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1994 — A la découverte de la «Boîte Noire». L’Émergence d’une nou-
velle térritorialité éducative — l’etablissement, Université de Caen, Caen
(policopiado);

1995 — «O papel do estabelecimento de ensino na promoção da
qualidade e da eficácia educativas», in A Escola — Um Objecto de
Estudo — Colóquio de Novembro de 1994, [Estrela, A; Barroso, J. &;
Ferreira, J. (Eds.)], Lisboa, AIPELF/AFIRSE e Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, pp.
625-642;

1997 — «Pressupostos e condições para o desenvolvimento e a
expansão da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar», in Educação
Pré-Escolar — Legislação, Colecção Cadernos Pedagógicos, Ministério
da Educação/Departamento da Educação Básica, Lisboa, pp. 65 -81;

1998 — Estatuto da Carreira Docente — Revisão de 1998, Anotado,
Edições Cosmos, Lisboa;

1998 — Autonomia e Gestão das Escolas — Legislação Anotada,
Porto Editora, Porto;

1998 — «A la découverte de la «boîte noire» — L’Émergence d’une
nouvelle térritorialité éducative: l’établissement», in Investigação e
Reforma Educativa, [Estrela, A; Marmoz, L.; Pires, J. &; Pereira, O.
(Orgs.)], Lisboa, Instituto de Inovação Educacional, pp. 543-582;

1999 — Estatuto e Estrutura da Carreira Docente. Legislação Ano-
tada, Porto, Porto Editora;

1999 — «Construir uma escola autónoma, democrática e de qua-
lidade», in Educação e Direito — Revista da Associação Portuguesa
de Direito da Educação, n.o 1, 1.o semestre, 1999, pp. 131-141;

1999 — «Apostar na formação. Construir a qualidade», in Faces
Revista do Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila do
Conde, ano II, n.o 2, pp. 27-28;

1999 — «O novo regime de autonomia, administração e gestão das
escolas como instrumento de promoção da inovação das organizações
escolares», in Percursos — Revista do Centro de Formação de Profes-
sores Pêro de Alenquer, número relativo ao ano de 2000, pp. 7-10;

2000 — «O currículo — eixo do projecto pedagógico», in Actas da
2.a Edição dos Encontros de Basto, Centro de Formação de Basto,
Guimarães, pp. 13-18;

2001 — Currículo e Autonomia — Legislação Anotada, Porto, Porto
Editora;

2001 — Enciclopédia — Educar Hoje, Lisboa, LEXICULTURAL;
2002 — Estatuto dos Parceiros da Comunidade Educativa — Legis-

lação Anotada, Porto, Porto Editora;
2003 — Revisão Curricular do Ensino Secundário, Lisboa, Texto

Editora;
2003 — Projecto Curricular de Turma — Sugestões Práticas, Lisboa,

Texto Editora;
2004 — Enciclopédia — Educar Hoje, Lisboa, LEXICULTURAL,

2.a ed. revista.

26 de Setembro de 2006. — A Vogal da Comissão Instaladora,
Manuela Araújo.

Despacho (extracto) n.o 20 972/2006

Por despacho da presidente da comissão instaladora da Casa Pia
de Lisboa, I. P., de 1 de Setembro de 2006, é nomeada, em regime
de substituição, nos termos do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, directora
do Colégio D. Maria Pia a licenciada Maria Isabel Oliveira Moniz
Barreto Caldeira Antunes, com efeitos a 1 de Setembro de 2006.

27 de Setembro de 2006. — A Vogal da Comissão Instaladora,
Manuela Araújo.

Nota biográfica

Licenciatura em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, concluída em 1973, com a classificação de
15 valores.

Diploma universitário de especialização em Ciências da Educação,
na área de Administração Educacional, pela Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, concluído em
Março de 1994, com a classificação de Muito bom.

Mestrado em Administração Educacional na Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, concluído
em Março de 2003, com a classificação de Muito bom.

Habilitações profissionais:

Estágio clássico no ano de 1975-1976 na Escola Preparatória Pedro
de Santarém, com a classificação de 14,7 valores;

Obtenção do grau de profissionalização para o ensino secundário,
ao abrigo do despacho n.o 3/ME/95, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 1994.

