
Diário da República, 2.ª série — N.º 157 — 17 de Agosto de 2011  33649

b) No cargo de directora -geral do Orçamento a mestre Maria Eugénia 
Melo de Almeida Pires, até ao termo do triénio iniciado com a respectiva 
nomeação, efectuada, com efeitos a 1 de Maio de 2010, pelo despa-
cho n.º 8361/2010, de 10 de Maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 96, de 18 de Maio de 2010;

c) No cargo de director -geral dos Impostos (DGCI) o Prof. Doutor 
José António de Azevedo Pereira, até ao termo do triénio iniciado com 
a nomeação efectuada, com efeitos a 27 de Setembro de 2010, pelo 
despacho n.º 13913/2010, de 24 de Agosto, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 171, de 2 de Dezembro de 2010;

d) No cargo de director -geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 
sobre o Consumo (DGAIEC) o licenciado António Brigas Afonso, até ao 
termo do triénio iniciado com a nomeação efectuada, com efeitos a 1 de 
Dezembro de 2010, pelo despacho n.º 18663/2010, de 9 de Dezembro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 16 de Dezembro de 2010;

e) No cargo de directora -geral da Administração e do Emprego Público 
(DGAEP) a licenciada Carolina Maria Gomes Ferra, até ao termo do 
triénio iniciado com a nomeação efectuada, com efeitos a 1 de Dezembro 
de 2008, pelo despacho n.º 31169 -A/2008, de 2 de Dezembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 3 de Dezembro de 2008, e 
entretanto renovada por confirmação pelo despacho n.º 25 576/2009, de 
12 de Novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, 
de 23 de Novembro de 2009;

f) No cargo de director -geral da Protecção Social aos Funcionários e 
Agentes da Administração Pública (ADSE) o licenciado Luís Manuel dos 
Santos Pires, até ao termo do triénio iniciado com nomeação efectuada, 
com efeitos a 23 de Março de 2009, pelo despacho n.º 15 030/2009, de 
26 de Junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 3 
de Julho de 2009, e entretanto renovada por confirmação pelo despacho 
n.º 27 622/2009, de 15 de Dezembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 249, de 28 de Dezembro de 2009;

g) No cargo de director -geral de Informática e Apoio aos Serviços 
Tributários e Aduaneiros (DGITA), o licenciado Luís Manuel Ferreira 
Pinto, até ao termo do triénio iniciado com a nomeação efectuada, com 
efeitos a 6 de Janeiro de 2009, pelo despacho n.º 31274/2008, de 25 
de Novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 
5 de Dezembro de 2008, entretanto renovada por confirmação, com 
efeitos a 26 de Outubro de 2009, pelo despacho n.º 27622/2009, de 15 
de Dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 
28 de Dezembro de 2009;

h) No cargo de presidente dos Serviços Sociais da Administração 
Pública (SSAP) o licenciado Humberto Jorge Alves Meirinhos, até ao 
termo do triénio iniciado com a nomeação efectuada, com efeitos a 1 de 
Maio de 2010, pelo despacho n.º 13828/2010, de 24 de Agosto, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 31 de Agosto de 2010.

2 — O presente despacho produz efeitos a 4 de Agosto de 2011.
5 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 

Coelho. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Ra-
baça Gaspar.

205008921 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Despacho n.º 10263/2011
Nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Esta-

tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de Agosto, que operou a sua republicação, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, com o início 
do mandato do XIX Governo Constitucional cessaram automaticamente 
as comissões de serviço dos titulares de cargos de direcção superior 
de 1.º grau dos diversos serviços e órgãos integrados no Ministério da 
Economia e do Emprego, com as excepções previstas nos termos do 
disposto nos n.os 3 e 4 do mencionado artigo 25.º

Contudo, o n.º 2 do artigo 24.º do referido Estatuto do Pessoal Diri-
gente prevê a possibilidade de se proceder à manutenção das comissões 
de serviço dos titulares de cargos de direcção superior, por confirmação, 
no prazo máximo de 45 dias após a tomada de posse do membro do 
Governo competente.

