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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 25 605/2000 (2.a série). — Por des-
pacho do secretário-geral da Presidência da República de 4 de Dezem-
bro de 2000:

Maria Fernanda Teixeira da Costa Faceira da Graça, Regina Maria
Gonçalves Pinho Dias e Joaquim Carlos Castanheira Mendonça,
serventes do quadro de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência
da República — nomeados, precedendo concurso, assistentes admi-
nistrativos da carreira de assistente administrativo do mesmo quadro
e serviço, considerando-se exonerados dos anteriores lugares a partir
das respectivas datas de aceitação. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2000. — O Secretário-Geral, José Vicente de
Bragança.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.o 25 606/2000 (2.a série). — 1 — Compete à Secre-
taria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, nos termos do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 272/99, de 22 de Julho, prestar ao meu
Gabinete e aos Gabinetes dos membros do Governo que directamente
me coadjuvam, bem como ao Gabinete do Alto-Comissário para a
Imigração e Minorias Étnicas, todo o apoio necessário ao respectivo
funcionamento, designadamente em matéria de gestão orçamental,
pelo que delego no respectivo secretário-geral, licenciado Alexandre
Alves de Figueiredo, a competência para a prática dos seguintes actos:

1.1 — Ao abrigo dos artigos 2.o e 3.o, n.o 1, do Decreto-Lei
n.o 272/99, de 22 de Julho, e do despacho n.o 23 503/2000 (2.a série),
publicado no Diário da República, n.o 266, de 17 de Novembro de
2000:

a) Relevar a falta de cumprimento dos prazos a que se refere
a parte final do corpo do artigo 18.o do Decreto com força
de lei n.o 18 381, de 24 de Maio de 1930;

b) Autorizar o processamento de despesas resultantes de aci-
dentes sofridos em serviço por funcionários e agentes dos
Gabinetes referidos no n.o 1 do presente despacho, até ao
limite de 500 000$;

c) Autorizar, no âmbito do orçamento dos Gabinetes acima refe-
ridos e dos serviços integrados no mesmo capítulo do orça-
mento que não disponham de apoio próprio, as alterações
orçamentais previstas na alínea a) do n.o 1 do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 71/95, de 15 de Abril, com excepção daquelas
em que o mesmo diploma exija expressamente a intervenção
do Ministro das Finanças;

d) Autorizar as deslocações em avião no continente ao abrigo
do disposto no artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 106/98, de 24
de Abril.

1.2 — Delego ainda ao abrigo do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, a competência para a prática de todos
os actos decisórios previstos no mesmo diploma para a realização
e autorização de despesas por conta dos orçamentos por mim tute-
lados, até ao limite da sua competência própria.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Setembro
de 2000, ratificando-se assim todos os actos praticados desde aquela
data pelo secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros.

24 de Novembro de 2000. — O Ministro da Presidência, Guilherme
d’Oliveira Martins.

Secretaria-Geral

Contrato (extracto) n.o 2192/2000. — Celebrado contrato de tra-
balho a termo certo, em 24 de Novembro de 2000, com efeitos a
partir de 1 de Novembro do mesmo ano, pelo período de vigência
do III Quadro Comunitário de Apoio até à extinção da estrutura
de apoio técnico, caducando automaticamente com a ocorrência da
mesma, entre o Estado Português, representado pela gestora dos eixos
prioritários «Qualificar para Modernizar a Administração Pública»
e «Estado Aberto — Modernizar a Administração Pública», licenciada
Maria Alexandra dos Santos Vilela, no uso do poder que lhe foi

conferido pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 27/2000, de
20 de Abril, e no uso das competências delegadas nos termos do
despacho n.o 14 276/2000, de 13 de Julho, do Ministro da Reforma
do Estado e da Administração Pública, e João Pedro Lourenço Pina,
com uma remuneração mensal correspondente à categoria de ope-
rador de sistemas de 1.a classe, índice 385. O segundo outorgante
desempenhará as funções equiparadas às de operador de sistemas
de 1.a classe, sob a autoridade, fiscalização e direcção do primeiro
outorgante ou da entidade em quem este delegar estes poderes.

O presente contrato não confere ao segundo outorgante a qualidade
de agente administrativo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Dezembro de 2000. — O Secretário-Geral, Alexandre Figuei-
redo.

Contrato (extracto) n.o 2193/2000. — Celebrado contrato de tra-
balho a termo certo, em 20 de Novembro de 2000, com efeitos a
partir de 1 de Novembro do mesmo ano, pelo período de vigência
do III Quadro Comunitário de Apoio até à extinção da estrutura
de apoio técnico, caducando automaticamente com a ocorrência da
mesma, entre o Estado Português, representado pela gestora dos eixos
prioritários «Qualificar para Modernizar a Administração Pública»
e «Estado Aberto — Modernizar a Administração Pública», licenciada
Maria Alexandra dos Santos Vilela, no uso do poder que lhe foi
conferido pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 27/2000, de
20 de Abril, e no uso das competências delegadas nos termos do
despacho n.o 14 276/2000, de 13 de Julho de 2000, do Ministro da
Reforma do Estado e da Administração Pública, e Maria Adélia
Rosado Proença Pereira, com uma remuneração mensal correspon-
dente à categoria de assistente administrativo especialista, índice 260.
O segundo outorgante desempenhará as funções equiparadas às de
assistente administrativo especialista, sob a autoridade, fiscalização
e direcção do primeiro outorgante ou da entidade em quem este
delegar estes poderes.

