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d) Advogado e consultor jurídico do Banco BPI desde 1997;
e) Advogado e consultor jurídico do Finibanco desde 1998.

Cursos/Seminários:

a) Frequência de vários colóquios, seminários e conferências nas
áreas de direito do urbanismo, imobiliário e construção em
Portugal, a actividade da banca no sector imobiliário em Por-
tugal, direito bancário na Europa, direito comunitário — har-
monização de legislações, a banca e os seguros em Portugal
e na Europa.

Últimas actividades relevantes: Acompanhamento de processos
onde estão envolvidas empresas em situação económica difícil no
âmbito dos processos especiais de recuperação de empresas e de
falência.

Curriculum vitae

Nome: Armando Jorge Crespo Duarte Vitorino.
Data de nascimento: 14 de Junho de 1955.
Habilitações Literárias:

a) Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Eco-
nomia de Lisboa;

b) Segundo ano do Instituto Superior de Contabilidade e Admi-
nistração de Lisboa;

c) Curso Geral de Comércio, pela Escola Comercial e Industrial
de Leiria.

Categoria profissional: Consultor financeiro de empresas desde
1994.

Carreira profissional:

a) Consultor financeiro de empresas — 1994-2001;
b) Director-geral e director financeiro de empresas — 1987-1996;
c) Técnico consultor financeiro — 1980-1986.

Cursos/Seminários:

a) PARE — Programa de Alta Direcção de Empresas — Insti-
tuto de Estudos Superiores de Empresa/Universidade de
Navarra;

b) Curso de Formação Pedagógica de Formadores;
c) Curso de Preparação para Revisores Oficiais de Contas —

pela Câmara de Revisores;
d) Seminários de actualização fiscal, IVA/IRS/IRC — Câmara

dos Técnicos Oficiais de Contas;
e) Curso Integrado de Gestão — CIFAG/IPE.

Últimas actividades relevantes:

a) Consultor financeiro de duas escolas de formação profissional
e de um centro de formação profissional.

Intervenção ao nível da organização administrativa, con-
tabilidade geral e de custos, no quadro dos regulamentos
financeiros do F.S.E. — 1994-2001;

b) Director-geral e director financeiro da Carrier Portugal/Dis-
triquel, L.da e EFCIS, S. A. — 1987-1996.

Resolução n.o 8/2002 (2.a série). — A questão de Timor Leste
constitui uma das prioridades da política externa portuguesa, assente
na solidariedade decorrente de mais de quatro séculos de história
partilhada, na responsabilidade internacional atribuída a Portugal,
designadamente no quadro da ONU, e no imperativo constitucional
de promoção do direito à autodeterminação e independência de Timor
Leste.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolve prorrogar, tendo em conta a relevância política
da questão de Timor Leste, a nomeação do embaixador Leonardo
Charles de Zaffiri Duarte Mathias como encarregado de missão junto
do Ministro dos Negócios Estrangeiros por mais seis meses a partir
de 2 de Dezembro de 2001, nos termos do n.o 1 do artigo 37.o da
Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

10 de Janeiro de 2002. — O Primeiro-Ministro, António Manuel
de Oliveira Guterres.

Gabinete da Secretária de Estado para a Igualdade

Despacho n.o 2507/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 2
do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 474-A/99, de 8 de Novembro, repris-
tinado por força do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 274/2001,
de 18 de Setembro, e ao abrigo do despacho n.o 24 965 (2.a série),
de 22 de Novembro, do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, e
do artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, subdelego
na presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres, licenciada Ana Maria Braga da Cruz, as seguintes com-
petências:

a) Nomear pessoal dirigente e de chefia em regime de substi-
tuição, nos termos da alínea b) do n.o 5 do artigo 21.o da
Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro;

b) Autorizar a celebração de contratos de tarefa e de avença,
nos termos do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3
de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decre-
to-Lei n.o 299/85, de 29 de Julho;

c) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, conforme
o previsto na alínea d) do n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 259/98, de 18 de Agosto;

d) Autorizar deslocações em serviço no estrangeiro, qualquer
que seja o meio de transporte, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, ante-
cipadas ou não, desde que integrados em actividades da
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres,
nos termos da legislação aplicável;

e) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em estágios,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de forma-
ção ou outras iniciativas semelhantes que decorram no
estrangeiro;

f) Autorizar a concessão de licença sem vencimento por um
ano e de licença sem vencimento de longa duração, bem como
o regresso à actividade, nos termos do disposto nos arti-
gos 76.o, 78.o e 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;

g) Autorizar a realização de despesas com a execução de obras
e com a locação e a aquisição de bens e serviços, até ao
montante de 30 000 contos, ao abrigo do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.

2 — As competências ora subdelegadas são susceptíveis de sub-
delegação, nos termos do n.o 1 do artigo 36.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo, com excepção do previsto na alínea b)
do n.o 1.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 7 de Dezembro
de 2001, ficando ratificados todos os actos entretanto praticados no
âmbito da presente subdelegação de competências.

10 de Dezembro de 2001. — A Secretária de Estado para a Igual-
dade, Maria do Céu Farrajota Castanho Lombo da Cunha Rego.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Despacho n.o 2508/2002 (2.a série). — Iniciando-se em 1 de
Janeiro de 2002 o período final, correspondente à 3.a fase do processo
de adopção do euro, torna-se necessário adaptar os documentos indis-
pensáveis à declaração das operações tributáveis no imposto sobre
o valor acrescentado.

Assim, aprovo, nos termos do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 394-B/84,
de 26 de Dezembro, do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 229/95, de
11 de Setembro, e do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 290/92, de 28
de Dezembro, os novos modelos dos seguintes impressos:

Declaração periódica a que se refere a alínea c) do n.o 1 do
artigo 28.o do Código do IVA;

Anexo relativo às operações a que se refere o Decreto-Lei
n.o 347/85, de 23 de Agosto;

Anexo recapitulativo previsto na alínea c) do n.o 1 do artigo 23.o
do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias.

Os correspondentes modelos de impressos actualmente em vigor,
em euros, poderão ser utilizados até 31 de Março de 2002.

4 de Janeiro de 2002. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fis-
cais, Rogério Manuel Romão Carreiro Fernandes Ferreira.
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