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Experiência profissional: Diretor do Centro de Formação e Desen-
volvimento Organizacional (CF) do Ministério dos Negócios Estran-
geiros (2012 -2013); Representante do MNE no Grupo de Trabalho 
Benchmarking das Secretarias Gerais — Avaliação do Desempenho 
dos Serviços da Administração Pública SIADAP 1 — (2012 -2013); 
Membro do Grupo de Trabalho Ciclo de Gestão Pública (2013); Chefe 
de Divisão de Recursos Humanos no Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento (2008  -2012); Chefe de Divisão do Núcleo de 
Documentação do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 
(2011 -2012 — Em acumulação); Representante do MNE (IPAD) no 
DevCom da OCDE em e DevCom/EU (2011 -2012); Membro do Grupo 
de Administração e Políticas Públicas do Centro de Investigação de 
Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências e 
Políticas (2011); Especialista/Orador/Formador convidado no âmbito 
das matérias da Nova Gestão Pública em diferentes Organismos da 
Administração Central, Regional e Local  -Gestão estratégica, Balanced 
Scorecard, SIADAP, Nova Gestão de Recursos Humanos, Novo Ciclo 
de Gestão Pública (2005  -2013); Dirigente responsável Certificação 
da Qualidade do IPAD no âmbito da Gestão e da Gestão de Recursos 
Humanos; Co responsável a nível direção intermédia sobre o projeto de 
Modernização do IPAD — Balcão Único (2010); Técnico Superior do 
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (2005); Consultor de 
Gestão — (2003 -2005); Adjunto do Gabinete de Estudos/RE da DR do 
Estado Maior do Exército (1999  -2002); Comandante de Companhia de 
Comando e Serviços no Regimento de Artilharia de Costa (1996 -1998); 
Comandante de Pelotão de Instrução dos Cursos de Formação de Praças 
e Cabos — (1994  -1996) e Oficial do Exército em RC (1994).

207203162 

 Louvor n.º 924/2013
Ao cessar funções como Diretor de Serviços da Direção de Serviços 

dos Preços e Serviços e da Sustentabilidade, da Direção -Geral das Ati-
vidades Económicas com efeitos a 1 de setembro próximo, o licenciado 
Joaquim Eduardo Pedrosa Vasco, cumpre -me expressar público louvor 
pelo trabalho que desenvolveu, destacando em especial o período de 
tempo que comigo colaborou.

Ao Dr. Joaquim Eduardo Pedrosa Vasco enalteço, quer o seu perfil 
de competências dirigentes, quer o seu trabalho, empenho, dedicação, 
competência e disponibilidade assim como espírito de missão, a lealdade 
e a responsabilidade demonstrada. Revelou ainda ser merecedor da maior 
confiança e granjeou a estima de todos com quem trabalhou.

Por ser da mais elementar justiça, concedo -lhe público louvor pelos 
serviços prestados ao longo dos muitos anos ao serviço da Adminis-
tração Pública.

24 de julho de 2013. — O Diretor -Geral, Artur Manuel Reis Lami.
207203032 

 Louvor n.º 925/2013
Ao cessar funções como Diretor de Serviços da Direção de Serviços 

da Indústria, da Direção -Geral das Atividades Económicas, com efeitos a 
1 de setembro próximo, o licenciado Vitorino Ribeiro Semeano, cumpre-
-me expressar público louvor pelo trabalho que desenvolveu, destacando 
em especial o período de tempo que comigo colaborou.

Ao Sr. Engº Vitorino Ribeiro Semeano enalteço, quer o seu perfil 
de competências dirigentes, quer o seu trabalho, empenho, dedicação, 
competência e disponibilidade assim como espírito de missão, a lealdade 
e a responsabilidade demonstrada. Revelou ainda ser merecedor da maior 
confiança e granjeou a estima de todos com quem trabalhou.

