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 Despacho n.º 17477/2010
Considerando a criação do Fundo para a Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade, pelo Decreto -Lei n.º 171/2009, de 3 de Agosto, 
torna -se necessário realizar os procedimentos previstos na lei para o 
preenchimento do cargo de subdirector daquele Fundo, cargo de direcção 
intermédia do 2.º grau, conforme previsto no artigo 3.º do identificado 
diploma.

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com as alte-
rações constantes da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e da Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, estabelece, no n.º 1 do seu artigo 27.º, que 
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos 
casos de vacatura de lugar.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 27.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, 
com as alterações constantes da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro 
e da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, e do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 171/2009, de 3 de Agosto, nomeio, em regime de substituição e, por 
urgente conveniência de serviço, a Dr.ª Maria João Burnay de Lancastre 
Lourenço, técnica superior afecta ao mapa de pessoal deste Instituto, que 
reúne os requisitos legais e é detentora de aptidão técnica para o exercício 
de funções de direcção, coordenação e controlo, no cargo de subdirectora 
do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, com 
efeitos à data de assinatura do presente despacho.

29 de Outubro de 2010. — O Presidente, Tito Rosa.
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 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Autoridade para as Condições de Trabalho

Despacho n.º 17478/2010
Nos termos do Despacho n.º 22.726-B/2007 de 21 de Setembro de 

2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188 de 28 de 
Setembro de 2007, do n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 1294-D/2007, 
de 28 de Setembro, conjugado com o n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 326-B/2007, de 28 de Setembro, foi criada a Divisão de Relações 
Internacionais nos serviços centrais da Autoridade para as Condições 
do Trabalho, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direcção inter-
média de 2.º grau.

Considerando que se encontra vago o lugar de chefe de divisão da 
Divisão de Relações Internacionais, previsto no artigo 1.º do Despacho 
n.º 22.726-B/2007 de 21 de Setembro de 2007, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 188 de 28 de Setembro de 2007, torna-se 
necessário assegurar as funções de direcção e de coordenação daquela 
unidade orgânica.

Considerando que o Licenciado Luís Manuel Rebelo Rodrigues, 
Inspector Superior do mapa de pessoal da Autoridade para as Condições 
do Trabalho, reúne as condições de competência técnica e aptidão ne-
cessárias para o exercício das referidas funções, como decorre da nota 
curricular anexa ao presente despacho:

Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º, conjugados 
com os n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela lei n.º 3-B/2010, de 
28 de Abril, e com o n.º 5 do artigo 2.º e artigo 9.º, ambos do Decreto-Lei 
n.º 326-B/2007, de 28 de Setembro, nomeio, em regime de substituição, 
o Licenciado Luís Manuel Rebelo Rodrigues, para exercer o cargo de 
chefe de divisão da Divisão de Relações Internacionais nos serviços 
centrais da Autoridade para as Condições do Trabalho.

O nomeado tem a faculdade e para tanto é autorizado a optar pelo 
seu vencimento pago na categoria de origem, nos termos do n.º 3 do 
artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida 
pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Novembro 
de 2010.

1 de Novembro de 2010. — O Inspector-Geral do Trabalho, José 
Luís Pereira Forte.

Nota Curricular
Luís Manuel Rebelo Rodrigues, nascido a 19.01.1966, natural de 

Créteil, França, licenciado em Sociologia pelo ISCTE — Instituto Su-
perior de Ciências do Trabalho e da Empresa (1994) e pós-graduado 
em Segurança e Higiene do Trabalho pelo INDEG — Instituto para o 