O presente contrato não confere ao segundo outorgante a qualidade
de agente administrativo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Dezembro de 2000. — O Secretário-Geral, Alexandre Figuei-
redo.

Instituto Português da Droga e da Toxicodependência

Despacho n.o 25 607/2000 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de 29 de
Novembro de 2000, foi autorizada a regressar ao serviço a assistente
administrativa Isabel Maria Dias do Vale, que se encontrava na situa-
ção de licença sem vencimento de longa duração, conforme estipulado
no n.o 3 do artigo 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
para um lugar do quadro de pessoal do Instituto Português da Droga
e da Toxicodependência, ficando posicionada no 2.o escalão,
índice 225, constante da tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, com efeitos a partir da data da aceitação do
lugar.

30 de Novembro de 2000. — A Presidente, Elza Pais.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Portaria n.o 1954/2000 (2.a série). — Considerando que se man-
tém o interesse por parte do Estado na continuidade do fornecimento
dos serviços noticiosos prestados pela LUSA — Agência de Notícias
de Portugal, S. A., aos diversos gabinetes dos membros do Governo,
desde 1994;

Atendendo ao interesse por parte da LUSA em celebrar novo con-
trato de fornecimento dos seus serviços num horizonte de três anos,
podendo assim melhor avaliar os rendimentos contratuais emergentes
da respectiva actividade e de harmonia com as disposições do n.o 1
do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 197/97, de 8 de Junho;

Verificando-se toda a vantagem em rentabilizar os equipamentos
e meios disponíveis da rede informática do Governo:

Manda o Governo, pelos Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças,
o seguinte:

1.o É autorizada a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho
de Ministros a celebrar com a LUSA — Agência de Notícias de Por-
tugal, S. A., um contrato de fornecimento dos serviços noticiosos por
esta prestados.
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2.o Os encargos orçamentais do presente diploma não poderão exce-
der, em cada ano, as seguintes importâncias:

2001 — 91 468 000$;
2002 — 93 754 000$;
2003 — 95 620 000$.

3.o As importâncias fixadas para 2002 e 2003 serão acrescidas dos
saldos apurados nos anos anteriores.

4.o Os encargos resultantes da execução deste diploma serão satis-
feitos pelas dotações adequadas inscritas e a inscrever no orçamento
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

12 de Dezembro de 2000. — Pelo Primeiro-Ministro, Vitalino José
Ferreira Prova Canas, Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros. — Pelo Ministro das Finanças, Fernando Manuel dos
Santos Vigário Pacheco, Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Despacho conjunto n.o 1158/2000. — Verificando-se a neces-
sidade de proceder à substituição da vogal efectiva do Ministério
da Cultura no Conselho Superior de Estatística, é nomeada, por pro-
posta do Ministro da Cultura, ao abrigo do n.o 2 do artigo 9.o da
Lei n.o 6/89, de 15 de Abril, a Dr.a Maria Alexandra Santos Teixeira
de Mesquita vogal efectiva do Ministério da Cultura.

22 de Novembro de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres. — A Ministra do Planeamento, Elisa Maria da
Costa Guimarães Ferreira.

Curriculum vitae resumido

1 — Dados pessoais:

Nome: Maria Alexandra Santos Teixeira de Mesquita;
Filiação: Carlos Pereira de Mesquita e Maria Alexandrina dos

Santos Teixeira;
Mãe de Ana Alexandra de Mesquita Barros (data de nascimento:

18 de Janeiro de 1967), de Ricardo Tadeu de Mesquita Barros
(data de nascimento: 2 de Abril de 1968) e de Maria João
de Mesquita Barros (data de nascimento: 1 de Julho de 1972);

Data de nascimento: 29 de Julho de 1946;
Naturalidade: Porto;
Residência: Rua do Sado, 56, 1.o, direito, 2775-324 Parede.

2 — Formação académica:

1965 — curso geral do Comércio de Lourenço Marques;
1973 — Instituto Comercial de Lourenço Marques;
1981 — licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da

Universidade Clássica de Lisboa;
Estágio de advocacia com o Prof. Doutor Raul Ventura.

3 — Formação académica de pós-graduação:

1992 — pós-graduação em Direito Comunitário, do Instituto
Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa;

1996 — 1.o ano, com aproveitamento, do curso de aperfeiçoa-
mento, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito de
Lisboa, na vertente das Ciências Jurídico-Políticas.

