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V — Formação profissional — participação em diversos cursos,
seminários, conferências e acções de formação, dos quais se destacam:

a) «A relação jurídica de emprego na Administração Pública»;
b) Curso de produção legislativa;
c) Curso aprofundado na área da produção legislativa e metodologia

jurídica;
d) Workshop sobre produção legislativa;
e) «O contencioso administrativo — Aspectos práticos»;
f) «Enquadramento jurídico da mobilidade especial»;
g) «Análise da missão do organismo e suas exigências em termos

de competências»;
h) «Desenvolvimento de modelos organizacionais e perfis pro-

fissionais»;
i) «Avaliação e gestão dos recursos humanos da organização e da

sua mobilidade».

VI — Actividade como formadora — participou, como formadora,
no programa de formação sobre o novo regime geral de avaliação
do desempenho dos trabalhadores da Administração Pública na
Região Administrativa Especial de Macau, tendo ministrado acções
de formação na Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública e na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, num total
de dezasseis e de doze horas, respectivamente.

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais

Aviso (extracto) n.o 21 345/2007

Por despacho de confirmação do subdirector-geral de Transportes
Terrestres e Fluviais de 2 de Agosto de 2007, foi autorizada a trans-
ferência das seguintes carreiras regulares de passageiros: Algoso-Vimioso
(conc. n.o 5911), Avelanoso-Vimioso (conc. n.o 5588), Carção-Junqueira
(conc. n.o 5344), Macedo de Cavaleiros (estação)-Mogadouro (conc.
n.o 4067) e Mogadouro-Vilar Seco (conc. n.o 6420) da empresa RODO-
NORTE — Transportes Portugueses, S. A., para a empresa San-
tos — Viagens e Turismo, L.da, com sede no Largo de Trindade Coelho,
5200-213 Mogadouro.

26 de Setembro de 2007. — A Chefe de Divisão, Odete Ferreira.
2611059213

Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Despacho n.o 25 202/2007

A TAP Transportes Aéreos Portugueses, S. A., com sede no edifício
25 do Aeroporto de Lisboa, requereu a concessão de uma licença
para a exploração de serviços de transporte aéreo regular interna-
cional, na rota Lisboa-Praia-Lisboa.

Tendo a requerente cumprido os requisitos exigíveis para o efeito,
determino, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 66/92, de 23 de Abril, e
da Portaria n.o 371/92, de 29 de Abril, no uso das competências dele-
gadas pelo conselho directivo do INAC, conforme a subalínea i) da
alínea e) do n.o 2.3 do aviso n.o 14 696/2007, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 155, de 13 de Agosto de 2007, o seguinte:

1 — É concedida à empresa TAP — Transportes Aéreos Portugue-
ses, S. A., uma licença para a exploração de serviços de transporte
aéreo regular internacional na rota Lisboa-Praia-Lisboa, devendo asse-
gurar cinco frequências semanais.

2 — Pela concessão da presente licença são devidas taxas, de acordo
com o estabelecido no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 66/92, de
23 de Abril, e no parágrafo 2.o da Portaria n.o 464/92, de 5 de Junho.

27 de Setembro de 2007. — O Vogal do Conselho Directivo, Amân-
dio Dias Antunes.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Direcção-Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho

Despacho n.o 25 203/2007

Considerando a criação na Direcção-Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho da Divisão de Estudos de Rendimentos do Trabalho;

Considerando que se encontra vago o correspondente cargo de
chefe de divisão;

Considerando que o n.o 1 do artigo 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,
permite que os cargos dirigentes sejam exercidos em regime de sub-
stituição no caso de vacatura do lugar:

Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo do n.o 8 do artigo 21.o
e do n.o 1 do artigo 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, chefe de divisão
de Estudos de Rendimentos do Trabalho, da Direcção-Geral do
Emprego e das Relações de Trabalho, a mestre Isabel Maria Núncio
Faria Vaz, do quadro de pessoal do extinto Departamento de Estudos,
Prospectiva e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade Social, a qual possui todos os requisitos legais exigidos para
o provimento do cargo.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2007.

18 de Outubro de 2007. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro
Lopes.

ANEXO

Currículo académico e profissional

Isabel Maria Núncio Faria Vaz, nascida em 1955, concluiu o mes-
trado em Políticas e Gestão de Recursos Humanos no ISCTE em
1996, o curso de pós-graduação em Economia e Política Social no
ISEG em 1991 e a licenciatura em Economia no ISEG em 1980.

Em Outubro de 2004, foi integrada na Direcção de Serviços de
Indicadores e Prospectiva (DSIP) da Direcção-Geral de Estudos, Esta-
tística e Planeamento, actual Gabinete de Estratégia e Planeamento
do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, exercendo fun-
ções técnicas inerentes à direcção de serviços.

