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Considerando ainda que o licenciado em Engenharia Agronómica
José António Salgueiro Gomes Pereira reúne os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo:
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 20.o, 21.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, no regime de substituição e
por urgente conveniência de serviço, no cargo de direcção intermédia
de 2.o grau, chefe de divisão de Infra-Estruturas Rurais, Hidráulica,
Engenharia Agrícola e Ambiente, o licenciado em Engenharia Agronómica José António Salgueiro Gomes Pereira.
A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão do
visado, tem ainda por suporte o respectivo currículo.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
20 de Fevereiro de 2006. — O Director Regional, António José
Rego.
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Resultados científicos, acções pedagógicas e de divulgação sobre
I&DE:
Em fruticultura (1988-1995):
40 trabalhos publicados referentes a frutos secos e fruticultura em geral;
22 lições sobre frutos secos em universidades, escolas superiores e instituições de I&DE;
57 participações em congressos, colóquios e seminários de
âmbito nacional;
37 participações em congressos, colóquios e reuniões de
âmbito internacional;
Em ambiente (1996-2005) — 19 participações em congressos,
colóquios e acções de formação sobre agricultura e ambiente.
Representacões oficiais:

ANEXO
Currículo resumido
José António Salgueiro Gomes Pereira, natural de Capuchos, Alcobaça (31 de Agosto de 1955).
Licenciado em Engenharia Agronómica pela Universidade Técnica
de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia (ISA) (1978).
Alguns cargos desempenhados:
Monitor da cadeira de Horticultura e Arboricultura do ISA
(1975-1976 e 1976-1977);
Membro do conselho pedagógico e científico do ISA (1976-1977);
Técnico superior do Ministério da Agricultura (CNEFF), contratado além do quadro em Fevereiro de 1981; integrado no
quadro em Março de 1987; contratado como estagiário de
investigação do INIA-ENFVN em Março de 1988; contratado
como assistente de investigação do INIA-ENFVN em Dezembro de 1991;
Desempenhou funções no ICN-PNSAC (Janeiro a Junho de
1996);
Desempenha funções na DRARO/DIRHEAA desde Março
de 1999.
Acções de formação e missões no estrangeiro — quatro estágios para
especialização em frutos secos; 17 missões.
Algumas actividades desenvolvidas:
Coordenador das acções de investigação UE desenvolvidas no
INIA, sobre frutos secos e damasqueiro (Abril de 1990 a Fevereiro de 1994);
Coordenador FAO do subgrupo castanheiro para a área sul da
Europa, Médio Oriente e Norte de África (Outubro de 1991
a Junho de 1996).
Responsabilidade e execução de projectos de investigação em fruticultura:
Nacionais:
Selecção clonal e adaptação de variedades de frutos secos,
em curso no CNEFF, desde Janeiro de 1983 e durante
a sua vigência;
Adaptação à região da Cova da Beira das culturas intensivas
da aveleira, castanheiro, cerejeira, macieira e pessegueiro
INIA (Outubro de 1986 a Julho de 1990);
Selecção clonal e melhoramento genético da
nogueira — JNICT (Outubro de 1988 a Dezembro de
1990);
Obtenção de nogueiras de elevada produtividade e resistentes à bacteriose — INIA 299/91;
Plurinacionais (UE):
CE-CT90 0023 — «Diversification des productions fruitières
notamment dans les zones en retard de developement
par l’amélioration d’espèces à fruit a coques non excedentaires: noyer, amandier, pistachier» (1991-1995);
CE-CT91-0105 — «Diversification agricole a partir de variétés anciennes de pommes et poires, de la figue fraîche
et de la chataigne» (1992-1994);
CTIFUCE — «Étude et mise au point de techniques et de
procédés permettant fournir noix de qualité» (1992-1995).
Participacão no projecto «Agro 530 — Plano de intervenção e desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para o norte da
zona aluvionar do Tejo».

