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Publicações:

«Worker sorting and health insurance coverage: Evidence from dis-
placed workers», com Steven Lehrer, Journal of Health Economics,
Forthcoming;

«Impact of poor health and AIDS on small businesses in South
Africa», com Mark V. Pauly, Li-Wei Chao e Helena Szrek, Health
Affairs, Forthcoming;

«Why sole-supplier vaccine markets may be here to stay» com Patri-
cia M. Danzon, Health Affairs, vol. 24 (3), pp. 694-696, 2005;

«Vaccine supply: A cross-national perspective» com Patricia M.
Danzon e Sapna Tejwani, Health Affairs, vol. 24 (3), pp. 706-717,
2005;

«Productivity in pharmaceutical-biotechnology R&D: The role of
experience and alliances», com Patricia M. Danzon e Sean Nicholson,
Journal of Health Economics, vol. 24 (2), pp. 317-339, 2005.

Apresentações:

Leonard Davis Institute, University of Pennsylvania, «Exit in the
vaccine market: Survival of the fittest?», Filadélfia, Dezembro de 2005;

Centro de Estudos do Trabalho e do Emprego, Faculdade de Eco-
nomia do Porto, «New evidence on the tradeoff between employer
provider health insurance and wages», Porto, Portugal, Outubro de
2005;

Associação Portuguesa de Economia da Saúde, 8.o Encontro Nacio-
nal, «New evidence on the tradeoff between employer provider health
insurance and wages», Lisboa, Portugal, Outubro de 2003;

Associação Internacional de Economia da Saúde, «Pharmaceutical
innovation in a multi-agent model», São Francisco, EUA, Junho de
2003.

Outras funções académicas:

Discussant no 1.o Workshop da Associação Portuguesa de Economia
da Saúde, Caramulo, Setembro 2006;

Membro da comissão científica do 9.o Encontro Nacional da Asso-
ciação Portuguesa de Economia da Saúde, Coimbra, Novembro 2005.

Bolsas:

Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsa de doutoramento,
2000-2004;

Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsa de mestrado, 1997;
Prémio da Fundação Engenheiro António de Almeida, 1995.

Experiência profissional:

1999 — analista financeiro, Grupo SONAE;
1997-1998 — consultor, IMC — Instituto do Mercado de Capitais,

Bolsa de Derivados do Porto;
1995-1998 — analista financeiro, BPN — Banco Português de

Negócios, S. A.

Funções administrativas — Comité de Avaliação Interna, Univer-
sidade da Pensilvânia, Wharton School, Departamento de Sistemas
de Saúde, 2003.

Grupos de trabalho:

Membro do grupo de avaliação da comparticipação de medica-
mentos (INFARMED) para o mercado hospitalar, 2007;

Membro do grupo de trabalho de revisão da Lei das Finanças das
Regiões Autónomas, 2006.

Filiações:

IHEA — Associação Internacional de Economia da Saúde,
2001-presente;

Ordem dos Economistas Portugueses, 1998-presente;
Associação Portuguesa de Economia da Saúde, 1995-presente;
CETE — Centro de Estudos de Economia Industrial, do Trabalho

e da Empresa.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Despacho n.o 7333/2007

Ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 19.o e 22.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, é renovada a comissão de serviço do engenheiro
António Fonseca Ferreira no cargo de presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDRLVT).

A presente renovação fundamenta-se no resultado das actividades
até agora desenvolvidas pelo engenheiro António Fonseca Ferreira
que evidenciam a existência de aptidão e experiência profissional ade-
quadas ao exercício das respectivas funções, conforme relatório de
actividades do anterior exercício.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Outubro de
2006, considerando-se convalidados todos os actos praticados desde
essa data.

30 de Março de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da
Graça Nunes Correia.

ANEXO

Resumo curricular

1 — Dados pessoais:

Nome — António Fonseca Ferreira, Trancoso, Guarda, Portugal,
20 de Agosto de 1943.

2 — Condecorações — grande oficial da Ordem do Infante D. Hen-
rique (2005).

3 — Graus académicos:

Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto;

Doctorat du 3eme cycle na École Pratique des Hautes Études,
Paris — Sorbonne.

4 — Funções actuais — presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e gestor do
Programa Operacional Regional desde 16 Março 1998.

5 — Principais funções e actividades profissionais:
5.1 — Administração Pública:

1998 — presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lis-
boa e Vale do Tejo;

1990-1995 — director municipal e assessor do presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, responsável pelo planeamento estratégico e
urbanístico;

1974-1982 — vogal do conselho directivo e director de serviços do
Fundo de Fomento da Habitação.