Experiência profissional:

1973-1975 — professora provisória no Liceu Nacional de Queluz
(directora de turma);

1975-1976 — professora estagiária na Escola Preparatória Pedro
de Santarém;

1976-1978 — professora profissionalizada na Escola Preparatória
Roque Gameiro (delegada de Inglês);

1978-1980 — vice-presidente do conselho directivo e presidente do
conselho administrativo na Escola Preparatória Roque Gameiro;

1980-1981 — professora efectiva na Escola Preparatória Visconde
de Juromenha (delegada de Inglês);

1981-1982 — professora efectiva na Escola Preparatória da Bran-
doa, tendo optado por ir trabalhar para a Escola Preparatória de
Alfornelos que começara a funcionar nesse ano e tinha a Brandoa
como escola mãe (directora de turma);

1982-1985 — professora efectiva na Escola Preparatória de Alfor-
nelos (directora de turma);

De 1985-1986 a Fevereiro de 1996 — presidente do conselho direc-
tivo na Escola B2, 3 de Alfornelos;

De Fevereiro de 1996 a 15 de Dezembro de 2002 — directora-
-adjunta do Departamento de Educação Básica;

De Dezembro de 2002 a Maio de 2003 — professora na E. B. 2, 3
de Alfornelos, integrada num projecto de tutoria a alunos proble-
máticos e assessora do director do centro de formação da associação
de escolas do concelho da Amadora;

Desde Maio 2003 — directora do Colégio de Santa Clara da Casa
Pia de Lisboa, I. P.

Outros elementos considerados relevantes — várias representações
do Ministério da Educação a nível nacional e internacional.

Artigos publicados:

«Um período mágico», in Noesis, 1996;
Medidas para o sucesso (coord.), DEB, Setembro de 1999;
«Medidas educativas», in Actas do Seminário Exploração do Tra-

balho Infantil;
Conhecer — Intervir, Maio de 1999;
«Educação em direitos humanos no ensino básico: Balanço e pers-

pectivas», in Actas do Congresso Educação para os Direitos Humanos,
Amnistia Internacional, 1999;

«L’hétérogéneité: contrainte ou ressource?», in Actes des Journées
Internationales de Reflexion et d’Echanges sur le Programme d’Education
Prioritaire, PEP, Tunisie, UNICEF, 2001.

Despacho (extracto) n.o 20 973/2006

Por despacho da presidente da comissão instaladora de 22 de Setem-
bro de 2006, foram autorizadas as comissões de serviço extraordinárias,
nos termos do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, para o exercício de funções docentes no ano lectivo
de 2006-2007, aos técnicos profissionais António Lopes Ribeiro
Pedroso Lima, Avelino Encarnação Coutinho e Vanda Maria Cotrim
Marques.

26 de Setembro de 2006. — A Vogal da Comissão Instaladora,
Manuela Araújo.

Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento

Despacho n.o 20 974/2006

Por meu despacho de 29 de Setembro de 2006, foram a licenciada
Florbela Marques Cunha Guerra, o licenciado José Miguel da Graça
Estevão André Nogueira, o mestre Paulo Jorge Martins Dias e a
licenciada Isabella Maria Rebelo Oliveira, técnicos superiores prin-
cipais do quadro de pessoal do ex-Departamento de Estudos, Pros-
pectiva e Planeamento do ex-Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade, nomeados definitivamente, na sequência de concurso, asses-
sores do mesmo quadro, com efeitos a partir da data do despacho,
nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Pro-
cedimento Administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

29 de Setembro de 2006. — A Directora-Geral, Maria Cândida
Soares.

Despacho n.o 20 975/2006

Por meu despacho de 29 de Setembro de 2006, foram Manuel
Joaquim Afonso Cordeiro, Maria Espertina Mafalda de Araújo e Flo-
rinda Angélica Pardal Paulo Rebotim, técnicos profissionais espe-
cialistas do quadro de pessoal do ex-Departamento de Estudos, Pros-
pectiva e Planeamento do ex-Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade, nomeados definitivamente, na sequência de concurso, téc-
nicos profissionais especialistas principais do mesmo quadro, com efei-



22 078 Diário da República, 2.a série — N.o 199 — 16 de Outubro de 2006

tos a partir da data do despacho, nos termos da alínea a) do n.o 2
do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Setembro de 2006. — A Directora-Geral, Maria Cândida
Soares.

Inspecção-Geral do Trabalho

Despacho n.o 20 976/2006

De acordo com o Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, os fun-
cionários e agentes do Estado e as demais pessoas colectivas de direito
público poderão requerer a equiparação a bolseiro quando se pro-
ponham frequentar programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios
de reconhecido interesse público.