Representante do Estado na Associação de Beneficiários da Cela;
Representante da DRARO na comissão de acompanhamento
para a elaboração do projecto das infra-estruturas de beneficiação hidroagrícola do aproveitamento hidroagrícola das baixas de Óbidos;
Representante da DRARO no conselho de Bacia do Tejo.
Outras actividades:
Presidente da direcção da Associação dos Agricultores da Região
de Alcobaça (1986-1991);
Presidente da assembleia geral da Associação dos Agricultores
da Região de Alcobaça (1991-1999);
Presidente da direcção da Cooperativa Agrícola de Alcobaça
(1991-1997);
Presidente do conselho consultivo das frutas e legumes da CAP
(1993-1997).
Despacho n.o 9298/2006 (2.a série). — Considerando que se
encontra vago o lugar de chefe de divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas desta Direcção Regional;
Considerando ainda que a licenciada em Comunicação Social Carla
Patrícia Fialho de Jesus Assunção reúne os requisitos legais exigidos
para o provimento do cargo:
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 20.o, 21.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em regime de substituição
e por urgente conveniência de serviço, no cargo de direcção intermédia
de 2.o grau, como chefe de divisão de Documentação, Informação
e Relações Públicas, a licenciada em Comunicação Social Carla Patrícia Fialho de Jesus Assunção.
A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão da
visada, tem ainda por suporte o respectivo currículo.
O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
1 de Março de 2006. — O Director Regional, António José Rego.
ANEXO
Curriculum vitae
Nome — Carla Patrícia Fialho de Jesus Assunção.
Filiação — Manuel José Gonçalves de Jesus e Fernanda Gonçalves
Matias Fialho de Jesus.
Data de nascimento — 4 de Janeiro de 1978.
Naturalidade — Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.
Formação académica e profissional:
Licenciatura em Comunicação Social, especialização em Relações
Públicas, Marketing e Publicidade [Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), Lisboa], concluída em Julho
de 1999;
Curso de estudos avançados em Gestão Pública (Instituto Nacional de Administração, 2002);
Carta Europeia de Condução em Informática (Instituto Nacional
de Administração, 2002);
Diploma de Especialização Sociedade da Informação e Inovação
na Administração Pública (Instituto Nacional de Administração, 2004);
SIADAP — Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da
Administração Pública (Direcção Regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste, 2005);
Frequência do curso de Alta Direcção em Administração Pública
(Instituto Nacional de Administração, iniciado em Fevereiro de
2006 com data prevista de conclusão em Dezembro de 2006).
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Cargos e funções exercidas:
Responsável pela Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Junho de 2004 a Fevereiro de 2006);
Membro do grupo coordenador do Balcão Verde, Sistema de
Atendimento Permanente do MADRP (desde Abril de 2003);
Técnica superior da Divisão de Documentação, Informação e
Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste (Janeiro de 2003 a Maio de 2004);
Técnica superior da Direcção de Serviços de Administração, Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Agosto a Dezembro de 2002);
Técnica superior contratada da Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Dezembro de 2000 a Novembro
de 2001);
Estágio profissional como técnica superior na Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, com a classificação de Muito bom (Setembro de 1999 a Maio de 2000).
Despacho (extracto) n.o 9299/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do subdirector regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste, no uso de competências delegadas, após parecer
prévio favorável da secretária-geral-adjunta do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 12 de Janeiro
de 2006, foi autorizada a técnica de 2.a classe da carreira técnica
Maria Isabel de Oliveira Gésero Cuco Grosso, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, a exercer,
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, com
início em 1 de Março de 2006, as funções correspondentes às de
técnica superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, nos termos
e para os efeitos do artigo 6.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, auferindo pelo índice 337. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Março de 2006. — O Director Regional, António José Rego.

Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão
Despacho (extracto) n.o 9300/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 7 de Abril de 2006, obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas:
José António Duarte Elisiário, assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal da Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão — reclassificado na categoria de inspector técnico da carreira
de inspector técnico, no mesmo quadro, nos termos do n.o 2 do
artigo 6.o, e dos n.os 1, alínea b), e 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro. É posicionado no escalão 1,
índice 360, do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 112/2001, de 6
de Abril. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Director-Geral, João Correia de Oliveira.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 9301/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Abril de 2006:
Carlos Alberto Alves Antunes, assessor do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações — nomeado, precedendo concurso, assessor principal do
mesmo quadro, ficando posicionado no escalão 2, índice 770. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral, Santos Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 9302/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Abril de 2006:
Maria Emília de Jesus Costa André, assessora do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes
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e Comunicações — nomeada, precedendo concurso, assessora principal do mesmo quadro, ficando posicionada no escalão 1,
índice 710. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral, Santos Cardoso.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social
Despacho n.o 9303/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, regulamentado através
do despacho n.o 92/SESS/90, do Secretário de Estado da Segurança
Social, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 3 de
Dezembro de 1990, os funcionários e agentes da Administração
Pública podem requerer o estatuto de equiparação a bolseiro no País
quando se proponham realizar mestrados de reconhecido interesse
público.
Considerando que a conclusão do seminário de orientação de dissertação do curso de mestrado em Família e Sistemas Sociais na Escola
Superior de Altos Estudos do Instituto Miguel Torga, em Coimbra,
pela técnica superior de 1.a classe de serviço social Cláudia Filomena
Pereira da Silva, a exercer funções de director da Unidade de Protecção Social de Cidadania do Centro Distrital de Segurança Social
de Viana do Castelo, se reveste de interesse para esta instituição,
não existindo prejuízo para o normal funcionamento do serviço onde
presta funções;
Considerando que os responsáveis do referido Centro Distrital emitiram parecer favorável à concessão do estatuto de equiparação a
bolseiro e que o conselho directivo do Instituto da Segurança
Social, I. P., emitiu parecer favorável, não obstante o mesmo implicar
a dispensa parcial do exercício de funções, por parte da requerente:
Ao abrigo do disposto no regime supramencionado e no uso da
delegação de competências conferida por despacho n.o 10 847/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 93, de 13 de Maio,
do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, determino o
seguinte:
Conceder equiparação a bolseiro no País com dispensa do exercício
parcial de funções à técnica superior de serviço social Cláudia Filomena Pereira da Silva pelo período de 6 meses e 15 dias, compreendido
entre 15 de Março e 30 de Setembro de 2006.
5 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado da Segurança Social,
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional
Despacho n.o 9304/2006 (2.a série). — 1 — No uso dos poderes
que me foram conferidos pelo despacho n.o 10 847/2005 (2.a série),
de 28 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, de 13
de Maio de 2005, e ao abrigo do disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 165/85, de 16 de Maio, e do n.o 4 da cláusula VII e do n.o 2
da cláusula XII, ambas do protocolo homologado pela Portaria
n.o 758/87, de 2 de Setembro, que criou o CINCORK — Centro de
Formação Profissional da Indústria da Cortiça do Norte, exonero
João da Conceição Moreira Marques e Maria José da Costa Oliveira
Baptista das funções, respectivamente, de vogal do conselho de administração e de vogal do conselho técnico pedagógico do referido Centro
de Formação Profissional, e nomeio, sob proposta do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P., para o exercício das funções
de vogal do conselho de administração António Miguel Venâncio
Almeida e para o exercício das funções de vogal do conselho técnico
pedagógico Susana Cristina Santos Ferreira Ribeiro.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
3 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado do Emprego e da
Formação Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.
Despacho n.o 9305/2006 (2.a série). — 1 — No uso dos poderes
que me foram conferidos pelo despacho n.o 10 847/2005 (2.a série),
de 28 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, de 13
de Maio de 2005, e ao abrigo do disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 165/85, de 16 de Maio, e do n.o 2 da cláusula XII do protocolo
homologado pela Portaria n.o 559/87, de 6 de Julho, que criou o
CICCOPN — Centro de Formação Profissional da Indústria de Cons-

