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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-
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nistrativo de provimento para exercer as funções de monitor, pelo
período de um ano, com início em 1 de Outubro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 703/2006
Por despacho de 25 de Agosto de 2006 do presidente do conselho
directivo do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, por
delegação de competências, foi autorizada, a seu pedido, a rescisão
do contrato administrativo de provimento além do quadro, como assistente convidada em regime de tempo parcial (50 %), da mestre Maria
Helena Correia Samouco, nos termos do n.o 1 do artigo 36.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, com efeitos a partir de 1
de Novembro de 2006.
27 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 704/2006
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo, por delegação de competências:
À mestre Elisabete Reis de Carvalho, assistente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi concedida, nos termos do n.o 1
do artigo 27.o do ECDU, dispensa total de serviço docente no ano
lectivo de 2006-2007.
À mestre Maria Daniela Pereira Ventura Pinto de Araújo, assistente
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi concedida,
nos termos do n.o 1 do artigo 27.o do ECDU, dispensa total de serviço
docente no ano lectivo de 2006-2007.
Ao mestre Hugo Marco Consciência Silvestre, assistente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi concedida, nos termos
do n.o 1 do artigo 80.o do ECDU, dispensa total de serviço docente
no ano lectivo de 2006-2007.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 705/2006
Por despacho de 6 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo, por delegação de competências:
Foi ao Doutor António Maria de Sousa e Vasconcelos Simão de
Saldanha, professor associado do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas, concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período
entre 13 e 15 de Setembro de 2006.
Foi à doutora Paula Ventura de Carvalho Escarameia, professora
associada com agregação do Insituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas, concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período
entre 2 e 6 de Outubro de 2006.
Foi ao Doutor Heitor Alberto Coelho Barras Romana, professor
auxiliar do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, concedida
a equiparação a bolseiro fora do País no período entre 19 e 27 de
Setembro de 2006.
Foi à mestre Maria João Fonseca Leitão Cunha, assistente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, concedida a equiparação
a bolseiro fora do País no período entre 28 e 30 de Novembro de
2006.
Foi ao mestre Hugo Marco Consciência Silvestre, assistente do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, concedida a equiparação a bolseiro fora do País no período entre 28 e 30 de Novembro
de 2006.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 706/2006
Por despacho de 7 de Novembro de 2006 do presidente do conselho
directivo do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.a série,
n.o 125, de 1 de Julho de 2005), foi nomeado definitivamente na
categoria de professor auxiliar, com efeitos a partir de 6 de Dezembro
de 2006, o Doutor Fausto José Robalo Amaro, professor auxiliar
de nomeação provisória além do quadro do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Relatório final de processo de nomeação definitiva
Considerando que, em face do parecer emitido e subscrito pelos
professores catedráticos deste Instituto Doutores João Abreu de Faria

Bilhim e Hélder Armando dos Santos Costa, nos termos do artigo 25.o,
conjugado com o artigo 20.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, e
preenchidos os requisitos referidos no n.o 4 do artigo 20.o, o conselho
científico do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, reunido em 6 de Novembro de 2006,
aprovou, por unanimidade, a nomeação definitiva como professor
auxiliar do Doutor Fausto José Robalo Amaro.
7 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Abreu de Faria Bilhim.
Aviso n.o 12 707/2006
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, além
do quadro, por urgente conveniência de serviço, do Doutor José
Eduardo de Vasconcelos Casqueiro Cardim, inicialmente celebrado
na categoria de professor auxiliar convidado em regime de tempo
parcial (60 %), passando a professor auxiliar além do quadro em
regime de tempo integral, por um período de cinco anos, com efeitos
a partir da data do despacho autorizador, considerando-se rescindido
o anterior contrato a partir da mesma data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo, João Abreu de Faria Bilhim.

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho n.o 24 543/2006
Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de
10 de Fevereiro de 2006, proferido por delegação do reitor da mesma
Universidade de 25 de Agosto de 2005, foi contratado Álvaro Manuel
Correia Antunes Pina, por conveniência urgente de serviço, para o
exercício das funções de professor auxiliar com nomeação definitiva
além do quadro do mesmo Instituto, com efeitos a partir de 2 de
Março de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
Relatório a que se refere o n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária (ECDU),
publicado em anexo a Lei n.o 19/80, de 16 de Julho
1 — O relatório refere-se à actividade pedagógica e científica do
Professor Álvaro Manuel Correia Antunes de Pina durante o período
de Março de 2001 a Novembro de 2006 e a sua apreciação será feita
de acordo com os termos do n.o 4 do artigo 20.o do ECDU, pelo
que serão tidos em conta nomeadamente os seguintes factores:
a) Competência, aptidão pedagógica e actualização;
b) Publicação de artigos científicos ou didácticos;
c) Direcção ou orientação de trabalhos de investigação;
d) Formação de docentes ou investigadores.
2 — O relatório apresentado pelo Professor Álvaro Manuel Correia
Antunes Pina está elaborado de forma a responder aos preceitos legais,
sendo completa a documentação apresentada, que inclui um CD com
20 anexos. A organização dos assuntos é cuidadosa e clara.
3 — Quanto ao primeiro factor de apreciação, «competência, aptidão pedagógica e actualização», o relatório apresenta a actividade
lectiva do Professor Álvaro Pina nos últimos cinco anos, indicando
os cursos de que foi responsável e que leccionou, bem como outras
actividades pedagógicas em que participou.
O Professor Álvaro Pina leccionou durante este período as cadeira
de Macroeconomia I das licenciaturas em Economia, MAEG e Finanças e Política Económica da licenciatura em Economia. Em ambos
os casos foi docente nas aulas práticas e nas aulas teóricas, tendo
também sido responsável por ambas as disciplinas.
A nível de mestrado, leccionou e foi responsável na disciplina de
Macroeconomia e Teoria Monetária dos mestrados de Economia e
de Economia Monetária e Financeira, tendo também sido co-organizador do Seminário de Investigação deste último mestrado.
4 — Salienta-se a disponibilização aos alunos de apreciável material
(e que constam dos anexos 4, 5, 6, 7 e 8 no CD), nomeadamente
pequenos textos de clarificação de tópicos de matérias, software de
exemplificação de modelos, etc. É co-autor do livro Macroeconomia,
editado na colecção da McGraw-Hill, e que constitui peça pedagógica
importante na cadeira de Macroeconomia I.

