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2001-2006 que ficam arquivados no processo individual do interessado,
o conselho científico da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, tendo em conta que a actividade científica
e pedagógica desenvolvida satisfaz os requisitos legais, deliberou aprovar a nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor Pedro
Jorge do Amaral de Melo Teixeira.
9 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico,
Carlos Alberto Ferreira Neto.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 531/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 3 de Agosto de 2006, proferido por delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 11
a 18 de Setembro de 2006, ao Doutor Marcos Teixeira de Abreu
Soares Onofre, professor auxiliar.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 23
de Agosto a 10 de Setembro de 2006, à Doutora Margarida Conceição
Jesus Moura Fernandes, professora auxiliar.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 23
de Agosto a 10 de Setembro de 2006, ao Doutor Pedro Luís Camecelha
Pezarat Correia, professor associado.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 532/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 3 de Agosto de 2006, proferido por delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 4 a
18 de Setembro de 2006, ao Doutor Carlos Alberto Serrão dos Santos
Januário, professor associado.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 23 de
Agosto a 10 de Setembro de 2006, à Doutora Elisabete Alexandra
Pinheiro Monteiro, professora auxiliar.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 5 a
10 de Setembro de 2006, ao Doutor Filipe Manuel Soares de Melo,
professor associado.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 11
a 18 de Setembro de 2006, ao Doutor Francisco Alberto Arruda Carreiro da Costa, professor catedrático.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 4 a
17 de Setembro de 2006, ao Doutor João Manuel Pardal Barreiros,
professor associado.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 533/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 11 de Julho de 2006, proferido por delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 5 a
10 de Setembro de 2006, à mestre Anna Georgievna Volossovitch,
professora auxiliar convidada.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 9 a
16 de Setembro de 2006, ao Doutor Pedro Simões Cristina de Freitas,
professor catedrático.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 534/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 2 de Junho de 2006, proferido por delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi concedida equiparação a bolseiro

no estrangeiro, bem como as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 5 a 17 de Setembro de 2006, ao Doutor Abel
Hermínio Lourenço Correia, professor associado.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 535/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 31 de Agosto de 2006, proferido por
delegação de competências, publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005:
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, no período de 3 a
10 de Setembro de 2006, ao Doutor David António Rodrigues, professor associado.
Foi concedida equiparação a bolseiro no estrangeiro, bem como
as despesas resultantes da presente deslocação, nos dias 14 e 15 de
Setembro de 2006, ao Doutor Sidónio Olivério da Costa Serpa, professor associado.
9 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 536/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 7 de Setembro de 2006, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado contrato administrativo de provimento com Maria João Figueira Martins como monitora além do quadro desta Faculdade, por conveniência urgente de
serviço, pelo período de um ano, renovável por três vezes mediante
parecer favorável do conselho científico, com efeitos a partir de 7
de Setembro de 2006. (Isento de fisalização prévia do Tribunal de
Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 537/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa de 23
de Outubro de 2006, proferido por delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto de
2005, foi denunciado o contrato administrativo de provimento como
assistente convidado, em regime de acumulação (40 %), ao licenciado Mário Fernando da Conceição Gomes, a partir de 12 de Janeiro
de 2007. (Não carece de anotação do Tribunal de Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 538/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 9 de Novembro de 2006, proferido por
delegação de competências publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento, por um ano, como assistente
estagiária, a Eliana Cristina Veiga Carraça, com efeitos a partir de
12 de Janeiro de 2007. (Não carece de anotação do Tribunal de
Contas.)
10 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 539/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 9 de Novembro de 2006, proferido por
delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como professora associada visitante a Nilda
Cosco, por conveniência urgente de serviço, pelo período de 18 a
29 de Novembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro,
alterado por ratificação pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
Nilda Cosco é especialista em psicologia educacional, tendo desenvolvido imensos projectos na área da educação ambiental com crianças.
Actualmente trabalha na Escola de Design da Universidade do Estado
de North Caroline (Estados Unidos da América) desenvolvendo projectos no âmbito do Natural Learning Initiative.
Tem desenvolvido projectos sobre design não formal de programas
de educação ambiental, cursos e treino de profissionais e pais sobre
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educação ambiental através do jogo, espaços e envolvimento de aprendizagem para crianças com necessidades especiais e investigação sobre
o impacte da natureza no desenvolvimento da criança. Deve referir-se
ainda o desenvolvimento de dois projectos internacionais de grande
alcance: «Children and play in large cities» e «Natural learning with
children».
31 de Outubro de 2006. — Francisco Carreiro da Costa — Carlos
Neto.
18 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 540/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 9 de Novembro de 2006, proferido por
delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como professor catedrático visitante do Doutor Barry Bogin, por conveniência urgente de serviço, pelo período
de 18 a 26 de Novembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro,
alterado por ratificação pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O Prof. Doutor Barry Bogin é professor na University of Michigan-Dearborn (EUA), exercendo o cargo de professor de Antropologia no Department of Behavioral Sciences (UMD). É considerado
um dos maiores especialistas mundiais na área do Crescimento e
Variáveis Biossociais. É um dos consultores da CAPES (Brasil) na
área da Educação Física e Desporto, e colaborador em diversas revistas
brasileiras e professor em diversos centros de investigação relacionados com a área do Desenvolvimento e Aprendizagem Motora.
