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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovação, I. P.
o

a

Aviso n. 6277/2005 (2. série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo do INETI de 25 de Maio de 2005:
Maria Eugénia Dias Simas Marques, assistente de investigação com
contrato administrativo de provimento no ex-INETI — nomeada
definitivamente investigadora auxiliar em lugar supranumerário do
quadro de pessoal, aprovado pela Portaria n.o 592-B/93, de 15 de
Junho, na sequência da aprovação nas provas de acesso, nos termos
do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro, mantido
em vigor por força do disposto no artigo 62.o do Decreto-Lei
n.o 124/99, de 20 de Abril. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Amadeu Silvestre.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
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Professor do ensino secundário, de Biologia, Ecologia, Saúde
e Socorrismo, de Novembro de 1984 a Outubro de 1989, tendo
integrado um dos conselhos directivos;
Actividade em empresas privadas, de 1971 a 1985.
Formação profissional — frequência de diversas acções de formação
profissional e aperfeiçoamento no domínio das pescas e informática.
Outras actividades relevantes:
Representante da Inspecção das Pescas em diversas reuniões
nacionais, comunitárias e internacionais;
Publicação de diversos trabalhos na imprensa e difusão de trabalhos de divulgação científica na rádio;
Tradutor de obras técnicas e científicas.
Despacho (extracto) n.o 14 094/2005 (2.a série). — Nos termos
do disposto no n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
nomeio para o cargo de chefe da Divisão de Recursos Internos, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, a licenciada Maria
Amélia Pinto Jacinto Miguez.
A nomeada tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão
para o exercício do correspondente cargo, conforme resulta dos respectivos curricula académico e profissional. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
6 de Junho de 2005. — O Director-Geral, Eurico Monteiro.

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

ANEXO

Despacho (extracto) n.o 14 092/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral das Pescas e Aquicultura de 1 de Junho de
2005, exarado após obtida confirmação da secretária-geral-adjunta
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
mediante despacho proferido em 11 de Maio de 2005:

Curriculum vitae

Engenheiro Alexandre de Figueiredo Marques Teixeira, inspector
principal da carreira de inspector superior do quadro de pessoal
da ex-Inspecção-Geral das Pescas — nomeado definitivamente, nos
termos dos artigos 29.o e 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
inspector superior principal da mesma carreira e quadro, com efeitos
desde 16 de Fevereiro de 2005, ficando posicionado no escalão 1,
índice 780, considerando-se exonerado da anterior categoria a partir
da data da aceitação.
6 de Junho de 2005. — Pela Directora do Departamento de Administração Geral, a Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Rita Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 14 093/2005 (2.a série). — Nos termos
do disposto no n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
nomeio para o cargo de chefe da Divisão de Inspecção, em comissão
de serviço, pelo período de três anos, o licenciado Henrique Alberto
de Moura Portugal Sobral.
O nomeado tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão
para o exercício do correspondente cargo, conforme resulta dos respectivos curricula académico e profissional. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
6 de Junho de 2005. — O Director-Geral, Eurico Monteiro.
ANEXO
Curriculum vitae
Nome — Henrique Alberto de Moura Portugal Sobral.
Data de nascimento — 4 de Outubro de 1941.
Habilitações literárias — licenciatura em Biologia, pela Universidade
de Lisboa, com a classificação final de 14 valores.
Experiência profissional:
Chefe da Divisão de Inspecção, de 8 de Outubro de 1999 a
31 de Dezembro de 2002 e de 16 de Fevereiro de 2005 até
ao presente, co-assegurando a coordenação e supervisão da
respectiva equipa de inspecção e assegurando um sistema próprio de informação estatística da Divisão;
Inspector superior de pescas, de Setembro de 1989 até 7 de
Outubro de 1999, tendo colaborado no controlo e fiscalização
da actividade das embarcações de pesca, nos portos nacionais,
no mar e em aeronaves. Inspecção às lotas de todo o País
e a estabelecimentos de comercialização. Instrução processual.
Elaboração de estudos, relatórios e pareceres. Colaborou ainda
em acções de formação para mestres e pescadores;

Nome — Maria Amélia Pinto Jacinto Miguez.
Data de nascimento — 21 de Setembro de 1952.
Habilitações literárias — licenciatura em Organização e Gestão de
Empresas do Instituto Superior de Economia e Gestão, concluída
em 1983, com a classificação de 14 valores.
Experiência profissional:
Chefe da Divisão de Recursos Internos, em regime de substituição, desde 24 de Março de 2005 até à presente data tem
assegurado a gestão e coordenação das tarefas da competência
da Divisão — gestão dos recursos internos;
Assessora principal — de 1 de Junho de 2004 a 23 de Março
de 2005 prestou colaboração na estrutura de apoio técnico
do MARE e assumiu a responsabilidade de representar a
DGPA, como autoridade única de controlo, junto da UE;
Directora do Departamento de Gestão de Recursos e
Frota — desde 5 Maio de 1997 e até 31 de Maio de 2004
assegurou a reorganização, gestão e coordenação das tarefas
da competência do Departamento, destacando-se a remodelação do arquivo e a definição funcional do sistema integrado
das pescas;
Chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Internos — desde 1991
e até 4 de Maio de 1997 assegurou a gestão e coordenação
das tarefas da competência da Divisão — gestão dos recursos
pesqueiros;
Técnica superior — desde 1981 e até 1991 participou na definição
e implementação, em termos organizacionais, do funcionamento da Divisão de Gestão de Recursos, incluindo a implementação de um sistema informatizado para o licenciamento
das embarcações de pesca;
Técnica administrativa — iniciou a actividade profissional no sector das pescas em 1972, inicialmente na área de estatísticas
da pesca, destacando-se a sua participação no grupo de trabalho permanente interministerial sobre estatísticas do sector
da agricultura e pescas, na comissão permanente das estatísticas económicas e financeiras dependente do Conselho
Nacional de Estatística e na comissão ad hoc de estruturação
dos serviços de estatística de pescas.
Formação profissional:
Curso de Inglês da Oxford School e curso de utilizador do sistema
Oracle;
Participação no seminário de Alta Direcção em Administração
Pública.
Outras acções relevantes — nomeação para as seguintes comissões:
Delegação portuguesa da Comissão Internacional de Limites
entre Portugal e Espanha (Diário da República, 2.a série, n.o 68,
de 21 de Março de 1995);
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Delegação portuguesa da comissão permanente internacional do
rio Minho;
Delegação portuguesa da comissão luso-espanhola para regular
o uso e aproveitamento dos rios internacionais;
Delegação portuguesa no grupo de negociações para elaborar
uma convenção para a prevenção e repressão dos incidentes
piscatórios (luso-espanhol).
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o

