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PARTE C

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 17290/2009
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 16.º do 

Decreto -Lei n.º 165/2006, de 11 de Agosto, é nomeada, em comissão 
de serviço, coordenadora do ensino português no Luxemburgo a mestre 
Ana Cristina da Silva Marques da Costa.

2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da assinatura.
7 de Julho de 2009. — Pelo Ministro de Estado e dos Negócios Es-

trangeiros, António Fernandes da Silva Braga, Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas. — Pela Ministra da Educação, Jorge Miguel 
de Melo Viana Pedreira, Secretário de Estado Adjunto e da Educação.

ANEXO

Síntese biográfica
Ana Cristina da Silva Marques da Costa nasceu em Lisboa, em 1963. 

Frequentou a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante 
de Francês/Alemão, na Universidade de Coimbra, entre 1981 -1984.

Licenciou -se em Ensino de Português e Francês, na Escola Superior 
de Educação de Coimbra, em 1991.Frequentou a pós -graduação em 
Ciências Documentais, na Universidade de Coimbra, em 1994. Con-
cluiu, em 2005, o mestrado em Didáctica de Línguas — PLNM — na 
Universidade de Aveiro, com a dissertação intitulada «Narrativas de Vida 
e Percursos Escolares de Aprendentes do Leste Europeu».

Lecciona desde 1991, no ensino básico e secundário, com a cate-
goria de professora do quadro de nomeação definitiva — grupo 210 
(Português/Francês).

Coordenou o ensino recorrente e o Departamento Curricular de Lín-
guas. Foi professora cooperante da ESEC, como orientadora de estágio 
de Francês.

Leccionou em contextos de imigração, nomeadamente no ensino de 
português a luso -descendentes, residentes na Alemanha (1991) e no 
ensino de português no estrangeiro, em Berna, Suíça (2006 -2008).

Acumulou experiência em funções lectivas e pedagógicas no âmbito 
de alunos com necessidades educativas especiais e apoios pedagógicos 
acrescidos (Língua Materna e PLNM). Possui vasta experiência como 
formadora de Língua Portuguesa em cursos de alfabetização /ensino 
profissional /formação de adultos.

Realizou trabalhos de pesquisa no âmbito da didáctica/práticas de 
ensino da Língua portuguesa e do português língua não materna e par-
ticipou em diferentes encontros científicos com comunicação.

É doutoranda em Psicologia e Ciências da Educação — na Universi-
dade de Genebra/Universidade Nova de Lisboa, com a tese «Biographies 
linguistiques et capacités langagières: un étude des productions d’ éléves 
issus de l’ immigration portugaise», desde 2007.
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Despacho n.º 17291/2009
A Portaria n.º 1295/2007, de 1 de Outubro, que aprovou o modelo e 

as especificações técnicas da estampilha especial aplicável aos tabacos 
manufacturados, determinou ainda as regras relativas às formalidades 
a observar para a respectiva requisição, fornecimento e controlo. Nesta 
conformidade, as estampilhas especiais são vendidas pela Imprensa 
Nacional -Casa da Moeda, S. A. (INCM), pelo montante correspondente 
ao preço unitário, a fixar anualmente por despacho do Ministro de 
Estado e das Finanças, que deverá ainda estabelecer a cor de fundo da 
estampilha para o ano económico em causa.

Importa, pois, tendo em conta, nomeadamente, o índice de preços no 
consumidor e o acréscimo significativo de custos de produção, proceder 
à actualização do preço unitário das estampilhas especiais a aplicar pela 

INCM no ano de 2010, fixando, concomitantemente, para o mesmo ano 
económico, a respectiva cor de fundo.

Assim, nos termos dos n.os 3.º e 4.º da Portaria n.º 1295/2007, de 1 
de Outubro, e no uso da competência que me foi delegada ao abrigo 
do despacho n.º 5984/2008, do Ministro de Estado e das Finanças, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 4 de Março de 
2008, determino:

1 — O montante correspondente ao preço unitário da estampilha 
especial para os tabacos manufacturados, referente ao ano económico 
de 2010, é fixado em € 0,0035.

2 — A cor de fundo da estampilha especial para os tabacos manufac-
turados, referente ao ano económico de 2010, é o vermelho.

9 de Julho de 2009. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
Carlos Manuel Baptista Lobo.

202084902 

 Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo

Declaração de rectificação n.º 1798/2009
Por ter saído com inexactidão o Despacho (extracto) n.º 16761/2009 

publicado no D.R. n.º 140, 2.ª série, de 22/07/2009, à pag. 28739, relativo 
aos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, para a categoria de técnico verificador de 2.ª classe, rectifica -se 
que onde se lê “do Subdirector -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo, Licenciado João Martins” deve ler -se “do 
Subdirector -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 
Consumo, Licenciado José Manuel da Costa Martins”.

22 de Julho de 2009. — O Director de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

202088183 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 17292/2009
Por despacho de 20 de Julho de 2009, por subdelegação do contra-

-Almirante Director do Serviço de Pessoal, ingresso na categoria de 
praças, em regime de contrato, no posto de primeiro -grumete da classe de 
comunicações, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 296.º do 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de Agosto), a contar de 2 de Maio de 2009, os seguintes militares:

9307808, segundo -grumete SCA RC José Paulo Ferreira Pereira;
9315108, segundo -grumete SCA RC Cátia Andreia Sá Pereira;
9315208, segundo -grumete SCA RC Manuela Alexandra Rodrigues 

Azevedo;
9312708, segundo -grumete SCA RC Francisco António dos Santos 

Ferreira;
9303208, segundo -grumete SCA RC Jorge Eduardo de Matos Teixeira;
9320408, segundo -grumete SCA RC José Eduardo Lopes Rodrigues 

de Almeida Simões;
9320908, segundo -grumete SCA RC Paulo Jorge Dias Figueira;
9327608, segundo -grumete SCA RC Fábio André Patacas Florentino;
9315808, segundo -grumete SCA RC Telma Cristiana Ferreira Pizeiro;
9315308, segundo -grumete SCA RC Filipa Oliveira Dias;
9317308, segundo -grumete SCA RC Fábio Alexandre Gomes de Sousa;
9322508, segundo -grumete SCA RC Márcio David Dias do Rosário;
9324608, segundo -grumete SCA RC Fábio da Silva Machado;




