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N.o 131 — 10 de Julho de 2006

operacional nacional, nomeio Rui dos Santos Martins Esteves, em
regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, para desempenhar as funções de comandante operacional distrital do Comando
Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.
A presente nomeação fundamenta-se na experiência funcional adequada ao exercício das funções para que é nomeado, tal como atesta
a síntese do respectivo curriculum vitae que é publicada em anexo
ao presente despacho.
O presente despacho produz efeitos à data de 15 de Março de 2006.
8 de Março de 2006. — O Presidente, Arnaldo Cruz.
ANEXO
Síntese curricular
Identificação:
Rui dos Santos Martins Esteves, nasceu a 13 de Novembro de
1961 em Idanha-a-Nova.
Pós-graduação em Gestão da Protecção Civil Municipal, na Universidade Independente de Lisboa, concluiu em 2005 com a classificação de Muito bom, frequenta a pós-graduação em Gestão de
Emergências na ENB.
Experiência profissional:
Foi secretário de apoio pessoal do presidente da Câmara Municipal
de Idanha-a-Nova e vereador do mesmo município; Integra o Corpo
de Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova desde 1980, onde iniciou
a sua carreira na área da protecção e socorro, tendo atingindo a
categoria de comandante; Na área da protecção e socorro, exerceu
funções de 1985 a 1995 — COA, de 1987 a 1996 coordenador de
meios Aéreos, de 2000 a 2003 — CSO; No SNPC foi nomeado em
1998 chefe da Delegação Distrital do SNPC de Castelo Branco; No
SNBPC foi nomeado em 2003 coordenador do CDOS de Castelo
Branco; Em 2005 é nomeado CODIS de Castelo Branco; Foi secretário
(1987-1996) e presidente (1999-2003) da Federação Distrital de Bombeiros de Castelo Branco e conselheiro regional; Formador de salvamento e desencarceramento da ENB; Formador do curso superior
de THST.
Formação profissional específica:
Das 1805 horas de formação especifica na área dos Bombeiros
e Protecção Civil em cursos no País e no estrangeiro, nomeadamente
sobre socorrismo e suporte básico de vida, operações de meios aéreos
e técnicas avançadas de controlo de meios aéreos nas operações de
combate a incêndios florestais, segurança contra incêndios, protecção
civil, liderança e gestão de recursos humanos, riscos naturais e tecnológicos, comportamento de incêndios florestais, meteorologia aplicada aos incêndios, formação pedagógica de formadores, salvamento
e desencarceramento, planeamento civil de emergência, quadros de
comando, combate a incêndios urbanos e industriais, comunicação
social, organização de postos de comando, operações de socorro, segurança das populações, comunicação social, direcção e liderança, tecnologias da informação, destacando os cursos em Espanha, de protecção contra incêndios, em técnicas de intervenção e salvamento
em catástrofes e prevenção e gestão de riscos em túneis, na ENPC.
Em Portugal, em técnicas avançadas de controlo de meios aéreos
para operações de combate a incêndios florestais, no SNPC e ISPU-Bélgica/D. D. S. C. França. Participou em mais de uma centena
de seminários, congressos, conferências e encontros técnicos, proferiu
vinte e seis palestras em Portugal. Colabora em diferentes comissões
e grupos de trabalho nas áreas de protecção civil, planeamento e
incêndios florestais.
Despacho n.o 14 522/2006
Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 42.o e da alínea c) do
artigo 49.o-A do Decreto-Lei n.o 49/2003, de 25 de Março, com a
redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 97/2005, de 16
de Junho, e 21/2006, de 2 de Fevereiro, conjugado com o disposto
na Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e sob proposta do comandante
operacional nacional, nomeio o tenente-coronel da Guarda Nacional
Republicana António Fernando Ferreira Martins, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, para desempenhar as funções
de comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.
A presente nomeação fundamenta-se na experiência funcional adequada ao exercício das funções para que é nomeado, tal como atesta
a síntese do respectivo curriculum vitae que é publicada em anexo
ao presente despacho.
O presente despacho produz efeitos à data de 15 de Março de 2006.
8 de Março de 2006. — O Presidente, Arnaldo Cruz.