Por ser da mais elementar justiça, concedo -lhe público louvor pelos 
serviços prestados ao longo dos muitos anos ao serviço da Adminis-
tração Pública.

24 de julho de 2013. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
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 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Decisão n.º 3/2013

Delegação de competências nas Direções Regionais
de Mobilidade e Transportes do IMT, I. P., sobre autorizações 

excecionais de trânsito de veículos
Considerando que o processo de reestruturação e a consequente defi-

nição da estrutura orgânica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., que se passa a designar Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I. P. (IMT, I. P), devido à sua complexidade, se prolongue 
para além do prazo estabelecido na lei;

E tendo em conta que, uma boa execução das competências não se 
compadece com as indefinições da estrutura orgânica, sobretudo quando 
há necessidade de dar celeridade aos procedimentos aproximando os 
interessados nas decisões da fonte decisória;

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
e nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, o 
presidente do conselho diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Trans-
portes, I. P., decide delegar nos diretores de serviços em funções nas 
Direções Regionais de Mobilidade e Transportes a competência prevista 
no n.º 1 do artigo 23.º da Portaria n.º 472/2007, de 22 de junho.

19 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Fernando Amaral Carvalho.
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 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1645/2013
Por Deliberação de 16 de agosto de 2013 do Conselho Diretivo do 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.:
Maria Teresa Saraiva Lopes da Silva, técnica superior do Mapa de 

Pessoal do LNEG, I. P. — celebrado um contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, como Investigadora Auxiliar, 
do Mapa de Pessoal do LNEG, I. P., na sequência de Concurso, com 
efeitos à data de publicação no Diário da República;

Daniel Pipa Soares de Oliveira, Técnico Superior do Mapa de Pessoal 
do LNEG, I. P. — celebrado um contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, como Investigador Auxiliar, do Mapa de 
Pessoal do LNEG, I. P., na sequência de Concurso, com efeitos à data 
de publicação no Diário da República;

20 de agosto de 2013. — A Chefe de Divisão, Michele Branco.
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 Deliberação (extrato) n.º 1646/2013
Por Deliberação de 9 de agosto de 2013 do Conselho Diretivo do 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.:
Maria João de Almeida Farinha Batista, técnica superior do Mapa de 

Pessoal do LNEG, I. P. — celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, como Investigadora Auxiliar, do 
Mapa de Pessoal do LNEG, I. P., na sequência de Concurso, com efeitos 
à data de publicação no Diário da República;

José Vítor de Magalhães Barros Vieira Lisboa, Técnico Superior do 
Mapa de Pessoal do LNEG, I. P. — celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, como Investigador Auxiliar, 
do Mapa de Pessoal do LNEG, I. P., na sequência de Concurso, com 
efeitos à data de publicação no Diário da República;

Pedro José Lopes Tavares Ferreira, Técnico Superior do Mapa de 
Pessoal do LNEG, I. P. — celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, como Investigador Auxiliar, do Mapa 
de Pessoal do LNEG, I. P., na sequência de Concurso, com efeitos à data 
de publicação no Diário da República;

20 de agosto de 2013. — A Chefe de Divisão, Michele Branco.
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Despacho n.º 11329/2013
1 — No âmbito das competências e atribuições da Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Algarve, nos termos do disposto no Decreto 
Regulamentar n.º 39/2012 de 11 de abril, que aprovou a Lei Orgânica 
das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, da Portaria n.º 305/2012 
de 04 de outubro e do Despacho n.º 709/2013, publicado no DR 2.ª série 
de 11 de janeiro, na atual redação, e do decorrente do estabelecido no 
protocolo celebrado entre o IFAP e a Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Algarve em 18 de junho de 2007, com o aditamento de 25 
de outubro de 2007, que atribui a esta última a execução dos controlos 
no âmbito do FEAGA/FEADER/FEP — Medidas SIGC (Pagamento 
Único, Condicionalidade Ambiental, Vacas Aleitantes, Prémio de Ovinos 




