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gado com o disposto no artigo 9.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 206/2006, de 
27 de Outubro, e com os artigos 3.º e 8.º do Decreto -Lei n.º 123/2007, 
de 27 de Abril, é nomeada, em regime de substituição, directora da 
Direcção -Geral da Política de Justiça, assumindo a Direcção do Gabi-
nete de Relações Internacionais, a licenciada Patrícia Manuela Trindade 
da Cruz e Albuquerque Ferreira, possuidora de reconhecida aptidão e 
experiência profissional adequadas ao exercício das referidas funções, 
como evidencia o respectivo currículo, publicado em anexo ao presente 
despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro 
de 2011.

21 de Outubro de 2011. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

Síntese curricular
1 — Dados pessoais:
Nome — Patrícia Manuela Trindade da Cruz e Albuquerque Ferreira;
Data de nascimento — 26 de Setembro de 1957.

2 — Habilitações literárias e profissionais:
Programa de Gestão para Executivos, módulos 3 e 4, Civil Service 

College de Singapura, 2007;
Programa de Formação Essencial para Altos Executivos, Instituto 

Nacional de Administração da República Popular da China, realizado, 
respectivamente, em Macau (1.ª fase) e em Pequim (2.ª fase) (2005);

Programa de Formação de Altos Cargos Dirigentes, Civil Service 
College de Singapura, 2004;

Pós -graduação em Estudos Europeus, vertente jurídica, Instituto de 
Direito Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(1986 -1987);

Inscrição na Ordem dos Advogados, pelo Conselho Distrital de Lisboa, 
Comarca de Cascais (1984);

Estágio de advocacia, Comarca de Cascais (1982 -1984);
Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito da Universidade Clás-

sica de Lisboa (1977 -1982).

3 — Experiência profissional:
De Janeiro a Agosto de 2011 — assessora do Gabinete da Secretária 

para a Administração e Justiça do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM);

De Outubro a Dezembro de 2010 — coordenadora do Gabinete para 
os Assuntos do Direito Internacional da RAEM;

De Dezembro de 1999 a Outubro de 2010 — coordenadora -adjunta 
do Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional da RAEM;

De Outubro de 1996 a Dezembro de 1999 — coordenadora -adjunta 
do Gabinete para os Assuntos Legislativos do Governo de Macau;

De Fevereiro a Outubro de 1996 — técnica superior do Gabinete para 
os Assuntos Legislativos do Governo de Macau;

De Fevereiro de 1995 a Fevereiro de 1996 — prática forense na 
comarca de Cascais;

De Dezembro de 1988 a Fevereiro de 1995 — técnica superior 
da Direcção de Serviços das Questões Económicas e Financeiras da 
Direcção -Geral dos Assuntos Comunitários do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros;

De Setembro de 1985 a Novembro de 1988 — técnica superior na 
Direcção dos Serviços Jurídicos e de Contencioso do Gabinete da Área 
de Sines;

De Maio de 1982 a Setembro de 1985 — prática forense na comarca 
de Cascais.

4 — Trabalhos divulgados:
«O direito da informação», artigo publicado, em 1996, no Boletim da 

Associação dos Advogados de Macau (AAM), ano I, n.º 1, 2.º trimestre, 
editado pela AAM;

«A recepção do direito internacional no ordenamento jurídico de 
Macau», trabalho elaborado em 1999 para inserção no Projecto de 
Estudos Essenciais do Estatuto Constitucional de Macau, promovido 
pela Universidade de Macau;

«Algumas questões acerca da aplicação do direito internacional na 
Região Administrativa Especial de Macau», artigo publicado na Colec-
tânea Formação Jurídica e Judiciária, Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária, versão portuguesa, t. I, 2006;

«A legalização de documentos estrangeiros e formalidades análogas», 
trabalho elaborado em 2005, para efeitos de distribuição aos participantes 
das acções de formação de reciclagem e de aperfeiçoamento de conser-
vadores e notários públicos/módulo Tratados Internacionais e Práticas 
de Registo e de Notariado, promovido pelo Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária da RAEM.

