deste não será considerado para o cálculo da comparticipação 
municipal.

Artigo 21.º
Candidatura

A apresentação de candidaturas à atribuição de apoios à aquisição 
de viaturas deverá ser dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
acompanhada dos seguintes elementos:

a) Informação sobre o número, tipologia e utilização das viaturas de 
que a instituição já dispõe;

b) A utilização prevista para a viatura a adquirir;
c) Fundamentação por parte da instituição sobre a necessidade e conve-

niência da aquisição da viatura para o desempenho da sua atividade;
d) três orçamentos para a aquisição da viatura e indicação do regime 

de IVA e de imposto automóvel aplicáveis.

Artigo 22.º
Apreciação das Candidaturas

1 — Os apoios são atribuídos de acordo com a disponibilidade fi-
nanceira do Município de Azambuja, e tendo em conta os seguintes 
critérios:

a) Número de utentes da instituição;
b) Inexistência do tipo de viatura cuja aquisição se pretende, ou 

manifesta insuficiência dos transportes disponíveis face às suas ne-
cessidades;

c) Relevância da atividade da entidade candidata na localidade onde 
a mesma se insere, tendo em conta o serviço prestado a favor da po-
pulação;

d) População abrangida pela área de influência da entidade candi-
data.

2 — Na apreciação das candidaturas são considerados os seguintes 
critérios preferenciais:

a) correspondam à aquisição de viaturas novas ou usadas com ga-
rantia;

b) Inexistência de apoios idênticos atribuídos nos três anos ante-
riores;
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3 — As entidades contempladas pelo presente apoio não poderão 
apresentar candidatura para o mesmo tipo de equipamento nos três anos 
subsequentes à atribuição do subsídio.

Artigo 23.º
Contrapartidas

As entidades beneficiárias do presente apoio obrigam -se a permitir a 
utilização das viaturas para atividades regulares ou pontuais promovidas 
ou apoiadas pelo Município de Azambuja, desde que não interfiram 
com as atividades da entidade beneficiária e nas condições definidas 
em protocolo a celebrar para o efeito.

Artigo 24.º
Fiscalização

O Município de Azambuja reserva -se no direito de efetuar ações de 
fiscalização e auditoria para verificação do cumprimento das condições 
a que obedece a atribuição dos apoios.

Artigo 25.º
Justificação de despesas

As instituições obrigam -se a apresentar os documentos comprovati-
vos da despesa a que se refere o apoio no prazo de 60 dias após a sua 
aprovação, com exceção dos apoios para obras, conforme previsto no 
n.º 3 do artigo 12.º e no n.º 6 do artigo 13.º

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 26.º
Dúvidas e Omissões

As dúvidas e os demais casos omissos suscitados com a interpretação 
e aplicação do presente regulamento serão resolvidos por determinação 
do Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 27.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua 
publicação no Diário da República.

Ficha de Candidatura

Apoio às IPSS 

  

  
 311707816 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Aviso n.º 15019/2018
Nos termos conjugados do n.º 4, 5 e 6 ambos do artigo 36.º com a 

alínea d) n.º 3 do artigo 30.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, torna-se 
público e notificam-se todos os candidatos abaixo indicados da lista 
de classificações da Entrevista Profissional de Seleção, e da lista de 
ordenação final dos candidatos do procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo 
determinado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho 
da categoria/carreira de Técnico Superior (Licenciatura na área de Enge-
nharia do Ambiente), previsto e não ocupado, conforme caracterização 
no mapa de pessoal deste Município, para exercer funções no Departa-
mento de Administração e Conservação do Território, deste Município 
de Barcelos, aberto pelo Aviso n.º 4999/2017, referência H, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 08/05/2017.

1 — A lista de classificações da Entrevista Profissional de Seleção 
encontra-se disponível no site do Município de Barcelos, através do 
seguinte link: http://www.cm-barcelos.pt/atendimento-online/avisos/
procedimentos-concursais/procedimentos-concursais-2017/aviso-4999-
-2017/ref.-h-2014-1-tecnico-superior-licenciatura-na-area-de-engenha-
ria-do-ambiente

2 — Lista unitária de Ordenação Final dos Candidatos (Valores):
Ana Filipa da Silva Marinho — 13,800
João Vieira Batista — 13,500
Patrícia da Conceição Gaspar — 13,310
Ana Rita da Silva Carvalho — 13,260
Vanessa Catarina Gomes Múrias — 12,990
Ana Lúcia Ferreira da Silva — 12,940
Ana Rita da Silva Ramos Lopes — 12,820
Soraia Raquel Araújo Gomes — 12,110
Ana Paula Alves da Silva — 11,830
Tiago André Sousa Barbosa — 11,700
Daniela Conceição Duarte Fernandes — 11,350
Gustavo Carvalho Braga Vieira — 10,770
Alexandre Ferreira de Brito Vaz Fernandes — Excluído b)
Ana Cristina Alves de Miranda — Excluído b)
Ana Helena Gonçalves Paiva Magalhães Ferreira — Excluído b)
Ana Margarida Brandão Ribeiro Abreu — Excluído b)
Ana Sofia Neves Madeira — Excluído b)
André Filipe Faria Cordeiro — Excluído a)
André Mosselaar Jordão Bichana Martins — Excluído b)
Bruno Filipe Mesquita de Brito — Excluído b)
Carlos Davide Gonçalves Gaião — Excluído b)
Carlos Humberto Gomes Faria — Excluído b)
Carmen Maria Cerqueira da Silva — Excluído b)
Catarina Henriques Figueira — Excluído b)
Cátia Andreia Campos Oliveira — Excluído b)
Celso Luciano da Costa Simões — Excluído b)
Cláudia Ferreira Rodrigues — Excluído b)
Cláudia Manuela de Azevedo Vilela — Excluído b)
Diana Cristina Gonçalves Lopes — Excluído b)