Em Janeiro de 2001, foi nomeada, em comissão de serviço, na
sequência de concurso, chefe de divisão de Indicadores Estatísticos
do Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Minis-
tério da Educação. Foi adjunta no Gabinete do Secretário de Estado
do Trabalho e Formação do XIV Governo Constitucional. Exerceu
funções docentes em exclusividade, como equiparada a professora-
-adjunta, no Instituto Politécnico de Setúbal, na Escola Superior de
Ciências Empresariais. A partir de 2001, passou a regime de tempo
parcial, sendo responsável pelas cadeiras de Economia de Trabalho,
Sistemas e Políticas de Emprego e Remunerações e Incentivos.

É assessora principal do quadro de pessoal do extinto Departamento
de Estudos, Prospectiva e Planeamento do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade Social, onde exerceu funções de técnica superior
de 1990 a 1998 — Foi formadora da DGAP (Direcção-Geral e Admi-
nistração Pública) do curso de estatística.

De Janeiro de 1986 a Março de 1990, exerceu funções no Instituto
Nacional de Estatística como técnica superior. Iniciou a sua actividade
profissional como docente do ensino secundário em Novembro de
1979.

Tem participado em diversas comissões, grupos de trabalho e simi-
lares a nível nacional e internacional.

Tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e apresentou
comunicações em conferências e seminários a nível nacional e
internacional.

Despacho n.o 25 204/2007

Tendo em consideração a Portaria n.o 633/2007, de 30 de Maio,
que regulou a estrutura nuclear da Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho, bem como as competências das suas uni-
dades orgânicas, tendo criado a Direcção de Serviços de Emprego
e Formação Profissional;

Tendo em consideração a Portaria n.o 656/2007, de 30 de Maio,
que fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis
da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho;

Tendo em consideração a conveniência de cometer parte das atri-
buições da Direcção de Serviços de Emprego e Formação Profissional
a uma unidade orgânica flexível;

Nos termos do n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 4/2004, de 15 de
Janeiro, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.o 105/2007, de 3 de
Abril, determino o seguinte:

1.o É criada a Divisão de Emprego, com as seguintes atribuições
na área do emprego:

a) Preparar medidas de política, legislação, incluindo a transposição
de directivas comunitárias, e regulamentação relativas ao emprego;

b) Participar na definição de estratégias de desenvolvimento do
emprego, nos contextos nacional e comunitário;

c) Avaliar os programas e medidas de política de emprego;
d) Preparar e apoiar a intervenção técnica nacional na adopção

de instrumentos normativos comunitários e internacionais, bem como
em processos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias,
sobre política de emprego;
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e) Elaborar relatórios e respostas a questionários respeitantes
nomeadamente à preparação ou aplicação de instrumentos normativos
comunitários e internacionais sobre política de emprego;

f) Recolher e tratar informação sobre medidas de política de
emprego e preparar a intervenção técnica nacional, nomeadamente
na base de dados de políticas de mercado de trabalho e no Sistema
Mútuo de Informação sobre as Políticas de Emprego (MISEP).

2.o O disposto no número anterior produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007.

31 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro Lopes.

Despacho n.o 25 205/2007

Considerando a criação, na Direcção-Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho, da Divisão de Formação Profissional;

Considerando que se encontra vago o correspondente cargo de
chefe de divisão;

Considerando que o n.o 1 do artigo 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,
permite que os cargos dirigentes sejam exercidos em regime de subs-
tituição no caso de vacatura do lugar:

Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo do n.o 8 do artigo 21.o
e do n.o 1 do artigo 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, como chefe
da Divisão de Formação Profissional, da Direcção-Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho, a licenciada Paula Alexandra de Jesus
Teixeira, a qual possui todos os requisitos legais exigidos para o pro-
vimento do cargo.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2007.

31 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro Lopes.

ANEXO

Currículo académico e profissional

Paula Alexandra de Jesus Teixeira, nascida em 9 de Maio de 1969,
natural de Lisboa, licenciada em Sociologia pelo Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa.

Chefe da Divisão de Formação Profissional na Direcção-Geral do
Emprego e das Relações de Trabalho desde Março de 2003.

Técnica superior na extinta Direcção-Geral do Emprego e For-
mação Profissional, desde Agosto de 1995, desenvolvendo trabalhos
técnicos relacionados com a preparação, acompanhamento e avaliação
de medidas de política relativas a formação profissional.

Participação em trabalhos técnicos relacionados com a política de
formação profissional no âmbito da organização para a cooperação
e o desenvolvimento económico, da Organização Internacional do
Trabalho e da União Europeia.

Membro de diversos grupos de trabalho, nomeadamente para a
revisão da classificação nacional das áreas de educação e formação,
para a revisão da classificação nacional de profissões e para o acom-
panhamento dos indicadores de avaliação do Plano Nacional de
Emprego.

