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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-