9345

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

a

Despacho n. 14 095/2005 (2. série). — Sistema integrado de
avaliação do desempenho para a Administração Pública — promoções
automáticas. — 1 — De acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 15.o
da Lei n.o 10/2004, de 22 de Março, «a atribuição de Excelente na

avaliação de desempenho traduz-se no reconhecimento do mérito
excepcional do trabalhador, sendo-lhe concedido o direito a:
a) Redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de
promoção;
b) Promoção na respectiva carreira independentemente de concurso, caso esteja a decorrer o último ano do período de
tempo necessário à promoção».
2 — Tendo sido atribuída, relativamente ao ano de 2004, a classificação de Excelente a 10 funcionários da Direcção-Geral de Protecção das Culturas que preenchem os requisitos previstos na alínea b)
do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, são os mesmos promovidos
às categorias abaixo mencionadas, com efeitos reportados a 1 de Maio
de 2005:

Categoria

Nova categoria

Carreira

Tempo
de serviço
na categoria
(anos)

Técnico superior principal
Técnico superior principal
Técnico superior de 1.a . . .
Técnico profissional de 1.a
Técnico profissional especialista.
Técnico profissional de 1.a

Engenheiro . . . . . . . . . . . . .
Técnica superior . . . . . . . . .
Jurista . . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico-profissional . . . . . .
Ag. t. ag. . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
3
3
4

Maria Cecília Machado Rodrigues Marques

Técnico superior de 1.a . . .
Técnico superior de 1.a . . .
Técnico superior de 2.a . . .
Técnico profissional de 2.a
Técnico profissional principal.
Técnico profissional de 2.a

5

Maria Filomena Morgado Bento Carmona
Maria Leonor Pato Cruz . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Teresa Coelho Silva Henriques . . . . .

Técnico superior principal
Técnico superior de 1.a . . .
Técnico profissional de 1.a

4
4
4

Teresa Maria Pais Nogueira Coelho . . . . . .

Técnico superior de 2.a . . .

Assessor . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico superior principal
Técnico profissional principal.
Técnico superior de 1.a . . .

Técnico-profissional de
laboratório.
Engenheiro . . . . . . . . . . . . .
Engenheiro . . . . . . . . . . . . .
Técnico-profissional . . . . . .
Engenheiro . . . . . . . . . . . . .

4

Nome

Anabela dos Santos Rodrigues Rocha . . . . .
António Fernando Igreja Carranca . . . . . . .
António José Bastos e Sousa . . . . . . . . . . . .
Gonçalo Nuno Damas Cavaleiro Paixão . . .
José Pedro Pires Medina de Sousa . . . . . . .

29 de Abril de 2005. — O Director-Geral, C. São Simão de Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 14 096/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

Despacho (extracto) n.o 14 099/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

António Fernando Igreja Carranca, técnico superior de 1.a classe da
carreira técnica superior do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Protecção das Culturas — promovido na categoria de técnico
superior principal da mesma carreira e quadro, de acordo com
o previsto na alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004,
de 22 de Março, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

José Pedro Pires Medina de Sousa, técnico profissional principal da
carreira de agente técnico agrícola do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Protecção das Culturas — promovido na categoria
de técnico profissional especialista da mesma carreira e quadro,
de acordo com o previsto na alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da
Lei n.o 10/2004, de 22 de Março, com efeitos reportados a 1 de
Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.

19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.

Despacho (extracto) n.o 14 097/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

Despacho (extracto) n.o 14 100/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

António José Bastos e Sousa, técnico superior de 2.a classe da carreira
de jurista do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Protecção
das Culturas — promovido na categoria de técnico superior de
1.a classe da mesma carreira e quadro, de acordo com o previsto
na alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de 22 de
Março, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.
Despacho (extracto) n.o 14 098/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

Anabela dos Santos Rodrigues Rocha, técnica superior de 1.a classe
da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Protecção das Culturas — promovida na categoria de técnico
superior principal da mesma carreira e quadro, de acordo com
o previsto na alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004,
de 22 de Março, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.
Despacho (extracto) n.o 14 101/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:

Gonçalo Nuno Damas Cavaleiro Paixão, técnico profissional de
2.a classe da carreira técnico-profissional do quadro de pessoal da
Direcção-Geral de Protecção das Culturas — promovido na categoria de técnico profissional de 1.a classe da mesma carreira e
quadro, de acordo com o previsto na alínea b) do n.o 3 do
artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de 22 de Março, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Maria Filomena Morgado Bento Carmona, técnica superior principal
da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Protecção das Culturas — promovida na categoria de assessor
da mesma carreira e quadro, de acordo com o previsto na alínea b)
do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de 22 de Março, com
efeitos reportados a 1 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.

19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.