4 — Actividade docente:

Docente na Faculdade de Direito de Lisboa nas cadeiras de
Direito Privado I, Direito da Economia e Direito Fiscal;

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

Formadora na Escola da Associação dos Transitários Portu-
gueses.

5 — Carreira na função pública:

1966-1977 — técnica de contas nos Caminhos de Ferro de
Moçambique;

1977-1983 — licença sem vencimento para o exercício da acti-
vidade remunerada fora do quadro;

1983 — ingresso na Direcção das Alfândegas;
1996 — nomeada vice-presidente da Comissão para a Igualdade;
1997 — Gabinete de Estudos e Relações Internacionais do Tri-

bunal de Contas;
1999 — nomeada, em comissão de serviço, inspectora principal

do Gabinete de Auditoria Interna da Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo;

2000 — nomeada secretária-geral do Ministério da Cultura, por
despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro da Cul-
tura de 2 de Outubro de 2000.

6 — Actividade profissional:

Coordenadora de grupos de trabalho com vista à elaboração
de projectos de diplomas na área de:

Venda de mercadorias em hasta pública, pelas alfândegas,
declaradas abandonadas a favor da Fazenda Nacio-
nal — Despacho Normativo n.o 81/87, de 15 de Outubro;

Simplificação dos procedimentos aduaneiros com vista à
livre circulação de mercadorias no mercado interno e eli-
minação do título de propriedade dos actos e formalidades
aduaneiras — Despacho Normativo n.o 37/88, de 31 de
Maio, Decreto-Lei n.o 291/89, de 2 de Setembro, e
Decreto Regulamentar n.o 33/89, de 2 de Dezembro;

Chefia e coordenação do gabinete de apoio ao director-geral;
Representante da Administração Aduaneira junto da Comissão

das Comunidades Europeias no Comité do Código Aduaneiro
Comunitário, Secção dos Entrepostos Aduaneiros e Zonas
Francas;

Co-autora do Plano para a Igualdade de Oportunidades, apro-
vado por Resolução de Conselho de Ministros de 24 de Março
de 1997;

Coordenação dos Serviços Jurídicos, Gestão dos Recursos Huma-
nos e Financeiros, gestão do PIDDAC, de equipamento para
informatização dos serviços e para obras de beneficiação na
Comissão para a Igualdade;

Elaboração da proposta do Orçamento do Estado para 1997 na
Comissão para a Igualdade;

Consultora jurídica na área financeira e comunitária no Gabinete
de Estudos e Relações Internacionais do Tribunal de Contas;

Nomeada, como relatora, para integrar a equipa do Tribunal
de Contas que organizou o seminário de Lisboa da «EURO-
SAI — European organization of supreme audit institutions»,
dedicado ao tema «A Independência dos Tribunais de Contas
Europeus e Outras Instituições Congéneres»;

Gabinete de Auditoria Interna da DGAIEC, exercendo as fun-
ções que fazem parte das atribuições daquele Gabinete.

7 — Publicações e colaboração:

1991 — Direito da Economia — Legislação e Jurisprudência Fun-
damentais, ed. da Faculdade de Direito de Lisboa;

1995 — Manual dos Regimes Aduaneiros Económicos — Entrepos-
tos Aduaneiros e Zonas Francas, ed. da Direcção-Geral das
Alfândegas;

1997 — Intervenção das Instituições de Controlo Financeiro
Externo no Processo de Aprovação do Orçamento do Estado,
ed. do Tribunal de Contas;

1998 — Estudo de direito comparado sobre A Organização, Fun-
cionamento e Competência da Função Jurisdicional dos Tri-
bunais de Contas e Instituições Congéneres da União Europeia,
ed. do Tribunal de Contas;

1983-2000 — colaboradora na Revista Alfândega em matéria fiscal
aduaneira e do direito da Administração Pública.

Despacho conjunto n.o 1159/2000. — Verificando-se a neces-
sidade de proceder à substituição do vogal efectivo do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade no Conselho Superior de Estatística,
é nomeado, por proposta do Ministro do Trabalho e da Solidariedade,
ao abrigo do n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 6/89, de 15 de Abril,
a Dr.a Maria João Franco Duarte Costa Rebelo como vogal efectiva
do Ministério do Trabalho e da Solidariedade.

22 de Novembro de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres. — A Ministra do Planeamento, Elisa Maria da
Costa Guimarães Ferreira.

Síntese de nota biográfica

Maria João Franco Duarte Costa Rebelo nasceu em 21 de Outubro
de 1947 e licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Eco-
nomia em 1973, com pós-graduação em Estudos Especializados em
Economia e Política Social pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão, em 1991.

Assessora principal do quadro do Departamento de Estatística do
Trabalho, Emprego e Formação Profissional do Ministério do Tra-
balho e da Solidariedade.

Ingressou em 1974 no Instituto Nacional de Estatística, onde exer-
ceu funções técnicas na área das estatísticas dos salários até 1984
e funções de chefe da Divisão de Estatísticas Demográficas e Sociais
de 1984 até 1990.


