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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.o 947/2000 (2.a série). — Ao abrigo do disposto no
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro, designo
o Dr. Rogério Lopes Pacheco para a realização, no meu Gabinete,
de trabalhos, estudos e missões de natureza técnica nos domínios
da definição, acompanhamento, articulação e promoção das políticas
sociais.

Os referidos trabalhos, estudos e missões serão realizados pelo
Dr. Rogério Pacheco, no âmbito do meu Gabinete, com autonomia
técnica e profissional, podendo envolver, em articulação com o chefe
do Gabinete, funções de coordenação nas referidas áreas, sempre
que, para a sua concretização, as mesmas se justifiquem.

Nos termos do referido artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de
23 de Setembro, o Dr. Rogério Pacheco gozará do estatuto remu-
neratório e das regalias fixadas na lei para os assessores do Gabinete
do Primeiro-Ministro.

Ao abrigo do estabelecido no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 196/93, de 27 de Maio, fica o Dr. Rogério Pacheco autorizado
a desempenhar actividades compreendidas na respectiva especialidade
profissional, respeitados os limites previstos na alínea b) do n.o 2
do referido artigo 3.o

Este despacho produz efeitos a partir do próximo dia 1 de Janeiro
de 2000.

26 de Outubro de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres.

Despacho n.o 948/2000 (2.a série). — Ao abrigo do disposto nos
n.os 1 e 2 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 45/92, de 4 de Abril, nomeio, em regime
de requisição, o Doutor Rui Pedro da Conceição Coimbra Fernandes
para o exercício de funções equiparadas às de assessor do meu Gabi-
nete e com igual estatuto remuneratório.

Nos termos do estabelecido no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 196/93, de 27 de Maio, fica o Doutor Rui Coimbra autorizado
a desempenhar funções docentes no ensino superior e actividades
compreendidas na respectiva especialidade profissional, respeitados
os limites previstos na alínea b) do n.o 2 do referido artigo 3.o Este
despacho produz efeitos a partir do próximo dia 1 de Janeiro de
2000.

29 de Dezembro de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres.

Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro Adjunto

Despacho conjunto n.o 26/2000. — Nos termos dos n.os 1, 6,
alínea a), e 7 do artigo 18.o e das alíneas c) do n.o 1 e a) do n.o 4
do artigo 19.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, bem como dos n.os 3
e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 34/97, de 31 de Janeiro, é nomeada
presidente do Instituto da Comunicação Social, cargo que, pelo pre-
sente despacho, se reconhece de interesse público, a licenciada Maria
Teresa Gonçalves Ribeiro, directora do Departamento de Assessoria
e Assuntos Internacionais do Instituto da Comunicação Social, a partir
de 1 de Janeiro de 2000, por urgente conveniência de serviço.

31 de Dezembro de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres. — O Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro,
Armando António Martins Vara.

Curriculum Vitae

Nome: Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.
Data de nascimento: 27 de Maio de 1954.
Habilitações académicas: licenciatura em Filosofia pela Universi-

dade Clássica de Lisboa.
Habilitações profissionais:

Estágio, como perita da Administração Portuguesa, na Comissão
da União Europeia (1987);

Estágio na empresa Norma (1986).

Experiência profissional:

1997-1999:

Directora do Departamento de Assessoria e Assuntos Inter-
nacionais do Instituto da Comunicação Social (nomeação
em Fevereiro de 1997);

Presidente do conselho directivo do OBERCOM — Obser-
vatório da Comunicação;

Presidente do Comité Director dos Mass Media do Conselho
da Europa;

Conferencista em colóquios diversos sobre temáticas de
comunicação social, organizados pelo Conselho da
Europa, União Europeia de Radiodifusão, Comissão da
União Europeia, Associação de Imprensa não Diária e
Viewers and Listeners Association;

Membro do conselho geral da UNESCO;

1993-1997:

Responsável pelo sector de estudos e relações internacionais
do Gabinete de Apoio à Imprensa, cabendo-lhe o acom-
panhamento dos dossiers relevando das relações inter-
nacionais, no contexto multi e bilateral; elaboração de
estudos e pareceres sobre as diferentes temáticas da
comunicação social; assessoria técnica relativa aos sub-
sectores;

Representante de Portugal no Programa Internacional para
o Desenvolvimento da Comunicação (UNESCO);

Representante Nacional no Comité Director dos Mass
Media;

Representante sectorial na negociação conducente à revisão
da directiva comunitária «televisão sem fronteiras»;

Representante de Portugal na renegociação da Convenção
Europeia da Televisão Transfronteira;

1992-1993 — a par da coordenação do sector de estudos e rela-
ções internacionais, assume a responsabilidade pela área de
fiscalização da actividade televisiva e radiofónica;

1988-1992 — integra a Divisão de Estudos de Comunicação
Social da Direcção-Geral da Comunicação Social, sendo-lhe
confiada a elaboração de estudos e pareceres e o acompa-
nhamento de alguns dossiers do âmbito dos assuntos inter-
nacionais;

1976-1988 — desempenha, sucessivamente, na então Direcção-
-Geral da Informação, funções de adida de imprensa, de asses-
soria técnica no domínio da imprensa regional (em particular
auxílios do Estado) e da publicidade do Estado.

Outra experiência profissional — docente do ensino superior
(1993-1999).

Gabinete do Secretário de Estado
da Comunicação Social

Despacho n.o 949/2000 (2.a série). — Nos termos dos n.os 1,
2, 3, 5, alínea b), e 6 do artigo 21.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho,
dos n.os 3 e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 34/97, de 31 de Janeiro,
bem como do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3
de Agosto, nomeio, em regime de substituição, o licenciado Manuel
Adelino Vieira Paisana, assessor da Direcção-Geral das Condições
de Trabalho do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, vice-pre-
sidente do Instituto da Comunicação Social, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos desde 1 de Janeiro de 2000 e até 9 de Abril
do mesmo ano, em virtude de impedimento do actual titular.

31 de Dezembro de 1999. — O Secretário de Estado da Comu-
nicação Social, Alberto Arons Braga de Carvalho.

Curriculum vitae

Nome: Manuel Adelino Vieira Paisana.
Data de nascimento: 22 de Novembro de 1952.
Estado civil: casado (quatro filhos).
Morada: Rua de Tomás da Anunciação, 122, 1350 Lisboa.
Telefone: 213870503.
Formação académica:

Licenciatura em Direito pela Universidade de Lis-
boa (1970-1975);

Curso de formação específica em Direito Administrativo — A
Execução do Acto Administrativo no Direito Português e Com-
parado, Faculdade de Direito de Lisboa (1980);

Curso de Introdução ao Contencioso Comunitário, Instituto
Nacional de Administração — INA (1983).

Experiência profissional:

Comissão Europeia (1996-1999):

Membro do gabinete e chefe de gabinete adjunto do comis-
sário europeu responsável pelas relações externas e de
cooperação para o desenvolvimento com os países de
África, Caraíbas e Pacífico;


