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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 11908/2008
Por despacho de 2 de Abril de 2008, do Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista:

Joana Maria Mendes Alves — nomeada, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia 
da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, para o cargo de Assessor Parlamentar Nível III, Escalão 1, do Gabinete do Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 10 de Março de 2008, inclusive.

11 de Abril de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado 
da Juventude e do Desporto

Declaração n.º 166/2008
Nos termos do n.º 10 do artigo 56.º-D, do capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de 
Julho, reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2008 à Ala 
de Nun’Alvares de Gondomar, NIPC 501132325, para a realização de 
actividades ou programa de carácter não profissional consideradas de 
interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, 
desde que os respectivos mecenas não tenham, no final do ano ou do 
período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de 
imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribui-
ções relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma 
tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada 
garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 
86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

9 de Abril de 2008. — O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho n.º 11909/2008
Considerando que a especialista de informática de grau 1, nível 3, do 

quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros licenciada 
Maria Filipa Carvalho da Silva Mendonça foi aprovada no dia 11 de 
Abril pelo júri do concurso interno de selecção para o provimento do 
cargo de chefe de divisão de Apoio à Informatização dos Postos Consu-
lares, cujo aviso, da Secretaria -Geral, n.º 8487/2008, foi publicado em 
19 de Março de 2008 no Diário da República, em virtude de reunir os 
requisitos legalmente exigíveis para o preenchimento do lugar e possuir 
reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, conforme 
curriculum vitae, em anexo;

Considerando que se afigura premente proceder à nomeação do cargo 
chefe de divisão do Apoio à Informatização dos Postos Consulares da 
Direcção -Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, 
cargo dirigente que se encontra ocupado por esta candidata em regime 
de substituição desde 1 de Maio de 2007;

Ao abrigo dos n.º s 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, do 
n.º 6 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, e 
da alínea a) do artigo 1.º e do artigo 2.º do Despacho n.º 21 550/2007, 
de 17 de Setembro.

1 — Nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo período de 
três anos, para o cargo de chefe de divisão de Apoio à Informatização 
dos Postos Consulares da Direcção -Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas a especialista de informática de grau 1, ní-
vel 3, do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
licenciada Maria Filipa Carvalho da Silva Mendonça.

2 — Este despacho produz efeitos a partir da data da sua assina-
tura.

14 de Abril de 2008. — O Secretário -Geral, Fernando d’Oliveira 
Neves.

Nota biográfica

Nome: Maria Filipa Carvalho da Silva Mendonça
Data de Nascimento: 23 de Agosto de 1959
Licenciada em Matemáticas Aplicadas

2007 — Chefe da Divisão de Apoio à Informatização Consular (DAIC) 
da Direcção -geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portu-
guesas (DGACCP) do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

2006 — Responsável no GIC pela implementação do novo modelo 
de passaporte electrónico (PEP) nos Serviços Externos;

2004 — Coordenadora do Gabinete de Informática Consular (GIC) 
da DGACCP e National Project Manager no Grupo de Trabalho sobre 
Vistos (VIS) da Comissão Europeia;

1996 — Responsável no Departamento -geral de Administração da 
Secretaria -geral do MNE pela implementação da RAFE e pelos proces-
sos de aquisição de sistemas e equipamentos de informática; colocada 
no GIC;

1993 — Coordenadora do Centro de Informática do MNE;
1991 — Requisitada pelo MNE para a informatização dos serviços da 

Direcção -geral dos Negócios Políticos e Económicos DGNPE) durante 
a presidência portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias;

1988 — Bolseira na Direcção de Serviços de Finanças e Património 
do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, respon-
sável pela coordenação de toda a informatização; Ingresso na careira 
de Especialista de Informática da Administração Pública na categoria 
de Programadora;

1986 — Consultora de informática na Copinaque, na Computerland, 
e na Casa Agrícola Vaz Monteiro;

1985 — Estagiária no Departamento de Informática da EDP, com a 
classificação de 16 valores. 