5.2 — Actividades docentes e de investigação:

2001-2007 — leccionação de módulos de Planeamento Estratégico
Territorial nos cursos de pós-graduação das Universidades Atlântica,
Independente, ISCTE e ISEG;

1998-2003 — leccionação da disciplina de Urbanismo do curso de
Gestão Territorial e Urbana da Universidade Atlântica;

1993-1998 — leccionação de módulos de Habitação e de Urbanismo
em mestrados das Universidades do Porto, na Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade Técnica de Lisboa e na Universidade de
Coimbra;

1975-1996 — docência de Sociologia Urbana no Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) como assistente con-
vidado (1975-1985) e como professor auxiliar convidado (1985-1996).

5.3 — Profissão liberal:
5.3.1 — Estudos habitacionais:

1994-1997 — coordenação da elaboração do Manual de Uso, Ges-
tão e Conservação da Habitação para diversos empreendimentos e
municípios;

1996-1997 — coordenador do Estudo de Mercado da Habitação
na Região de Lisboa, para a EXPO-URBE;

1989-1990 — coordenador do Estudo de Política Nacional de Habi-
tação para a República da Guiné-Bissau.

5.3.2 — Planeamento estratégico e urbanístico:

2004-2006 — coordenador da elaboração da «Estratégia Regional,
Lisboa 2020»;

1998-2000 — coordenador da elaboração do Plano Estratégico da
Região de Lisboa e Vale do Tejo;

1995-1997 — elaboração dos planos estratégicos das cidades da
Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro;

1990-1995 — coordenador da elaboração do Plano Estratégico e
do Plano Director Municipal de Lisboa.

6 — Missões e reuniões internacionais:

2006-2007 — vice-presidente da Comissão do Arco Atlântico;
2005 — perito da Missão da INTA a Taiwan — Taipé, de 4 a 11 de

Dezembro;
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2005 — seminário sobre segurança marítima — Madrid, 22 e 23 de
Setembro;

2002-2005 — membro do Bureau Politique da CRPM — Santiago
de Compostela (Galiza), 14 de Janeiro;

2004 — participação no Forum Urbano Mundial — Barcelona, de
13 a 17 de Setembro;

2003 — participação no seminário «Managing structural funds in
the future: which division of responsabilities?» — Bruxelas, 3 e 4 de
Março;

2002 — participação na Assembleia Geral da Conferência das
Regiões Periféricas Marítimas — loanninna (Grécia), 18, 19 e 20 de
Setembro, eleito membro do Bureau Político em representação das
Regiões Portuguesas;

2002 — participação na conferência «The Union’s Regional Prio-
rities — defining community value added» — Bruxelas, 27 e 28 de
Maio;

2002 — participação na conferência «The strutural funds; working
together for successful communications. Exchange of experience on
objetive 1 regions» — Bruxelas, 18 e 19 de Março;

2000 — intervenção na VII Conferência do CIDEU — Málaga, 27
e 28 de Abril, sobre o tema «Planeamento estratégico territorial»;

1997 — participação no encontro anual do CECODHAS — Comité
Européen de Coordenation de L’Habitat Social (Viena, Outubro),
como assessor da FENACHE — Federação Nacional das Coopera-
tivas de Habitação Económica;

1996 — participação no congresso «Metrópolis 96» em Tóquio
(Abril) como relator da comissão n.o 1 — «Planeamento estraté-
gico — grandes projectos»;

1987 — participação nas Jornadas de Vivienda Pública y Dessarralo
Urbano, organizadas pela Comunidad de Madrid;

1986 — Missão à República Popular de Cabo Verde.

7 — Principais publicações — diversos artigos na revista Sociedade
e Território e noutras revistas e jornais.

