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interesse público, para o exercício das funções de economista-chefe
do meu Gabinete.
2 — O nomeado opta pelas remunerações correspondentes ao cargo
de origem.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 19 de Outubro de 2011.
2 de Novembro de 2011. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Vítor Louçã Rabaça Gaspar.
205320399

Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais
Despacho n.º 15296/2011
Nos termos e ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de
23 de Julho, nomeio o mestre João Pedro Martins Santos, do Centro de
Estudos Fiscais, para exercer funções de assessoria no meu Gabinete,
em regime de comissão de serviço, através do acordo de cedência de
interesse público, auferindo como remuneração mensal, pelo serviço de
origem, a que lhe é devida em razão da categoria que detém, acrescida
de dois mil euros por mês, diferença essa a suportar pelo orçamento do
meu Gabinete, com direito à percepção dos subsídios de férias e de Natal.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2011.
9 de Setembro de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Paulo de Faria Lince Núncio.
205324505
Despacho n.º 15297/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º e dos n.os 1 e 4 do artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio a Professora Rita
Aguiar de Sousa e Melo de La Feria para prestar colaboração ao meu
Gabinete, através da realização de trabalhos na área da sua especialização, auferindo a remuneração de dois mil euros por mês, sem direito a
despesas de representação ou subsídios de férias e Natal.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Agosto de 2011.
9 de Setembro de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Paulo de Faria Lince Núncio.
205324765

Direcção-Geral do Orçamento
Despacho n.º 15298/2011
I — Através do aviso n.º 7320/2011 (2.ª série), publicado no Diário
da República de 22 de Março e divulgado na bolsa de emprego público
com o código de oferta OE201103/0309, em 23 de Março de 2011, foi
aberto o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, de chefe de divisão de Acompanhamento e Análise da Administração Local, da Direcção de Serviços de
Análise e Finanças Públicas, do mapa de pessoal da Direcção-Geral
do Orçamento.
II — Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante
proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos dos n.os 8, 9
e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações
que lhe foram introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto,
64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, nomeio
em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de chefe
de divisão de contabilidade de Acompanhamento e Análise da Administração Local, da Direcção de Serviços de Análise e Finanças Públicas,
do mapa de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento, a licenciada em
Economia e mestre em Estatísticas e Gestão de Informação, Mafalda
Sofia Lopes Ferreira Simões, com os seguintes fundamentos:
1 — Possui responsabilidade comprovada pelo cumprimento das atribuições cometidas à Divisão de Serviços de Acompanhamento e Análise
da Administração Local, da Direcção de Serviços de Análise e Finanças
Públicas, pelo artigo 2.º da Portaria n.º 346/2007, de 30 de Março;
2 — Possui boa capacidade de planeamento, organização, de comunicação, de análise e sentido crítico;
3 — Demonstrou possuir capacidade de liderança, gestão, inovação
e motivação de equipas, para efectuar e promover trabalho em equipa,
capacidade de análise e de planeamento e espírito de iniciativa orientado
para resultados.
III — A presente nomeação, que tem cabimento orçamental no orçamento de funcionamento da Direcção-Geral do Orçamento para 2011,
produz efeitos a 1 de Novembro.

IV — Conforme o disposto no artigo 21.º, n.º 10, do Estatuto do
Pessoal Dirigente, anexa-se a nota relativa ao currículo académico e
profissional da nomeada.
2 de Novembro de 2011 — O Subdirector-Geral, Eduardo Sequeira.
Nota curricular
1 — Dados Pessoais
Nome Completo: Mafalda Sofia Lopes Ferreira Simões
Local e Data de Nascimento: Viseu, 15/12/1975
País de Nacionalidade: Portugal
2 — Habilitações Académicas
Mestrado em Estatística e Gestão de Informação no Instituto Superior
de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa
(ISEGI/UNL), com a classificação final de Muito Bom, concluído em
2005. Tema da dissertação: “A Contabilidade Nacional na Sociedade do
Conhecimento: uma Conta Satélite do Conhecimento para Portugal”.
Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG/UTL), concluída
em 1998.
3 — Experiência Profissional
Desde Julho de 2010 colaborou na Divisão de Modelização e Previsão
(DMP) do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais do Ministério das Finanças (GPEARI/MF), com responsabilidades nas áreas das contas externas, investimento e oferta
para as publicações com contributos do GPEARI: Boletim Mensal de
Economia Portuguesa (BMEP); Orçamento de Estado (anos de 2011
e 2012); Documento de Estratégia Orçamental 2011-15; Programa de
Estabilidade e Crescimento 2011-14; A Economia Portuguesa 2010.
Responsável pela elaboração da Nota de Comércio Externo trimestral.
Representante do GPEARI/MF no grupo de trabalho LIME do Comité
de Política Económica (CPE).
De Março de 2000 a Junho de 2010, exerceu funções no Serviço de
Contas de Ramos de Actividade (SCRA) do Departamento de Contas
Nacionais (DCN) do Instituto Nacional de Estatística (INE, IP) com
contributos em diversos ramos e produtos da nomenclatura de Contas
Nacionais para elaboração do Quadro de Recursos e Empregos (QRE),
nas Bases 2000 e 2006. Colaboração na elaboração e respectiva implementação do estudo metodológico que suporta a compilação da informação relativa às variáveis de Emprego e Remunerações nas Contas
Nacionais nas Bases 2000 e 2006. Elaboração e implementação de um
estudo com vista à definição de um método de cálculo da produção das
Agências de Viagens e Operadores Turísticos à luz dos conceitos das
Contas Nacionais para a Base 2000. Elaboração e implementação de um
estudo metodológico que define os diversos circuitos comerciais, com o
intuito de diferenciar, por produto na nomenclatura de Contas Nacionais,
as margens comerciais e de transporte na Base 2000. Participação na
Task-force em Investigação e Desenvolvimento promovida pelo Eurostat.
De Agosto de 1998 a Março de 2000, colaborou no projecto CAIXAutomática Universidade e desempenhou funções na área comercial
em agências da rede Caixa Geral de Depósitos.
De Julho de 1998 a Outubro de 1998, realizou uma sondagem para
a 5 à SEC Portugal, com o objectivo de conhecer o perfil dos clientes e
posição no mercado da marca.
De Julho de 1997 a Outubro de 1997, colaborou com o Centro de
Documentação da Comissão Europeia na elaboração de um estudo sobre
a localização dos organismos de informação europeia em Portugal.
205322675

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.º 15299/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Consular aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de Março, foi o Senhor Abdelhamid
Benmakhlouf, nomeado para o cargo de Cônsul Honorário de Portugal
em Fez, Marrocos.
27 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
205320536

