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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,

DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Despacho n.º 27389/2009

Nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de De-
zembro, com o início do mandato do XVIII Governo Constitucional 
cessam as comissões de serviço dos titulares de cargos dirigentes e, 
desde logo, dos cargos de direcção superior de 1.º grau dos diversos 
serviços e organismos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas.

Não obstante, e tendo em conta o estatuído no n.º 2 do artigo 24.º do 
mesmo diploma, a renovação daquelas comissões de serviço pode ter 
lugar, por confirmação do membro do Governo competente, no prazo 
máximo de 45 dias após a respectiva posse.

Pelo presente despacho, procede -se à renovação, por confirmação, das 
comissões de serviço do pessoal dirigente titular de cargo de direcção 
superior de 1.º grau dos serviços e organismos do Ministério da Agri-
cultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas que se encontravam 
em curso à data daquele início de mandato e respeitantes aos titulares 
que se pretende continuem a exercer as suas funções até ao termo da 
comissão de serviço vigente.

Assim, determina -se:
1 — Ao abrigo e nos termos conjugados do disposto no n.º 1 do 

artigo 19.º, na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção atribuída pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de De-
zembro, são renovadas, por confirmação, as comissões de serviço dos 
seguintes titulares de cargos de direcção superior de 1.º grau dos serviços 
e organismos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, até ao termo do respectivo triénio:

Licenciado Afonso Duarte Ribeiro Correia, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., 
através do despacho n.º 4162/2008, de 28 de Janeiro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de Fevereiro de 2008;

Licenciado Luciano Augusto Bastos Vilhena Pereira, nomeado em 
comissão de serviço para o cargo de presidente do Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto, I. P., através do despacho n.º 27102/2008, de 13 de 
Outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 24 de 
Outubro de 2008;

Licenciado Carlos Manuel de Agrela Pinheiro, nomeado em comis-
são de serviço para o cargo de director -geral de Veterinária, através do 
despacho n.º 4294/2007, de 15 de Fevereiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 49, de 9 de Março de 2007;

Licenciado José Augusto Rodrigues Estêvão, nomeado em comissão 
de serviço para o cargo de director -geral da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, através do despacho n.º 31984/2008, de 5 de Dezembro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 16 de Dezembro 
de 2008;

Licenciado Rui Salgueiro Ramos Moreira, nomeado em comissão 
de serviço para o cargo de director regional de Agricultura e Pescas do 
Centro, através do despacho n.º 4823/2007, de 26 de Fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de Março de 2007;

Licenciado José António de Sousa Canha, nomeado em comissão 
se serviço para o cargo de director regional de Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo, através do despacho n.º 4824/2007, de 26 de 
Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de 
Março de 2007;

Licenciado João Filipe Chaveiro Libório, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de director regional de Agricultura e Pescas do Alen-
tejo, através do despacho n.º 4299/2007, de 15 de Fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 9 de Março de 2007;

Licenciado Joaquim Jorge Castelão Rodrigues, nomeado em comissão 
de serviço para o cargo de director regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve, através do despacho n.º 4297/2007, de 15 de Fevereiro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 9 de Março de 2007.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 26 de Outubro 
de 2009.

15 de Dezembro de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.

202694444 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO

E DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 27390/2009

Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 125/82, de 22 de Abril, ratificado, com alterações, pela Lei 
n.º 31/87, de 9 de Julho, e com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis 

n.os 89/88, de 10 de Março, 423/88, de 14 de Novembro, 244/91, de 6 de Julho, 
241/96, de 17 de Dezembro, 214/2005, de 9 de Dezembro, e, ainda, pela Lei 
n.º 13/2009, de 1 de Abril, determina -se que sejam designados como membros 
do Conselho Nacional de Educação as seguintes individualidades:

Professora Doutora Teresa Maria Sena de Vasconcelos.
Mestre Maria José de Araújo Martins.
Mestre Berta Sousa Furtado Fontes Macedo.
Mestre Maria Rosália Vargas Esteves Lopes da Mota.
Licenciada Maria José Rodrigues Rau Pinto da Silva.
Licenciada Maria Armandina Costa Soares.
Licenciado Armando Trigo de Abreu.
14 de Dezembro de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

202693359 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Declaração de rectificação n.º 3059/2009

Rectificação do despacho n.º 25108/2009
Tendo ocorrido lapso na data de produção de efeitos do despacho 

de delegação de competências para homologar as avaliações anuais do 
pessoal não diplomático do mapa de pessoal da Secretaria -Geral afecto 
ao Departamento Geral de Administração, bem como do pessoal desta-
cado no Fundo para as Relações Internacionais, I. P. (FRI, I. P.), sempre 
que aí decorram os respectivos processos de avaliação, no director do 
Departamento Geral de Administração, Dr. Francisco Guerra Tavares 
(despacho n.º 25108/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 233, de 17 de Novembro de 2009), determino que seja efectuada a 
devida declaração de rectificação nos seguintes termos:

Para os devidos efeitos se torna público que, no despacho 
n.º 25108/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, 
de 17 de Novembro de 2009, referente à delegação de competências 
para homologar as avaliações anuais do pessoal não diplomático do 
mapa de pessoal da Secretaria -Geral, afecto ao Departamento Geral 
de Administração, bem como do pessoal destacado no Fundo para as 
Relações Internacionais, I. P. (FRI, I. P.), sempre que aí decorram os 
respectivos processos de avaliação, no director do Departamento Geral 
de Administração, Dr. Francisco Guerra Tavares, no n.º 2., onde se lê:

«O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de Julho de 
2009, considerando -se ratificados os actos entretanto praticados no 
âmbito da presente delegação.»

deve ler -se:
«O presente despacho produz efeitos desde o dia 24 de Junho de 

2009, considerando -se ratificados os actos entretanto praticados no 
âmbito da presente delegação.»
15 de Dezembro de 2009. — O Secretário -Geral, Vasco Valente.

202692913 

 Direcção-Geral de Política Externa

Despacho n.º 27391/2009
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Decreto -Lei 

n.º 442/91, de 15 de Novembro, que aprova o Código de Procedimento 
Administrativo, no n.º 2 do artigo 4.º e na alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º 
do Decreto Regulamentar n.º 45/2007, de 27 de Abril, que estabelece 
as atribuições da Direcção -Geral de Política Externa, e no n.º 6 do ar-
tigo 5.º da Lei n.º 66/2007, de 28 de Novembro, que aprova a lei relativa 




