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N.o 121 — 27 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho (extracto) n.o 14 102/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:
Maria Leonor Pato Cruz, 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 14 103/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:
Maria Teresa Coelho Silva Henriques, técnica profissional de 1.a classe
da carreira técnico-profissional do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Protecção das Culturas — promovida na categoria de
técnico profissional 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.)

provido no lugar de técnico superior principal da mesma carreira
e quadro com efeitos a 11 de Janeiro de 2005, nos termos dos
n.os 2, 4, 5 e 6 do artigo 29.o e do n.o 1 do artigo 30.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
8 de Junho de 2005. — O Director de Serviços de Administração, José António Marques dos Santos.

Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro
e Minho
Despacho n.o 14 108/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Junho de 2005 do director regional de Agricultura de Entre Douro
e Minho, e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, é nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, no quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, constante do mapa I do anexo
à Portaria n.o 537/99, de 23 de Julho, alterado pelo artigo 27.o do
Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março, a funcionária abaixo mencionada para a categoria e carreira que a seguir se indica:

Nome

Categoria actual

19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.
Despacho (extracto) n.o 14 104/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:
Teresa Maria Pais Nogueira Coelho, técnica superior de 2.a classe
da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Protecção das Culturas — promovida 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 14 105/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Abril de 2005 do director-geral de Protecção das
Culturas:
Maria Cecília Machado Rodrigues Marques, técnica profissional de
2.a classe da carreira técnico-profissional de laboratório do quadro
de pessoal da Direcção-Geral de Protecção das Culturas — promovida 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.)
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão, Administração e Apoio Técnico, Jaime Vidal Abreu.

Direcção Regional de Agricultura do Algarve
Despacho (extracto) n.o 14 106/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio de 2005 do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas:
Álvaro José Mendonça Teixeira, assessor principal da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
do Algarve — autorizado a passar à situação de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 26 de Maio
de 2005. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
13 de Junho de 2005. — Pelo Director Regional, a Subdirectora
Regional, Julieta Rodrigues.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior
Despacho (extracto) n.o 14 107/2005 (2.a série). — Por despacho do director regional de Agricultura da Beira Interior de 3 de
Junho de 2005:
Paulo Faustino Canelas Brás, técnico superior de 1.a classe da carreira
de técnico superior do quadro próprio desta Direcção Regional —

Maria Rosa Teixeira Pinto

categoria
de
reclassificação

Auxiliar de lim- Telefonista da
carreira de
peza da cartelefonista.
reira de auxiliar de limpeza.

Esta nomeação é em comissão de serviço extraordinária pelo
período de seis meses a contar da data da publicação do presente
despacho no Diário da República.
A interessada será posicionada no escalão 1, índice 133. (Não carece
de fiscalização do Tribunal de Contas.)
8 de Junho de 2005. — Pelo Director Regional, o Chefe de Divisão
de Formação e Gestão de Recursos Humanos, Jorge Fernandes de
Brito.

Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar
Despacho n.o 14 109/2005 (2.a série). — Nomeio, em comissão
de serviço, pelo período de três anos, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
Manuel António Relvas Louro Granchinho, chefe de divisão de Política Sócio-Estrutural do Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar.
A presente nomeação é fundamentada na reconhecida aptidão do
nomeado, com larga experiência em política sócio-estrutural, participação em reuniões internacionais sobre estruturas agrícolas e agro-alimentares, participação na discussão de propostas regulamentares
da União Europeia, nas áreas de desenvolvimento rural e financiamento da PAC, de entre outras, conforme a síntese curricular anexada.
18 de Maio de 2005. — O Director, António Manuel Soares Serrano.
Curriculum vitae
1 — Dados pessoais:
Nome — Manuel António Relvas Louro Granchinho;
Data de nascimento — 1 de Março de 1964;
Estado civil — casado;
Nacionalidade — portuguesa.
2 — Habilitações literárias:
Licenciado em Agronomia (especialidade de Economia e Sociologia Rural) pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa;
Mestre em Gestão/MBA pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.
3 — Experiência profissional:
3.1 — Técnico superior de 1.a classe do Gabinete de Planeamento
e Política Agro-Alimentar — desempenha funções como chefe de divisão de Política Sócio-Estrutural desde Janeiro de 2001, na Direcção
de Serviços de Estudos, Planeamento e Prospectiva, onde desenvolve
actividades na área de política sócio-estrutural decorrentes das com-

