
Diário da República, 2.ª série — N.º 200 — 14 de Outubro de 2010  50747

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DA DEFESA NACIONAL

Portaria n.º 733/2010
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Es-

tado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta 
do Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos termos 
dos artigos 1.º, n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º e 7.º do Decreto -Lei n.º 55/81, 
de 31 de Março, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 232/2002, 
de 2 de Novembro, nomear o major engenheiro aeronáutico 086084 -A, 
João Rui Ramos Nogueira, para o cargo OAS LPE 0040 — staff officer 
(A/C engineer) do CC—Air HQ, em Izmir, República da Turquia, em 
substituição do major engenheiro aeronáutico 099813 -D, José Afonso 
Garcia Gustavo, que fica exonerado do cargo OAS LPE 0040 — staff 
officer (aviation supply operations), do mesmo CC—Air HQ, pela pre-
sente portaria, na data em que o militar agora nomeado assuma funções.

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de Março, 
a duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste 
cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocor-
rência de facto superveniente que obste ao decurso normal da mesma.

A presente portaria produz efeitos a partir de 16 de Agosto de 2010. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Agosto de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa 
Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

203777722 

 Portaria n.º 734/2010
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangei-

ros e da Defesa Nacional, por proposta do Chefe do Estado -Maior -General 
das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.º, n.º 1, alínea a), 3.º, 7.º, 
n.º 1, e 10.º do Decreto -Lei n.º 233/81, de 1 de Agosto, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 95/85, de 3 de Abril, e 62/90, de 20 
de Fevereiro, e nos termos da portaria n.º 606/2009, de 17 de Março de 
2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 22 de Junho 
de 2009, nomear o primeiro -cabo MMT RC (0135130 -D), Ruben Miguel 
Justino Ventura, para o cargo de «Auxiliar» do Subregisto e Órgãos de 
Apoio Geral da Missão Militar OTAN e EU, em Bruxelas, Reino da Bél-
gica, em substituição do primeiro -cabo RC (05333198), Mário Miguel 
Caixeirinho Nogueira, que fica exonerado do referido cargo pela presente 
portaria na data em que o militar agora nomeado assuma funções.

Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 233/81, de 1 de Agosto, 
a duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste 
cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocor-
rência de facto superveniente que obste ao decurso normal da mesma.

A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Setembro de 2010. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Setembro de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa 
Nacional, Augusto Ernesto Santos Silva.

203778443 

 Despacho n.º 15460/2010
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 2.º e 6.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio o licenciado Nuno Miguel Fernandes Pereira André 

para a realização, no meu Gabinete, de trabalhos de natureza técnico-
-jurídica, pelo período de quatro meses, renováveis automaticamente, 
auferindo a remuneração mensal de € 2400, a que acrescerá IVA à 
taxa legal.

2 — O presente despacho produz efeitos a 27 de Setembro de 
2010.

1 de Outubro de 2010. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Gonçalo André Castilho dos Santos.

203774628 

 Louvor n.º 534/2010
A Dr.a Anabela Damásio Caetano Pedroso desempenhou, de forma 

sempre muito dedicada, competente, leal e extremamente responsável 
um conjunto de tarefas, de elevada complexidade, no contexto da as-
sessoria em matérias relacionadas, designadamente, com a formação de 
trabalhadores em funções públicas, programa de estágios profissionais 
na administração central e o desenvolvimento de novas funcionalidades 
potenciadoras de uma Administração Pública cada vez mais aberta e 
participada pelos cidadãos e, em particular, pelos trabalhadores em 
funções públicas.

As suas qualidades pessoais e profissionais foram ainda ple-
namente evidenciadas e reconhecidas por todos os que com ela 
colaboraram profissionalmente no decurso de toda a carreira na 
Administração Pública, destacando -se o firme sentido de interesse 
público e o elevado padrão ético imprimidos na sua actuação, desde 
logo no desempenho de cargos dirigentes de elevada responsabili-
dade, bem como de representação nacional em fora internacionais, 
promovendo e liderando projectos inovadores no contexto da mo-
dernização administrativa, especificamente relacionadas com as 
tecnologias de informação e comunicação e a administração pública 
electrónica.

Assim, no momento em que, a seu pedido, por motivo de aposenta-
ção, cessa funções no meu Gabinete, é de inteira justiça manifestar à 
Dr.a Anabela Damásio Caetano Pedroso o meu reconhecimento pessoal 
e prestar -lhe público louvor.

23 de Agosto de 2010. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Gonçalo André Castilho dos Santos.

203774669 

 Instituto de Informática

Aviso n.º 20335/2010
Dando cumprimento ao disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 153/2001, de 7 de Maio, publica -se a listagem do equipamento 
doado pelo Instituto de Informática no 2.º semestre de 2009: 

serviço da licenciada Anabela Damásio Caetano Pedroso do exercício 
de funções de adjunta do meu Gabinete, a qual vinha exercendo as 
referidas funções ao abrigo do despacho n.º 3571/2010, de 12 de Fe-
vereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de 
Fevereiro de 2010.

2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de Julho de 2010.

23 de Agosto de 2010. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Gonçalo André Castilho dos Santos.

203775479 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Secretário de Estado 
da Administração Pública

Despacho n.º 15459/2010
1 — Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, faço cessar, a seu pedido, a comissão de 

Nome da Instituição Beneficiária Equipamento Número de Inventário

Vitae — Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional 5 pc
2 monitores

21553, 21588, 21589, 21612, 21614, 21047, 21431

Escola Secundária de Palmela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 portátil
18 pc

7 monitores

20634, 19436, 19545, 21043, 21556, 21576, 21582, 
21584, 21585, 21596, 21607, 21611, 21622, 21625, 
21632, 21639, 21640, 21641, 21646, 19422, 19423, 

19428, 21049, 21307, 21316, 22514