1 — Assim, nos termos e para os efeitos do disposto, conjugadamente, 
no n.º 1 do artigo 19.º, no n.º 2 do artigo 24.º e na alínea h) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, que operou a sua republicação, pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de Abril, por se manterem os pressupostos que fundamentaram as 
suas nomeações, confirmam -se as comissões de serviço, até ao termo 
dos respectivos triénios, dos seguintes titulares dos cargos de direcção 
superior de 1.º grau dos serviços integrados do Ministério da Economia 
e do Emprego:

Licenciado Mário Manuel Pinto Lobo, cuja comissão de serviço para 
exercer funções no cargo de director -geral das Actividades Económicas 
foi renovada pelo despacho n.º 13544/2010, de 16 de Agosto, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 164, de 24 de Agosto de 2010;

Tenente -coronel Fernando Ferreira dos Reis, na situação de reserva, 
fora da efectividade de serviço, nomeado, em comissão de serviço, para 
exercer o cargo de director do Gabinete de Prevenção e Investigação 
de Acidentes com Aeronaves, pelo despacho n.º 10356/2009, de 14 
de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 21 de 
Abril de 2009.

2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
5 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. — 

O Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira.
205011586 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,

DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Despacho n.º 10264/2011

Considerando o disposto nos artigos 24.º e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, determino a cessação de funções do licenciado António 
Joaquim Vieira Ramalho no cargo de director regional de Agricultura e 
Pescas do Norte, com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2011.

5 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. — A 
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Ter-
ritório, Maria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.

205005308 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Despacho n.º 10265/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-

-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 208/2009, de 2 de Setembro, 164/2008, de 8 de Agosto, e 117/2009, 
de 18 de Maio, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Educação, 
no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 29/2007, de 29 de 
Março, que aprovou a Lei Orgânica da Direcção -Geral de Inovação e De-
senvolvimento Curricular, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º, 
nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 19.º e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
considerando a vacatura do lugar, é nomeado, em regime de substitui-
ção, para exercer as funções de director -geral, o Doutor Fernando José 
Egídio Reis, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao 
presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão 
e da experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo 
em que é investido.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 4 de Agosto 
de 2011.

4 de Agosto de 2011. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 
Coelho. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno Paulo de Sousa 
Arrobas Crato.

Nota curricular
Fernando José Egídio Reis.
Nascido em Fátima, em 16 de Janeiro de 1960.
Formação académica:
Doutoramento em História e Filosofia das Ciências, pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2007. Título da 
dissertação: «Os Periódicos Portugueses de Emigração (1808 -1822) — as 
Ciências e a Transformação do País»;
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Mestrado em História e Filosofia das Ciências, pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1999. Título 
da dissertação: «A Divulgação Científica em Periódicos Enciclopédicos 
Portugueses, 1779 -1820»;

Curso de formação especializada em Administração Educacional, 
pela Universidade Lusófona, 1999;

Profissionalização em serviço, pela Universidade Aberta, 1990;
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, 1982.

Actividade profissional:
Professor de História desde o ano lectivo de 1982 -1983. Integrado, 

desde o ano lectivo de 1991 -1992, no quadro da Escola Secundária 
Cacilhas -Tejo, em Almada;

Investigador do Centro Interuniversitário de História das Ciências 
e da Tecnologia, anterior Centro de Investigação em História e Filo-
sofia da Ciência e da Tecnologia, Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 
Lisboa, desde 1997;

Investigador do projecto de investigação «Folheando jornais: uma 
janela aberta para as representações de ciência e tecnologia na imprensa 
periódica portuguesa (1900 -1926)», coordenado pela Prof.ª Doutora Ana 
Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e apoiado 
pela FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desde 2008;

Colaborador do Ministério da Educação, entre os anos lectivos de 
2007 -2008 e 20010 -2011, na área disciplinar de História do 3.º ciclo 
do ensino básico e do ensino secundário e formador de professores 
supervisores e classificadores de provas de avaliação externa;

Colaborador do Centro Virtual Camões, do Instituto Camões, na 
Base de Dados online «Ciência em Portugal, Personagens e Episódios», 
entre 2001 e 2008;

Formador de professores desde 1997, em diversos centros de formação 
nas seguintes áreas: Didáctica Específica da História, Avaliação Externa 
e Tecnologias Educativas;

Exercício de diversos cargos nas escolas, a par da actividade lectiva: 
director de turma, delegado de grupo disciplinar, membro do conselho 
pedagógico, assessor do conselho directivo para os cursos nocturnos, co-
ordenador do Projecto Educativo de Escola, coordenador da área -escola, 
membro da assembleia de escola, membro do conselho geral transitório, 
coordenador de diversos projectos curriculares e de complemento cur-
ricular, relator de avaliação de desempenho de docentes.

