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 Gabinete para os Meios de Comunicação Social

Aviso (extracto) n.º 6310/2008
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de Março, faz -se público que se encontra afixada a lista de antiguidade 
dos funcionários do quadro de pessoal do ex -Instituto da Comunicação 
Social, reportada a 31 de Dezembro de 2007.

Da organização da lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias a con-
tar da publicitação deste aviso, conforme o disposto no artigo 96.º do 
referido diploma legal

19 de Fevereiro de 2008. — O Subdirector, João Paulo Palha. 

 Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Despacho (extracto) n.º 6154/2008
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 2º do De-

creto-Lei nº 169/2007, de 3 de Maio, que aprovou a Lei Orgânica do 
Instituto do Desporto de Portugal, I.P., no nº 6 do artigo 1º dos respectivos 
Estatutos, aprovados em anexo à Portaria nº 662-L/2007, de 31 de Maio 
e no nº 2 do artigo 27º da lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
que lhe foi conferida pela lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, é nomeado, 
em regime de substituição, no cargo de direcção intermédia do 1º grau 
da Direcção Regional do Algarve do IDP, I.P., com sede em Portimão, 
o licenciado Joaquim Paulino Pacheco Duarte, detentor dos requisitos 
legais exigidos para provimento no cargo.

2 — Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 31º da lei nº 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção da lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, o nomeado 
é autorizado a optar pelo vencimento que aufere no lugar de origem.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de Novembro 
de 2007.

8 de Novembro de 2007. — O Presidente, Luís Bettencourt Sardi-
nha. 

 Despacho (extracto) n.º 6155/2008
Por despacho de 14.11.2007, do Presidente do Instituto do Desporto 

de Portugal, I.P.:

José Luís Galrão Menezes Esteves, nomeado, em regime de subs-
tituição, ao abrigo do disposto nos números 1 e 2 do artigo 27º da lei 
nº 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela lei nº 
51/2005, de 30 de Agosto, para o exercício do cargo de direcção intermé-
dia do 1º grau, do Departamento Informação, Comunicação e Relações 
Internacionais, com efeitos a partir de 01 de Novembro de 2007.

3 de Janeiro de 2008. — O Presidente, Luís Bettencourt Sardinha. 

 Despacho (extracto) n.º 6156/2008
Por despacho de 22.10.2007, do Presidente do Instituto do Desporto 

de Portugal, IP:

Eduardo Rui Ribeiro da Silva, Assistente Administrativo Principal, do 
quadro de pessoal do ex -Instituto Nacional do Desporto — autorizada a 
licença sem vencimento de longa duração, nos termos conjugados do n.º 1 
do artigo 78º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31.03 e dos números 1 e 2 do 
artigo 73º -A do mesmo diploma, aditado pelo Decreto -lei n.º 169/2006, 
de 17.08, com efeitos a partir de 14 de Novembro de 2007.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

17 de Janeiro de 2008. — O Vice -Presidente, Rui Xavier Mourinha. 

 Despacho (extracto) n.º 6157/2008
Por despacho de 22.10.2007, do Presidente do Instituto do Desporto 

de Portugal, I. P.:

Maria João Vieira dos Santos Simões, Técnico Superior de 1ª Classe, 
do quadro de pessoal do ex -Instituto Nacional do Desporto — autorizada 
a licença sem vencimento de longa duração, nos termos conjugados do 
n.º 1 do artigo 78º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31.03 e dos números 
1 e 2 do artigo 73º -A do mesmo diploma, aditado pelo Decreto -lei 
n.º 169/2006, de 17.08, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

17 de Janeiro de 2008. — O Vice -Presidente, Rui Xavier Mourinha. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I. P.

Despacho (extracto) n.º 6158/2008
Por despachos de 06 e 15 de Fevereiro de 2008, respectivamente 

do Inspector-Geral da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde e 
do Vice — Presidente do Instituto Português de Apoio ao Desenvol-
vimento:

Ludovina Teresa Bastos Caldeira, assistente administrativa prin-
cipal do quadro de pessoal da Inspecção-Geral das Actividades em 
Saúde — Transferida para a mesma categoria do quadro de pessoal deste 
Instituto, escalão 1, índice 222, nos termos do artigo 4º da lei nº 53/2006, 
de 07 de Dezembro, com efeitos à data da aceitação do lugar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

15 de Fevereiro de 2008. — O Vice-Presidente, Artur Lami. 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL

Portaria n.º 226/2008
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Es-

tado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta 
do General Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos 
termos dos artigos 1.º, n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto -Lei 
n.º 55/81, de 31 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 232/2002, de 2 de Novembro, nomear o Sargento -chefe de Cavalaria 
(00559781) Vasco Manuel Gomes Machado, para o cargo de “AUX 
SEC Movement and Transport” no Estado -Maior da EUROFOR, em 
Florença, República Italiana, em substituição do Sargento -mor de In-
fantaria (04812184) Álvaro João Balsinhas Matroca, que fica exonerado 
do referido cargo pela presente portaria na data em que o sargento agora 
nomeado assuma funções.

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de 
Março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao exercí-
cio deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo 
pela ocorrência de facto superveniente que obste o decurso normal da 
mesma.

A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2007. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2007. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa 
Nacional, Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira. 

 Portaria n.º 227/2008
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado 

e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta do Ge-
neral Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 
dos artigos 1.º, n.os 3, alínea b), e 4, 2.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 55/81, de 
31 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 232/2002, 
de 2 de Novembro, nomear o Tenente -coronel ENGEL (076432 -K) João 
Bernardes Mira, para o cargo civil OTAN “IDN -31 — LAIRCM Retrofit 
Team Leader” na NAPMA, em Brunssum, Reino dos Países Baixos, em 
substituição do Coronel ENGEL RES (014396 -A) Pedro Pereira Pontes, 
que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data em 
que o oficial agora nomeado assuma funções.

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de 
Março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao exercí-
cio deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo 
pela ocorrência de facto superveniente que obste o decurso normal da 
mesma

Os encargos decorrentes da presente nomeação serão suportados 
integralmente pela NAPMA.

A presente portaria produz efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2008. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Dezembro de 2007. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa 
Nacional, Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira. 