Considerando que a frequência do mestrado sobre o tema «Análise
do erro humano na causalidade de acidentes ocupacionais», na Escola
de Engenharia da Universidade do Minho, por Victor José Guimarães
Cardoso da Silva, inspector principal, a exercer funções na Delegação
de Braga, reveste interesse para os serviços onde o mesmo está
integrado;

Considerando o requerimento do interessado e o parecer emitido
pela respectiva unidade orgânica, que é favorável à frequência do
referido mestrado:

Ao abrigo da delegação de competências que me foi conferida
pelo despacho n.o 17 377/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 155, de 12 de Agosto de 2005, determino o seguinte:

1 — É concedida a equiparação a bolseiro a Victor José Guimarães
Cardoso da Silva, inspector principal, pelo período de 10 meses, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006.

2 — A presente equiparação a bolseiro implica a dispensa do exer-
cício de funções durante um dia por semana.

3 — Fica o funcionário vinculado a prestar serviço na Inspecção-
-Geral do Trabalho, pelo período igual a duas vezes o tempo de
duração da equiparação a bolseiro.

28 de Setembro de 2006. — O Inspector-Geral, Paulo Morgado de
Carvalho.

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro

Despacho (extracto) n.o 20 977/2006

Por despacho de 25 de Agosto de 2006 do vogal do conselho direc-
tivo da área de recursos humanos do Instituto da Segurança Social,
I. P., foi autorizada a transferência para o quadro de pessoal do ex-Cen-
tro Regional de Segurança Social do Centro, para exercer funções
no Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, do assistente admi-
nistrativo especialista do quadro de pessoal do ex-Centro Regional
de Segurança Social do Norte, António Joaquim da Silva Azevedo,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Outubro de 2006. — A Adjunta do Director, Maria Joana
Gaspar de Melo Albino Campos Cruz.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 20 978/2006

1 — Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1
e no n.o 4 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto,
nomeio, para o conselho consultivo do Centro Hospitalar de Coimbra,
as personalidades seguintes:

Prof. Doutor Vital Martins Moreira, que preside.
Dr. Vicente Manuel Nogueira Souto.
Dr. João Manuel Abreu Barreto.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Setembro
de 2006.

22 de Setembro de 2006. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Despacho (extracto) n.o 20 979/2006

Pelo despacho n.o 372/2005, de 7 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi cessada a comissão de serviço do licenciado Francisco José
dos Santos Galvão, assistente graduado da carreira médica de clínica
geral, no cargo de director do Centro de Saúde de Elvas, nos termos
e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005,
de 3 de Junho, e no n.o 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 157/99,
de 10 de Maio, com efeitos à data de 15 de Dezembro de 2005,
inclusive.

27 de Setembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves.

Despacho (extracto) n.o 20 980/2006

Pelo despacho n.o 375/2005, de 7 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício das
funções de director do Centro de Saúde de Mora o licenciado Carlos
Manuel Mendes Rosa, assistente graduado da carreira médica de clí-
nica geral, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decre-
to-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho, e no n.o 6 do artigo 56.o do Decre-
to-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio, com efeitos a partir de 16 de Dezem-
bro de 2005.

27 de Setembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves.

Despacho (extracto) n.o 20 981/2006

Pelo despacho n.o 371/2005, de 7 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício das
funções de director do Centro de Saúde de Elvas o licenciado José
João Ferreira de Jesus Ricardo, chefe de serviço da carreira médica
de clínica geral, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho, e no n.o 6 do artigo 56.o
do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio, com efeitos a partir de
16 de Dezembro de 2005.

27 de Setembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves.

Despacho (extracto) n.o 20 982/2006

Pelo despacho n.o 381/2005, de 21 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício das
funções de director do Centro de Saúde de Fronteira o licenciado
José Santos Trindade Balcão, assistente graduado da carreira médica
de clínica geral, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho, e no n.o 6 do artigo 56.o
do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio, com efeitos a partir de
1 de Janeiro de 2006.

28 de Setembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves.

Despacho (extracto) n.o 20 983/2006

Pelo despacho n.o 382/2005, de 21 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício das
funções de director do Centro de Saúde de Sousel o licenciado José
Luís Soares Amaral, assistente graduado da carreira médica de clínica
geral, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 88/2005, de 3 de Junho, e no n.o 6 do artigo 56.o do Decreto-Lei
n.o 157/99, de 10 de Maio, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2006.

28 de Setembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Gomes Esteves.

Despacho (extracto) n.o 20 984/2006

Pelo despacho n.o 380/2005, de 19 de Dezembro, do Ministro da
Saúde, foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício, em
acumulação, das funções de director dos Centros de Saúde de Viana
do Alentejo e Portel o licenciado José Luís Simões Morais Luz, assis-
tente graduado da carreira médica de clínica geral, nos termos e ao
abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3