Publicações:
Edição e Coordenação Científica, Felicidade, Utilidade e Instrução, 

A Divulgação Científica no Jornal Enciclopédico dedicado à Rainha, 
1779; 1788 -1793; 1806, colecção «Ciência e Iluminismo», Porto, Porto 
Editora, 2006;

«Science in Portuguese Periodicals», History of Science, 45, 147 
(2007), 83 -118. Co -autor, com Nuno Crato e Luís Tirapicos, Trânsitos 
de Vénus, à procura da escala exacta do sistema solar, Lisboa, Gra-
diva, 2004.

Outras publicações no domínio da História das Ciências em atas de con-
gressos nacionais e internacionais, artigos de divulgação científica, bem 
como livros de apoio aos programas de Português do ensino secundário.

205002254 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais
Despacho n.º 10266/2011

Nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º e dos n.os 1 e 4 do ar-
tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado 
Bruno Miguel Ribeiro Escada para exercer funções de colaborador do 
meu Gabinete, para realização de trabalhos na área da sua especialização, 
em comissão de serviço, através de requisição à empresa Petróleos de 
Portugal — Petrogal, S. A., auferindo uma remuneração mensal corres-
pondente a € 3100, com direito a percepção dos valores correspondentes 
aos subsídios de férias e de Natal.

O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Julho de 2011.
5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Paulo de Faria Lince Núncio.
205006061 

 Despacho n.º 10267/2011
1 — Nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º e dos n.os 1 e 4 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado 
Filipe Gil França Abreu para exercer funções de colaborador do meu 

Gabinete, para realização de trabalhos na área da sua especialização, 
auferindo a remuneração de € 3100, com direito a percepção dos valores 
correspondentes aos subsídios de férias e Natal.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Julho de 2011.
5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Paulo de Faria Lince Núncio.
205005868 

 Despacho n.º 10268/2011
1 — Considerando que as colaboradoras a seguir identificadas prestaram 

apoio administrativo ao Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais do XVIII Governo Constitucional com brio e competência, en-
tendo que as mesmas devem continuar a assegurar as referidas funções.

2 — Assim, nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 262/88, de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei 
n.º 72 -A/2010, de 18 de Junho, designo as técnicas de administração 
tributária -adjuntas Dulce Fontes Fernandes Lopes Gomes e Maria José 
Campos Olivença Silva Nogueira e as assistentes técnicas Antónia Ramos 
Serrano Quintão Caldeira e Maria do Carmo Marques dos Santos da 
Direcção -Geral dos Impostos para exercer funções de apoio administra-
tivo no meu Gabinete em cedência de interesse público, sem suspensão 
do estatuto de origem e auferindo pelo serviço de origem a remuneração 
mensal que lhes é devida em razão da categoria que detêm.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 28 de Junho de 2011.
5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Paulo de Faria Lince Núncio.
205006012 

 Despacho n.º 10269/2011
1 — Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º e dos n.º 1 e 4 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio adjunto do 
meu Gabinete o mestre José Manuel de Almeida Fernandes.

2 — Ao nomeado é concedida a autorização a que se refere as alí-
neas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/93, de 27 de 
Maio.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Julho de 2011.
5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Paulo de Faria Lince Núncio.
205005916 

 Despacho n.º 10270/2011
1 — Considerando que Ana Paula Sol Silva Pinto prestou apoio 

administrativo na área do secretariado ao Gabinete do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais do XVIII Governo Constitucional com 
brio e competência, entendo que a mesma deve continuar a assegurar 
as referidas funções.

2 — Assim, nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 262/88, de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei 
n.º 72 -A/2010, de 18 de Junho, designo a técnica de administração 
tributária -adjunta da Direcção -Geral dos Impostos Ana Paula Sol da 
Silva Pinto para que seja afecta ao meu Gabinete, através de acordo de 
cedência de interesse público, sem suspensão do estatuto de origem, para 
efeitos de colaboração especializada na área de secretariado, auferindo 
como remuneração mensal, pelo serviço de origem, a que lhe é devida 
em razão da categoria que detém, acrescida da eventual diferença dessa 
para a remuneração estabelecida para o cargo de secretária pessoal do 
Gabinete, com direito a percepção dos valores correspondentes aos 
subsídios de férias e de Natal estabelecidos para esse cargo.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Junho 
de 2011.

5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
Paulo de Faria Lince Núncio.

205005324 

 Despacho n.º 10271/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 4 do artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado Rodrigo de 
Olim Marote Marques Guimarães para exercer as funções de chefe do 
meu Gabinete, sendo para o efeito requisitado ao Banco BPI.

O nomeado mantém o estatuto remuneratório de origem, não havendo 
lugar ao pagamento de despesas de representação.

O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Junho de 2011.
5 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Paulo de Faria Lince Núncio.
205005105 




