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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Despacho n.º 27820/2007
1 — Com a publicação dos diplomas que concretizam o processo de
reorganização dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
consagrado no Decreto-Lei nº 204/2006, de 27 de Outubro, que aprovou
a nova estrutura orgânica do Ministério, nos termos da alínea c) do nº 1
do artigo 25º da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela
Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, determina-se a manutenção da comissão
de serviço do titular de cargo de direcção superior de 1º grau:
a) Director do Instituto Diplomático, Prof. Dr. Armando Manuel de
Barros Serra Marques Guedes.
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Maio de 2007.
21 de Setembro de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.º 27821/2007
Nos termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 3.º do capítulo I, e
da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do capítulo II, ambos os artigos do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março,
reconhece-se que os donativos concedidos no ano 2003, à Associação de
Futebol de Santarém, NIPC 501104224, para a realização de actividades
ou programas de carácter não profissional consideradas de interesse
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde
que os respectivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período
de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha
sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.º do
Código do IRC, se ao caso aplicável.
19 de Julho de 2007. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, João José Amaral Tomaz. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 27822/2007
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos nºs 3 e 4 do artigo 2.º
e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, e de acordo
com o artigo 145.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de Agosto, nomeio, em
comissão normal de serviço, para exercer as funções de assessor militar
do meu Gabinete, o Coronel Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida
e Vasconcelos.
2 — Ao nomeado é atribuída a remuneração mensal correspondente
ao vencimento e despesas de representação fixados para os adjuntos dos
gabinetes dos membros do Governo, acrescida de subsídio de refeição
e demais regalias em vigor.
3 — Os subsídios de férias e de Natal a que tiver direito, nos termos
da Lei, terão por base aquela remuneração mensal.
4 — Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Setembro de
2007.
3 de Outubro de 2007. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

Despacho n.º 27823/2007
1 — Nos termos do n.º 5 e 7 do artigo 23.º e alínea b) do n.º 4 do artigo
24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro e atento o disposto
na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da 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, da
Portaria n.º 501/2007, de 30 de Abril e de acordo com o Despacho n.º
21 551/2007, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 17 de Setembro de 2007, determino que a Conselheira de Embaixada do Quadro
I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal diplomático, Isabel
Margarida Bela Ferreira de Marques Batoque seja nomeada Chefe de
Divisão de Relações Bilaterais com os países da África Oriental a Austral
da Direcção-Geral de Política Externa.
2 — A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada,
conforme curriculum vitae, em anexo.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Maio de 2007.
12 de Novembro de 2007. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.
ANEXO
Batoque (Isabel Margarida Bela Ferreira de Marques) — Nasceu
em 18 de Setembro de 1963, em Lisboa; licenciada em Direito pela
Universidade Clássica de Lisboa; aprovada no concurso de admissão
aos lugares de adido de embaixada, aberto em 30 de Agosto de 1991;
adida de embaixada, na Secretaria de Estado, em 13 de Maio de 1992;
secretária de embaixada, em 28 de Outubro de 1993; na Embaixada em
Estocolmo, em 13 de Maio de 1997; segunda-secretária de embaixada,
em 2 de Março de 1998; primeira-secretária de embaixada em 13 de
Maio de 2000; na Embaixada em Manila, em 2 de Agosto de 2001; na
Secretaria de Estado, em 11 de Setembro de 2005; Chefe de Divisão
na Direcção de Serviços da África Subsariana, em 16 de Outubro de
2006; conselheira de embaixada, em 30 de Maio de 2007.Oficial da
Real Ordem da Estrela Polar, do Reino da Suécia.
Despacho n.º 27824/2007
1 — Nos termos do n.º 5 e 7 do artigo 23.º e alínea b) do n.º 4 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro e atento o
disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da 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, da Portaria n.º 501/2007, de 30 de Abril e de acordo com o
Despacho n.º 21 551/2007, publicado no Diário da República, 2.ª Série,
de 17 de Setembro de 2007, determino que o 1º Secretário de Embaixada do Quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal
diplomático, Adelino Vieira da Cunha da Silva seja nomeado Chefe
de Divisão de Assuntos relativos à OTAN, EUROFORÇAS e UEO da
Direcção-Geral de Política Externa.
2 — O funcionário é nomeado para o exercício do referido cargo
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada,
conforme curriculum vitae, em anexo.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Maio de 2007.
13 de Novembro de 2007. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.
ANEXO
Silva (Adelino Vieira da Cunha da) — Nasceu em 6 de Janeiro de
1965, no Porto; licenciado em Direito pela Universidade Portucalense,
do Porto; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de
embaixada, aberto em 30 de Agosto de 1991; adido de embaixada, na
Secretaria de Estado, em 13 de Maio de 1992; secretário de embaixada,
em 28 de Outubro de 1993; em comissão de serviço no ConsuladoGeral em Benguela, em 18 de Novembro de 1994; cônsul-adjunto em
Benguela, em 27 de Junho de 1995; segundo-secretário de embaixada,
em 2 de Março de 1998; na Embaixada no Luxemburgo, em 12 de
Outubro de 1998; primeiro-secretário de embaixada, em 13 de Maio
de 2000; na Embaixada em Adis Abeba, em 23 de Maio de 2002; na
Secretaria de Estado em 13 de Dezembro de 2004; Chefe de Divisão
na Direcção de Serviços das Organizações de Segurança e Defesa, em
15 de Setembro de 2006.
Despacho n.º 27825/2007
1 — Nos termos do n.º 5 e 7 do artigo 23.º e alínea b) do n.º 4 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro e atento o
disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de

