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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 19599/2008
Considerando que o XVII Governo Constitucional elegeu como um 

dos objectivos estratégicos da sua actuação o combate à criminalidade 
organizada, com especial enfoque no tráfico de seres humanos dadas 
as proporções que este fenómeno tem vindo a atingir nas sociedades 
contemporâneas;

Considerando a entrada em vigor da Resolução do Conselho de Mi-
nistros n.º 81/2007, de 22 de Junho, que aprovou o I Plano Nacional 
Contra o Tráfico de Seres Humanos (2007 -2010):

Assim:
Nos termos do n.º 5 da Resolução Conselho de Ministros n.º 81/2007, 

de 22 de Junho, ouvidos os ministérios respectivos e acolhendo as 
competentes indicações, determino:

1 — A criação de uma comissão técnica de apoio ao coordenador 
constituída por:

a) Um representante da Presidência do Conselho de Ministros (PCM);
b) Um representante do Ministério da Administração Interna (MAI);
c) Um representante do Ministério da Justiça (MJ);
d) Um representante do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social (MTSS);
e) Um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

2 — O exercício de funções na comissão técnica de apoio prevista no 
número anterior pelos representantes referidos nas alíneas a) a e) pode 
ser feito mediante recurso a qualquer dos regimes previstos no n.º 4 do 
artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro.

3 — A comissão técnica tem a seguinte composição:
Licenciada Margarida Moura, jurista do Gabinete da Alta Comissária 

para a Imigração e Diálogo Intercultural (PCM).
Licenciado Paulo Jorge Silva Rebelo Manuel, chefe do Núcleo de 

Estudos e Prospectiva da Direcção de Planeamento Estratégico da 
Direcção -Geral da Administração Interna (MAI).

Licenciado Pedro Felício, coordenador da Direcção Central de Com-
bate ao Banditismo, da Polícia Judiciária (MJ).

Licenciada Cristina Estorninho, colaboradora do Departamento de 
Desenvolvimento Social do Instituto de Segurança Social, I. P.

Licenciada Joana Caleiras Rodrigues Fisher, chefe de divisão de Pro-
gramas e Acordos Culturais, Direcção -Geral de Política Externa do MNE, 
Direcção de Serviços das Organizações Políticas Internacionais.

4 — O apoio administrativo, logístico e comunicacional de que a 
comissão técnica necessite para o desempenho das respectivas funções 
será fornecido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
(CIG) e pela Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros 
(SGPCM).

5 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

10 de Julho de 2008. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa. 

 Gabinete do Secretário de Estado 
da Juventude e do Desporto

Despacho n.º 19600/2008
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, exonero, a seu pedido, das funções de ad-
junto do meu Gabinete o licenciado José Eduardo Pescador de Matos 
Fanha Vieira, para as quais havia sido nomeado pelo meu despacho 
n.º 9356/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 
27 de Abril de 2006, com efeitos a partir de 12 de Abril de 2008.

2 — Durante o período em que exerceu funções neste Gabinete, quer 
como assessor quer enquanto adjunto, o licenciado José Eduardo Pesca-
dor de Matos Fanha Vieira demonstrou elevada dedicação e permanente 
disponibilidade, dando provas de uma sólida experiência profissional 

e sentido de responsabilidade que contribuíram activamente para que 
fossem alcançados os objectivos deste Gabinete, na elaboração ou acom-
panhamento da legislação desportiva, na gestão diária dos assuntos 
relacionados com o Gabinete e com o Instituto do Desporto de Portugal, 
I. P., bem como na participação em representação do Gabinete em vários 
grupos e comissões de trabalho nacionais e internacionais.

3 — É de destacar a sua humanidade, eficiência e lealdade, sendo 
que sempre soube aliar o elevado espírito de missão que tem a uma 
grande capacidade de trabalho e de organização, no cumprimento das 
funções públicas.

4 — No dia em que o licenciado José Eduardo Pescador de Matos 
Fanha Vieira assume funções como vice -presidente do Instituto do 
Desporto de Portugal, I. P., para enfrentar novos desafios profissionais, 
é de toda a justiça manifestar -lhe o meu reconhecimento e prestar -lhe 
público louvor.

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

 Gabinete do Secretário-Geral do Sistema 
de Informações da República Portuguesa

Despacho n.º 19601/2008
Nos termos do disposto no artigo 19.º, n.º 3, alínea h), da Lei Qua-

dro do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), 
Lei n.º 30/84, de 5 de Setembro, na redacção dada pela Lei Orgânica 
n.º 4/2004, de 6 de Novembro, e na alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e 
n.º 1 do artigo 49.º da Lei 9/2007, de 19 de Fevereiro, exonero, a seu 
pedido, o major -general na situação de reserva, Dário Fernandes de 
Morais Carreira, do cargo de director -adjunto do Serviço de Informações 
Estratégicas de Defesa.

O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 2008.
30 de Junho de 2008. — O Secretário -Geral, Júlio Alberto Carneiro 

Pereira. 

 Despacho n.º 19602/2008
Nos termos da alínea h) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Quadro do Sis-

tema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Lei n.º 30/84, de 
5 de Setembro, na redacção dada pela Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de 
Novembro, conjugada com a alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º e n.os 3, 5 e 6 
do artigo 60.º da Lei 9/2007, de 19 de Fevereiro, por proposta do director 
do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), é nomeada 
para o cargo de director -geral -adjunto do SIED, equiparado a dirigente 
superior de 2.º grau, em regime de comissão de serviço, a licenciada 
Helena Furtado de Paiva, a qual é possuidora de elevada competência e 
experiência profissional, conforme nota curricular em anexo.

14 de Julho de 2008. — O Secretário -Geral, Júlio Alberto Carneiro 
Pereira.

ANEXO

Nota Curricular de Helena Alexandra Andrade
Furtado de Paiva

Helena Alexandra Andrade Furtado de Paiva, nascida em Outubro de 
1966 em Moçambique, licenciada em Direito (1985 -1990) pela Facul-
dade de Direito de Lisboa. Foi aprovada no concurso de admissão aos 
lugares de adido de embaixada aberto a 31 de Agosto de 1991. Entre 1992 
e 1996 exerceu funções na Direcção de Serviços da África Subsariana no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi designada observadora elei-
toral pela União Europeia às primeiras eleições universais na África do 
Sul (1994) e nas primeiras eleições legislativas na Palestina (1995 -1996). 
Entre Agosto de 1996 e Julho de 2000 esteve colocada na Embaixada 
de Portugal em Maputo. Entre Agosto de 2000 e Agosto de 2004 foi 
acreditada como conselheira na Missão de Portugal junto das Nações 
Unidas em Nova Iorque. Entre Outubro de 2004 e Julho de 2006 exerceu 
sucessivamente as funções de chefe de divisão no Gabinete de Assuntos 
Económicos da Direcção -Geral de Política Externa, de chefe de divisão 
na Direcção de Serviços das Organizações Económicas Multilaterais e 
de chefe de divisão na Direcção de Serviços das Organizações Políticas 




