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Desempenhou funções de Gestão, Planeamento e Acompanhamento
da Formação no Centro de Estudos e Formação Penitenciária, de agosto
de 2003 a 14 de outubro de 2008.
De 13 de março de 2000 a agosto de 2003, desempenhou funções
de Guarda Prisional no Estabelecimento Prisional de Alcoentre e de
Torres Novas.
Desempenhou funções de Sargento Paraquedista de 18.02.1995 a
12.03.2000, das quais se destacam as funções de formador nas áreas
da preparação militar geral, Curso Operacional de Atiradores, Curso
de Promoção a Cabo, Curso de Morteiros, Curso de Armas Anticarro e
o Comando de Equipa de Reconhecimento no Teatro de Operações da
Bósnia Herzegovina.
Foi formador e orador em diversos seminários e cursos de formação,
de entre os quais: “Código de Execução de Penas e Medidas Privativas
de Liberdade”, “Estatuto Profissional do Corpo da Guarda Prisional”;
“Combate à entrada e circulação de droga em meio prisional”, “Formação
Sindical e Abordagem à Greve” “Segurança e Profissionalismo”.
5 — Formação profissional e complementar.
“Processo individual do recluso: privação e proteção de dados pessoais”; “Entrevista motivacional na execução das medidas privativas
de liberdade: discussão de casos”; “Estatuto disciplinar da administração pública: instrução de processos”; Regime jurídico de vínculos, carreiras e remunerações”; “Aspetos essenciais dos regimes de
trabalho na administração pública”; “Sistema de informação penitenciária”; “Medidas e procedimento disciplinar a reclusos”; “Coaching”; “Regime jurídico da função pública”; “Perfis de agressores
e estratégia de comunicação”; “Competências pessoais e sociais”;
“Saúde em meio prisional: hepatites”; “Toxicodependências: caracterização de substâncias e comportamentos: procedimentos legais”;
“Gerir para inovar os serviços prisionais”; “Segurança na aviação
civil”; “Segurança e responsabilidade social na prisão”; “Gestão do
voluntariado”; “Seminário-debate: violência sexual sobre as crianças”.
6 — Nomeações e representações
Nomeado pelo senhor Diretor-Geral dos Serviços Prisionais para
proferir uma palestra no âmbito da cooperação internacional de intercâmbio de Oficiais Superiores do CEPOL (Exchange Programme) a um
exchange da Estoniam Academy of Security Sciences.
Representação do Exmo. Senhor Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais em diversas reuniões de trabalho no âmbito da política
de segurança interna.
Designação como membro do júri de acompanhamento, orientação
e avaliação de trabalhador em período experimental.
Participação em diversos grupos de trabalho para a definição e proposta de normas do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais,
nomeadamente: “Bens e objetos na posse autorizada a reclusos” e “Lista
de bens a fornecer nas cantinas dos estabelecimentos prisionais”.
Elaboração e redação de vários projetos de regulamentos no âmbito
do Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional, nomeadamente:
“Regulamento do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional”; “Regulamento do Grupo Operacional Cinotécnico”; “Regulamento do Horário
de Trabalho do Corpo da Guarda Prisional”; Regulamento de Guarda
Motorista do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional”; “Regulamento
dos Dísticos de Categorias”.
7 — Louvores e atribuições
Prémio de Funcionário do Ano — CEFP 2008 na categoria Orientação
para os Resultados. Louvor individual atribuído pelo Exmo. Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas pelo excelente desempenho de
serviço, como formador na equipa de instrução e pelo desempenho na
missão na Bósnia-Herzegovina. Louvor coletivo pelo desempenho na
missão na Bósnia-Herzegovina, atribuído pelo Chefe de Estado-Maior
do Exército, General Octávio Cerqueira Rocha. Medalha individual
atribuída pelo desempenho na missão da Bósnia-Herzegovina, atribuída
pela NATO. Medalha individual de comportamento exemplar — grau
prata — atribuída pelo Chefe de Estado Maior do Exercito. Medalha
coletiva por serviços distintos prestados — grau prata — atribuída pelo
Exmo. Presidente da Republica Dr. Jorge Sampaio.
208246695

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13279/2014
Em conformidade com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na

sequência de aprovação em período experimental correspondente ao
estágio para ingresso na carreira de inspetor superior de jogos, e por
deliberação de 10 de novembro de 2014, da Comissão de Jogos do
Instituto do Turismo de Portugal, I. P., foram nomeados na categoria
de inspetor de jogos da carreira de inspetor superior de jogos do
mapa de pessoal do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., os licenciados António Rafael Oliveira Gemas e Vitor Hugo Ramos Sousa,
com efeitos a 1 de dezembro de 2014, nos termos dos artigos 6.º,
8.º e 41.º da lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, conjugado
com o n.º 2 do artigo 4.º, e n.º 2 do artigo 3.º e artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 112/2001, de 6 de abril, e observado o disposto no n.º 17
do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, ficando
posicionados no escalão 1, índice 500. Têm ainda direito ao abono
do suplemento de função inspetiva, fixado no montante de 22,5 % da
respetiva remuneração base.
17 de novembro de 2014. — A Diretora Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira, por delegação de competências.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura
Despacho n.º 14476/2014
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do
Procedimento Administrativo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto,
e no uso das competências que me foram delegadas pela Ministra da
Agricultura e do Mar através do Despacho n.º 12256-A/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2014, e
das disposições legais adiante invocadas, subdelego no diretor-geral
do Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração Geral (GPP),
Eduardo Albano Duque Correia Diniz, a competência para a prática
dos seguintes atos:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços até
ao limite de € 250 000, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f)
do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,
em conjugação com o artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, alterado
pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de
14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho;
b) Autorizar, dentro dos condicionalismos legais, a prestação de trabalho suplementar em dias de descanso semanal, descanso complementar
e feriados para além do número de horas previsto nos n.º 2 do artigo 120.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nos termos constantes dos n.os 3 e 4
do mesmo artigo, bem como o seu pagamento;
c) Autorizar o regresso dos funcionários à atividade, nos termos do
disposto no n.º 5 do artigo 282.º ex vi no n.º 3 do artigo 281.º e no n.º 4
do artigo 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
d) Autorizar deslocações ao estrangeiro, dentro dos condicionalismos
legais.
2 — Autorizo o diretor-geral do GPP a subdelegar, no todo ou em
parte e dentro dos condicionalismos legais, as competências que por
este despacho lhe são subdelegadas.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de agosto de 2014,
ficando ratificados, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do Código do
Procedimento Administrativo, todos os atos praticados pelo diretor-geral
do GPP, Eduardo Albano Duque Correia Diniz, no âmbito da subdelegação prevista nos números anteriores, desde a referida data até à data
de entrada em vigor do presente despacho.
18 de novembro de 2014. — O Secretário de Estado da Agricultura,
José Diogo Santiago de Albuquerque.
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