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 Despacho (extracto) n.º 31461/2008
De acordo com o disposto nos artigos 29.º e 30.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de 
Agosto, nomeio o Licenciado António José da Silva Moreira, técnico 
superior principal, 1.º escalão, índice 510 do quadro de pessoal dos 
Serviços Centrais do Instituto Português da Juventude I.P., com efeitos 
a 15 de Maio de 2005.

27 de Novembro de 2008. — A Presidente, Helena Alves. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas

Despacho n.º 31462/2008
Considerando o disposto nos artigos 5.º e 44.º do Decreto -Lei 

n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, e na alínea f) do n.º 4 do artigo 24.º 
do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, e de acordo com a 
alínea b) do n.º 1 do despacho n.º 11537/2007, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 12 de Julho de 2007, determino que o ministro 
plenipotenciário de 1.ª classe do quadro n.º 1 do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — pessoal diplomático — Pedro Luís Baptista Moitinho 
de Almeida seja exonerado das funções de Cônsul -Geral de Portugal 
em Macau, com efeitos a partir de 3 de Dezembro.

20 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Despacho n.º 31463/2008
Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 28.º do Decreto -Lei 

n.º 381/97, de 30 de Dezembro, e na alínea f) do n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, Paul Deschepper é nomeado 
para o cargo de Cônsul Honorário de Portugal em Bruges.

21 de Outubro de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Despacho n.º 31464/2008
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 381/97, de 

30 de Dezembro, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 
24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, é Oystein Erik 
Krabberod nomeado para o cargo de cônsul honorário de Portugal em 
Kristiansand, Noruega.

28 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Despacho n.º 31465/2008
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 381/97, de 30 

de Dezembro, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, é Adriano Martinolli D’Arcy 
nomeado para o cargo de cônsul honorário de Portugal em Trieste, Itália.

28 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral das Alfândegas 
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

Despacho (extracto) n.º 31466/2008
Por despacho de 19.11.2008, do Senhor Director -Geral das Alfândegas 

e dos Impostos Especiais sobre o Consumo:
Clarinda Cordoeiro da Costa Marcelino, verificadora auxiliar adua-

neira principal, da carreira de verificador auxiliar aduaneiro — concedida 

 Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

Direcção de Serviços de Gestão de Recursos

Despacho (extracto) n.º 31467/2008
Por despacho de 17 de Novembro de 2008 do Director -Geral do 

Tesouro e Finanças, no uso de competência própria:
Margarida Rosa Graça Camolino Salvador, técnica superior principal 

do quadro de pessoal da Direcção -Geral do Tesouro e Finanças — no-
meada definitivamente, precedendo concurso, em lugar de Assessor 
da carreira técnica superior do mesmo quadro com efeitos à data do 
despacho e Maria Eduarda Sousa Costa, técnica superior principal, do 
quadro de pessoal do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 
Justiça, com efeitos à data da aceitação, nos termos dos n.º s 1 e 2 do 
artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, n.º 8 do artigo 6.º 
do Decreto -Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, e alínea c) do n.º 2 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 419/99, de 21 de Outubro. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

27 de Novembro de 2008. — A Directora de Serviços, Rosa Rapo-
seiro. 

 Instituto de Gestão da Tesouraria 
e do Crédito Público, I. P.

Aviso n.º 29154/2008
De harmonia com o disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 1/94, de 

4 de Janeiro, dá -se conhecimento público aos portadores interessados, de 
que a taxa média a vigorar no mês de Dezembro de 2008 é de 3.73781  %, 
a qual multiplicada pelo factor 1,10 é de 4.11159  %.

26 de Novembro de 2008. — O Vogal do Conselho Directivo, António 
Pontes Correia. 

 Instituto de Informática

Aviso n.º 29155/2008

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares 
na categoria de técnico de informática

do grau 3, da carreira de técnico de informática
1 — Nos termos dos artigos 9.º e 28.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 

de 11 de Julho, faz -se público que, por deliberação de 11/11/2008 do 
Director -Geral deste Instituto, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso, concurso interno 
de acesso geral, tendo em vista o provimento de dois lugares na categoria 
de técnico de informática do grau 3, da carreira de técnico de informática, 
do quadro de pessoal do Instituto de Informática, aprovado pela Portaria 
n.º 830/2000, de 29 de Maio.

2 — Legislação aplicável — O presente concurso rege -se pelo dis-
posto nos seguintes diplomas:

Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,

Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro,
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto -Lei n.º 135/99, de 

22 de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 29/2000, de 13 de 
Março,

Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de Março;
Decreto -Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril,
Decreto -Lei n.º 83/2007, de 29 de Março,
Decreto -Lei n.º 78/2003, de 23 de Março,
Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 15/2006, de 26 de Abril,
Decreto Regulamentar n.º 19 -A/2004, de 14 de Maio,

licença sem vencimento de longa duração, a partir de 01 de Dezembro 
de 2008.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
24 de Novembro de 2008. — O Director de Serviços, Vasco Manuel 

de Carvalho Costa Ramos. 