Desenvolvimento da Gestão Empresarial (2003). Técnico/Administrativo 
da OGMA — Indústria Aeronáutica de Portugal, S. A. (1988-1996); 
Inspector do Trabalho (1996-2010). Tem formação profissional em di-
versas áreas: organização do trabalho (1999), igualdade de oportunidades 
(2000), formação de formadores (2001 e 2009), entrevista e interrogató-
rio (2010), transportes rodoviários (2003), segurança e saúde no trabalho 
(1998/2008). Integrou diversos grupos de trabalho, nomeadamente, res-
ponsabilidade social das empresas (2003); transportes rodoviários (1999, 
2007); sistema prospectivo do mercado de emprego (2007); estatísticas 
do mercado de emprego (2007); alteração do relatório anual de SHST 
(2008); menores em espectáculos (2008); Comissão de Acompanhamento 
do Programa Qualificação-Emprego (2009). Formador e palestrante em 
seminários, designadamente nos domínios da duração do trabalho nos 
transportes rodoviários, procedimentos de acção inspectiva e acidentes 
de trabalho (2005/2009). Integrou o júri de estágios profissionais (2006) 
e do concurso de admissão de inspectores do trabalho (2007). Exerceu 
funções de substituição em situações de ausência de dirigentes de ser-
viços locais da ACT (2000/2007) e da DSAAI/ACT (2008/2010). Foi 
aprovado na lista de candidatos admitidos do concurso de tradutores de 
língua portuguesa, do Parlamento Europeu — Francês e Inglês (1994). 
Participou na realização das visitas de estudo a Portugal de inspectores 
do trabalho de França (1999 e 2010), da Finlândia (2007), da Bulgária 
(2007) e da Polónia (2009). Participou em diversos Seminários: ‘Global 
Compact’, Alemanha (2003); 7.º Congresso Europeu de Relações Indus-
triais (2004); Sessões da Fundação Europeia para as Condições de Vida 
e de Trabalho (Dublin) (2008, 2009-2010); 13.ª Reunião da Rede Inter-
nacional de Instituições no domínio do Trabalho — RIIFT, na Polónia 
(2009); representante da ACT no Comité do Emprego da União Europeia 
(2010). Perito, na Comissão Europeia, do Infringement Working Group 
(2008) e do Comité sobre Legislação Social nos Transportes Rodoviários 
(2009). Integrou a Comissão Mista de Acompanhamento do Protocolo 
entre a ACT e a ITSS de Espanha (2009). Integrou a delegação da ACT 
em visita de estudo à Bulgária (2007).
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 Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, I. P.

Declaração de rectificação n.º 2382/2010
O despacho n.º 16916/2010, de 5 de Maio, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 217, de 9 de Novembro de 2010, contem uma 
inexactidão, que importa corrigir, promovendo a sua rectificação. Assim, 
no corpo do despacho, onde se lê «entre 22 de Julho de 2010 e 31 de 
Dezembro de 2010» deve ler -se «entre 22 de Julho de 2009 e 31 de 
Dezembro de 2009».

10 de Novembro de 2010. — O Director do Departamento de Patri-
mónio Imobiliário, Filipe Miguel Almeida e Silva.
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 Instituto da Segurança Social, I. P.

Deliberação (extracto) n.º 2129/2010
Pela Deliberação do Conselho Directivo n.º 376/10, e até à conclusão 

do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido 
cargo, foi nomeado em regime de substituição, para o Centro Distrital 
de Lisboa, o seguinte trabalhador que detém a competência técnica e 
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respectiva 
nota curricular em anexo:

Licenciado Luís Manuel Mimoso Cerqueira, Técnico Superior, no 
cargo de Director da Unidade de Gestão do Atendimento

27 de Setembro de 2010. — Pelo Conselho Directivo, o Presidente, 
Edmundo Martinho.

Nota Curricular
Luis Manuel Mimoso Cerqueira, Licenciado em Direito, pela 

Faculdade de Direito de Lisboa, é assessor, do Quadro de Pessoal 
do ex -Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do 
Tejo.

No período de Setembro de 2001 a Janeiro de 2004 exerceu o cargo 
de Director da Unidade de Previdência e Apoio à Família do Centro 
Distrital de Segurança Social de Santarém;

De Fevereiro de 2004 até Dezembro de 2007, exerceu o cargo de 
Director de Unidade do Atendimento ao Cidadão e Comunicação do 
Centro Distrital Santarém. Em Janeiro de 2008 foi nomeado Director da 