Membro do grupo técnico de acompanhamento do Estudo de Ava-
liação Final do Impacto do Fundo Social Europeu.

Membro do grupo técnico responsável pela revisão do enquadra-
mento legal da formação e da certificação profissional, no âmbito
do Acordo para a Reforma da Formação Profissional (Março 2007).

Participação em diversos encontros nacionais e internacionais de
natureza técnica e científica no âmbito da formação profissional.

Despacho n.o 25 206/2007
Tendo em consideração a Portaria n.o 633/2007, de 30 de Maio,

que regulou a estrutura nuclear da Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho, bem como as competências das suas uni-
dades orgânicas, tendo criado a Direcção de Serviços de Emprego
e Formação Profissional;

Tendo em consideração a Portaria n.o 656/2007, de 30 de Maio,
que fixou em oito o número máximo de unidades orgânicas flexíveis
da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho;

Tendo em consideração a conveniência de cometer parte das atri-
buições da Direcção de Serviços de Emprego e Formação Profissional
a uma unidade orgânica flexível;

Nos termos do n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 4/2004, de 15 de
Janeiro, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.o 105/2007, de 3 de
Abril, determino o seguinte:

1.o É criada a Divisão de Formação Profissional, com as seguintes
atribuições na área da formação profissional:

a) Preparar medidas de política, legislação, incluindo a transposição
de directivas comunitárias, e regulamentação relativas a formação
profissional, devendo as medidas de dupla certificação, escolar e pro-

fissional, ser preparadas em articulação com a Agência Nacional para
a Qualificação, I. P.;

b) Participar na definição de estratégias de desenvolvimento da
formação dos trabalhadores nos contextos nacional e comunitário;

c) Avaliar os programas e medidas de formação profissional;
d) Preparar e apoiar a intervenção técnica nacional na adopção

de instrumentos normativos comunitários e internacionais, bem como
em processos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias,
sobre formação profissional;

e) Elaborar relatórios e respostas a questionários respeitantes,
nomeadamente, à preparação ou aplicação de instrumentos norma-
tivos comunitários e internacionais sobre formação profissional.

2.o O disposto no número anterior produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2007.

31 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro
Lopes.

Despacho n.o 25 207/2007

Considerando a criação, na Direcção-Geral do Emprego e das Rela-
ções de Trabalho, da Divisão de Emprego;

Considerando que se encontra vago o correspondente cargo de
chefe de divisão;

Considerando que o n.o 1 do artigo 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,
permite que os cargos dirigentes sejam exercidos em regime de subs-
tituição no caso de vacatura do lugar:

Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo do n.o 8 do artigo 21.o
e do n.o 1 do artigo 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, como chefe
da Divisão de Emprego da Direcção-Geral do Emprego e das Relações
de Trabalho, o mestre Nuno José Oliveira Nóbrega Pestana, o qual
possui todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2007.

31 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro Lopes.

ANEXO

Currículo académico e profissional

Nuno José Oliveira Nóbrega Pestana, nascido em 11 de Março
de 1973, na Beira, Moçambique.

Licenciado em Sociologia do Trabalho pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa
(1991-1995) e mestrado em Sociologia do Emprego pelo mesmo Ins-
tituto (2001-2003).

Chefe da Divisão de Emprego da Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho desde Março de 2003.

Técnico superior da extinta Direcção-Geral de Emprego e For-
mação Profissional desde 1995.

Experiência em actividades técnicas relacionadas com a preparação
e o acompanhamento da Estratégia Europeia para o Emprego e das
revisões anuais do Plano Nacional de Emprego.

Participação em trabalhos técnicos relacionados com política de
emprego no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos
e da União Europeia.

Participação em trabalhos técnico-normativos de racionalização e
sistematização da legislação da política de emprego.

Experiência no estudo, acompanhamento e avaliação de medidas
activas de política de emprego.

Autor de estudos/artigos publicados sobre temas de política de
emprego.

Representação nacional no Programa Peer Review da Estratégia
Europeia para o Emprego e em reuniões técnicas na Comissão
Europeia.

Participação em diversos encontros de natureza técnica e ou cien-
tífica no âmbito da política de emprego.

Inspecção-Geral do Trabalho

Despacho (extracto) n.o 25 208/2007

Por despachos de 31 de Agosto de 2007 da secretária-geral do
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
e de 14 de Setembro de 2007 do inspector-geral do Trabalho, foi
autorizado, nos termos da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, o
reinício de funções, por tempo indeterminado, da assistente admi-
nistrativa principal Maria Teresa Quintas de Andrade Taipina de Oli-
veira no quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento e
Inspecção das Condições de Trabalho, que se encontrava afecta ao
quadro da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desen-