ANEXO
Resumo curricular
Tenente-coronel de Infantaria António Fernando Ferreira Martins.
Data de nascimento — 3 de Agosto de 1959.
Natural da freguesia e concelho de Soure.
Formação academia e profissional:
Frequentou o ensino secundário, curso complementar de Electrotecnia na Escola Secundária Avelar Brotero em Coimbra e o 12.o ano
na Escola Secundária de Soure;
Frequentou o curso de formação de oficiais da GNR em 1985-1986,
no CI/GNR;
Frequentou o curso de promoção a capitão na EPI/Mafra e CI/GNR
em 1993;
Frequentou o curso de promoção a oficial superior no Instituto
de Altos Estudos Militares do Exército.
Cursos de qualificação/especialização:
Curso de formação pedagógica de monitores no Instituto do
Emprego e Formação Profissional;
Curso de gestão de operações de segurança da aviação civil do
Instituto Nacional da Aviação Civil;
Cursos de formação em matéria ambiental específicos do SEPNA;
Curso superior de especialistas de protecção da natureza frequentado na Guardia Civil — Espanha.
Principais colocações e funções exercidas:
Comandante dos Destacamentos Territoriais de Moura, Pinhel,
Águeda e Coimbra;
Oficial de informações e relações públicas no estado-maior da Brigada n.o 5 — Coimbra;
Oficial de operações no estado-maior da Brigada n.o 5 — Coimbra;
Oficial coordenador regional do SEPNA no Comando da Brigada
n.o 5 — Coimbra;
Comandante do Grupo Territorial de Coimbra.
Condecorações e louvores:
Condecorado com a medalha de mérito de segurança pública de
1.a classe;
Tem sete louvores averbados.
Despacho n.o 14 523/2006
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 42.o do Decreto-Lei
n.o 49/2003, de 25 de Março, com a redacção que lhe foi dada pelos
Decretos-Leis n.os 97/2005, de 16 de Junho, e 21/2006, de 2 de Fevereiro, conjugado com o disposto na Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
e sob proposta do comandante operacional nacional, nomeio o licenciado Carlos Alberto Elvira Pica, em regime de comissão de serviço,
pelo período de três anos, para desempenhar as funções de 2.o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de
Socorro de Beja.
A presente nomeação fundamenta-se na experiência funcional adequada ao exercício das funções para que é nomeado, tal como atesta
a síntese do respectivo curriculum vitae que é publicada em anexo
ao presente despacho.
O presente despacho produz efeitos à data de 15 de Março de 2006.
10 de Março de 2006. — O Presidente, Arnaldo Cruz.
Síntese curricular
Identificação:
Nome — Carlos Alberto Elvira Pica.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Professores do Ensino Básico — Variante Educação Física, pela Escola Superior de Educação de Beja, em 1999,
com média final de 15 valores;
Pós-graduação em Gestão da Protecção Civil Municipal, decorrendo
de 24 de Outubro de 2003 até 23 de Outubro de 2004, na Universidade
Independente, em Lisboa, com média final de 14 valores.
Experiências profissionais:
Em 2001, assume e exerce funções de comandante do corpo de
bombeiros dos Bombeiros Voluntários de Barrancos;
Formador do Sistema Nacional de Certificação Profissional/IEFP,
desde 19 de Janeiro de 2000. Renovado em 20 de Janeiro de 2005;
Curso de formação profissional — Gestão da Formação, pela Nova
Etapa — Consultores em Gestão e Recursos Humanos, L.da, tendo
obtido a classificação final de Muito bom;
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Actividade na área da docência desde 1987;
1989-1996 — desempenho de funções como oficial subalterno nas
seguintes unidades militares: RI 2 — Abrantes (1.a BMI); Quartel-General da Região Militar do Sul — Évora e no Regimento de Infantaria de Beja.
Trabalhos apresentados:

apoio administrativo e processamento de texto» deve ler-se «Áreas funcionais — [. . .] são as seguintes: património e economato, pessoal,
expediente e arquivo, apoio administrativo e processamento de texto».
O prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas conta-se
a partir da data da publicação da presente rectificação, sendo consideradas todas as candidaturas entretanto remetidas a este organismo.

Em 15 de Janeiro de 2005, trabalho final da pós-graduação em
Gestão da Protecção Civil Municipal, com o tema «Plano Municipal
de Emergência do Concelho de Barrancos», com nota final de
14 valores;
Participação em diversos seminários temáticos relacionados com
as temáticas dos bombeiros e protecção civil.

26 de Junho de 2006. — O Vogal do Conselho Directivo, Artur
Lami.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Despacho n.o 14 527/2006

Despacho n.o 14 524/2006
1 — Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 89.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, é concedida a licença sem vencimento,
por um período de seis meses, para exercício de funções em organismo
internacional, Organização das Nações Unidas, Departamento de
Manutenção de Paz da Costa do Marfim (ONUCI), ao agente principal
M/143062, do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública,
Luís Miguel Ramos da Fonseca.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 21 de Março
de 2006.
22 de Junho de 2006. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna, José Manuel Santos de Magalhães. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João
Titterington Gomes Cravinho.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 89.o e no
artigo 92.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, é concedida
à Prof.a Doutora Maria da Graça Martins da Silva Carvalho, professora
catedrática do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica
de Lisboa, licença sem vencimento a partir de 1 de Abril de 2006
para exercer funções na Comissão Europeia.
31 de Maio de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral. — O Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Secretaria-Geral

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Instituto Camões
Despacho (extracto) n.o 14 525/2006
Por meu despacho de 20 de Junho de 2006, na sequência do concurso
interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 5687/2005, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Junho de 2005,
e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, foi nomeada assistente administrativa principal do
quadro de pessoal do Instituto Camões, Maria Celeste Rodrigues
de Carvalho Martins, considerando-se exonerada, à data da aceitação,
do lugar de assistente administrativo que anteriormente ocupava. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Despacho (extracto) n.o 14 528/2006
Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Anabela Grécio Gomes
Almeida Branco Martins, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso
misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental
da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de
assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 2, índice 280, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.
Despacho (extracto) n.o 14 529/2006

20 de Junho de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Maria Angelina Fernandes Sousa Carvalho, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso
misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental
da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de
assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 4, índice 316, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento

22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

Rectificação n.o 1094/2006

Despacho (extracto) n.o 14 530/2006

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 120, de 23 de Junho de 2006, o aviso n.o 7046/2006
(2.a série), referente ao concurso interno de acesso geral para o provimento de cinco lugares na categoria de assistente administrativo
especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de
pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa, procede-se à
seguinte rectificação:
Na p. 9063, no n.o 5, rectifica-se que onde se lê «Áreas funcionais — [. . .] são as seguintes: contabilidade, expediente e arquivo,

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Elisabeth Maria Rodrigues Varagilal, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso misto
e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da
3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 4,

Despacho (extracto) n.o 14 526/2006
Por meus despachos de 20 de Junho de 2006, na sequência do
concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 5687/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Junho
de 2005, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, foram nomeados assistentes administrativos
principais do quadro de pessoal do Instituto Camões, Maria José
das Dores Rodrigues e Joaquim Manuel Mendes Mil-Homens. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