Despacho n.o 7334/2007

Considerando que o lugar de presidente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR do Algarve)
se encontra vago desde 1 de Outubro de 2006, não obstante ter vindo
desde essa data a ser assegurado em regime de gestão corrente;

Considerando a necessidade de continuar a assegurar as funções
inerentes ao cargo de presidente da CCDR do Algarve até à nomeação
do respectivo titular;

Considerando que o engenheiro José António de Campos Correia
possui reconhecida capacidade e profunda experiência profissional
alicerçada, aliás, no exercício das funções inerentes àquele cargo, o
que aliado às suas qualidades pessoais lhe confere o perfil adequado
ao desempenho das funções de presidente da CCDR do Algarve:

Assim, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 19.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado com o n.o 5 do artigo 16.o
do Decreto-Lei n.o 207/2006, de 27 de Outubro, nomeia-se o enge-
nheiro José António de Campos Correia para exercer, em regime
de substituição, e enquanto prosseguem os procedimentos tendentes
à nomeação do novo titular, o cargo de presidente da CCDR do
Algarve, cujo nota curricular se publica em anexo ao presente despacho
e que dele faz parte integrante.

O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Dezembro
de 2006, considerando-se convalidados todos os actos entretanto pra-
ticados desde essa data.

30 de Março de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da
Graça Nunes Correia.

ANEXO

Curriculum vitae

Nome — José António de Campos Correia.
Data de nascimento — 5 de Junho de 1951.
Habilitações académicas e profissionais:

1974 — licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior
Técnico;

1979 — pós-graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade
Nova de Lisboa;

1999 — especialista em Hidráulica e Recursos Hídricos pela Ordem
dos Engenheiros.

Cargos e funções:

Desde 2003:

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal do Algarve;

Gestor do Programa Operacional do Algarve;
Presidente dos conselhos de administração das Sociedades Polis

Albufeira e Polis Silves;

Outros:

Membro do Bureau Político da CRPM — Conferência das Regiões
Periféricas Marítimas da Europa (2004-2006);

Vice-presidente da Comissão Intermediterrânica da CRPM (desde
2004);

1995-2003 — presidente do conselho de administração de várias
empresas do Grupo Águas de Portugal: Águas do Algarve, S. A., Águas
do Norte Alentejano, S. A., Águas do Barlavento Algarvio, S. A., e
Águas do Sotavento Algarvio, S. A.;

1989-1995 — vice-presidente da Comissão de Coordenação da
Região do Algarve;

1987-1989 — director regional do Ambiente e Recursos Naturais
do Algarve;

1974-1986 — técnico superior na Direcção-Geral dos Serviços
Hidráulicos, na Direcção-Geral do Saneamento Básico e na Comissão
do Saneamento Básico do Algarve.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana

Aviso n.o 7035/2007

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 no placard
da chefia do Serviço de Pessoal e está disponível na intranet da GNR
para consulta a lista de antiguidade do pessoal civil em serviço na
Guarda Nacional Republicana relativa a 31 de Dezembro de 2006.

De acordo com o estipulado no n.o 1 do artigo 96.o do diploma
atrás citado, o prazo para reclamação é de 30 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.a série.

27 de Fevereiro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior, José Gabriel
Brás Marcos, major-general.

Aviso n.o 7036/2007

Concurso externo de ingresso para admissão ao curso
de formação de praças da Guarda

Nacional Republicana, ano lectivo de 2006-2007

Ao abrigo do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, conjugado
com o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana
(EMGNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 265/93, de 31 de Julho,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 297/98, de 28 de Setembro, 119/2004, de 21 de Maio, e 216/2006,
de 30 de Outubro, e ainda em conformidade com a alínea c) do
n.o 3 do artigo 36.o da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana,
aprovada pelo Decreto-Lei n.o 231/93, de 26 de Junho, faz-se público
que, pelo despacho conjunto n.o 14 975/2006, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 134, de 13 de Julho de 2006, do Ministro
de Estado e da Administração Interna e do Ministro de Estado e
das Finanças, se encontra aberto concurso de admissão ao curso de
formação de praças da Guarda Nacional Republicana, adiante desig-
nada de GNR. O prazo para entrega das candidaturas é de 15 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso.

1 — O concurso destina-se a candidatos de ambos os sexos e é
válido para o preenchimento das 25 vagas existentes e assim dis-
tribuídas:

Flauta/flautim — uma;
Clarinete — uma;
Saxofone-tenor/alto — duas;
Fagote/contrafagote — duas;
Teclados/piano — uma;
Trompa de harmonia — quatro;
Trombone de varas — duas;
Bombardino/barítono — uma;
Tuba — uma;
Cordas/violino — seis;
Cordas/viola — três;
Cordas/contrabaixo — uma.

2 — O concurso visa seleccionar pessoal para a admissão ao curso
de formação de praças com destino ao quadro honorífico de músico
e é válido para o provimento das vagas referidas no n.o 1, esgotando-se,