Conta com mais de 150 publicações científicas em revistas internacionais e apresentou mais de 200 comunicações em congressos e
reuniões de âmbito científico.
A possibilidade de se poder contar com a participação de um especialista envolvido em estudos sobre o processo de crescimento e maturação com ênfase especial na biologia e antropologia do desenvolvimento, permitirá enriquecer a formação pretendida no IV Curso
de Mestrado em Desenvolvimento da Criança, na variante de Desenvolvimento Motor, pelo que se entende dever ser contratado como
professor catedrático visitante.
31 de Outubro de 2006. — Carlos Alberto Ferreira Neto — Francisco
Alberto Arruda Carreiro da Costa.
18 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.
Despacho (extracto) n.o 24 541/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 9 de Novembro de 2006, proferido por
delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado contrato administrativo de provimento como professora associada visitante com Maria
Inês Silva, por conveniência urgente de serviço, no período de 18
a 29 de Novembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro,
alterado por ratificação pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
A Prof.a Maria Inês Silva é professora na University of Michigan-Dearborn (EUA) — Department of Behavioral Sciences. Desenvolve os seus estudos na área do Crescimento e Maturação.
Apresentou mais de 30 comunicações em congressos, por exemplo
no 30th Annual Meeting of Human Biology Association, 72th Annual
Meeting of the American Association of Physical Anthropologists,
7th International Symposium of Human Biology e no IX International
Congress of Auxology: Human Growth — Conception to Maturation.
Tem também mais de 20 publicações científicas em revistas internacionais.
É membro de várias instituições, nomeadamente American College
of Sports Medicine, International Society for Development Origins
of Health and Disease, Human Biology Association e International
Councul for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance.
31 de Outubro de 2006. — Carlos Alberto Ferreira Neto — Francisco
Alberto Arruda Carreiro da Costa.
18 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Despacho (extracto) n.o 24 542/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo da Faculdade
de Motricidade Humana de 9 de Novembro de 2006, proferido por
delegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 163, de 25 de Agosto de 2005, foi autorizado o contrato administrativo de provimento como professor catedrático visitante do Doutor Robin Moore, por conveniência urgente de serviço, no período
de 18 a 26 de Novembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 14.o
do Decreto-Lei n.o 448/79, de Novembro,
alterado, por ratificação, pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
O Professor Robin Moore é docente de Landscape Architecture
no College of Design da North Carolina State University, Raleigh
(EUA) e director do National Learning Initiative. É especialista em
design de jogo (play), aprendizagem e envolvimentos educacionais.
Foi durante largos anos presidente da International Association
for Child’s Right do Play (IPA), tendo publicado inúmeros artigos
de investigação em diversas revistas internacionais.
A sua última publicação denomina-se «Our neighbourhood is like
that!» (2002) em co-autoria com Nilda Cosco, incluída no livro Growing
Up in an Urbanising World. (Ed. Chawla).
31 de Outubro de 2006. — Francisco Carreiro da Costa — Carlos
Neto.
18 de Novembro de 2006. — O Secretário, João Mendes Jacinto.

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Aviso n.o 12 700/2006
Por despacho de 2 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências, foi autorizada a alteração ao contrato administrativo de provimento do licenciado José António Dantas Saraiva, assistente convidado deste Instituto, celebrado como assistente convidado além do quadro e em
regime de tempo parcial (50 %), passando a tempo integral, com efeitos à data do despacho autorizador. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 701/2006
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências, foi autorizada a alteração ao contrato administrativo de provimento da mestre Maria João Burnay de Lancastre Lourenço, assistente convidada
além do quadro deste Instituto, em regime de tempo parcial a 50 %,
passando a 30 % com efeitos reportados a 27 de Julho de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 702/2006
Por despacho de 2 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo deste Instituto, por delegação de competências:
À licenciada Ana Sofia Aureliano da Silva, foi autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de monitora, pelo
período de um ano, com início em 1 de Outubro de 2006.
À licenciada Andrea Sofia Cruz Valente, foi autorizada, por urgente
conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de
provimento para exercer as funções de monitora, pelo período de
um ano, com início em 23 de Outubro de 2006.
À licenciada Dora Alexandra Esteves Martins, foi autorizado, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de monitora, pelo
período de um ano, com início em 23 de Outubro de 2006.
À licenciada Sara Cristina Canha de Andrade, foi autorizada, por
urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer as funções de monitora, pelo
período de um ano, com início em 1 de Outubro de 2006.
Licenciada Tânia Cristina Frazão Moreira Ganito — autorizada,
por urgente conveniência de serviço, a renovação do contrato admi-