5 — Outras actividades relevantes:
Ministrou o seminário subordinado ao tema «Auxílios de Estado», 

para quadros superiores da Administração Central e Regional, realizado 
na Região Autónoma dos Açores, em 1989;

Ministrou lições sobre Direito Internacional a juristas e magistrados, 
no Centro de Formação Jurídica e Judiciária da RAEM, em 2002 -2003,

Ministrou o módulo subordinado ao tema «Tratados internacionais 
e práticas de registo e de notariado», integrado no ciclo de acções de 
formação de reciclagem e de aperfeiçoamento de conservadores e notá-
rios públicos, promovido pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária 
da RAEM, em 2005;

Participou como oradora no Asian -Pacific Regional Meeting on the 
Work of the Hague Conference on Private International Law, tendo 
efectuado uma palestra subordinada ao tema «Some simple thoughts on 
the development and negotiation of Hague Conventions»;

Participou como oradora, por convite pessoal do Ministro da Justiça da 
Republica Socialista do Vietname, no Fourth ASEAN Law Forum, tendo 
efectuado uma palestra sobre «Application of the Apostille Convention 
in the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic 
of China», que se realizou em Hanói, em Março de 2008;

Participou como oradora, por convite pessoal da organização Good 
Shepherd Sisters, no seminário Human trafficking: A global problem, 
everyone’s concern, tendo efectuado uma palestra sobre «Human tra-
fficking from the perspective of international law», que se realizou em 
Macau, em Junho de 2008;

Participou como oradora, por convite pessoal do Department of Justice 
da Região Administrativa Especial de Hong Kong, na 3rd Asia Pacific 
Regional Conference of The Hague Conference on Private International, 
tendo efectuado uma palestra sobre «Application of the Service Conven-
tion», que se realizou em Hong Kong, em Setembro de 2008.

205293742 

 Despacho n.º 14889/2011
1 — O Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho, instituiu o Sistema 

de Regulação de Acesso a Profissões baseado no princípio constitu-
cional da liberdade de escolha de profissão, a qual apenas pode ser 
restringida por razões de interesse colectivo, ou inerentes à própria 
capacidade das pessoas para o desempenho de determinadas actividades 
profissionais.

2 — O referido diploma criou a Comissão de Regulação do Acesso 
a Profissões, à qual compete, nomeadamente, apreciar a necessidade de 
rever regimes existentes ou cuja preparação esteja em curso, preparar 
novos regimes de acesso a outras profissões, bem como emitir pareceres 
sobre projectos de regulação de acesso a profissões e de regulação de 
actividades económicas que integrem profissões cujo acesso depende 
do cumprimento de requisitos profissionais adicionais.

3 — Por outro lado, o Memorando de Entendimento sobre as Condi-
cionalidades de Política Económica, acordado entre o Estado Português, 
a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco 
Central Europeu, prevê, nos parágrafos 5.33 e 5.34, que se deve rever 
e reduzir o número de profissões regulamentadas, bem como melhorar 
o funcionamento do sector das profissões regulamentadas, procedendo 
à análise dos requisitos que condicionam o seu exercício e eliminando 
os que sejam injustificados ou desproporcionados.

4 — Para prosseguir a execução destes compromissos, uma actividade 
prioritária da Comissão de Regulação do Acesso a Profissões será apre-
ciar os requisitos de acesso e exercício das profissões regulamentadas, 
tendo em vista identificar as profissões cuja regulamentação não se 
justifica ou cuja intensidade pode ser reduzida, de acordo com o prin-
cípio segundo o qual a liberdade de escolha de profissão apenas pode 
ser restringida por razões de interesse colectivo ou inerentes à própria 
capacidade das pessoas.

5 — De acordo com a legislação que a criou, a Comissão de Regu-
lação do Acesso a Profissões será composta por oito representantes do 
Governo, quatro representantes das confederações de empregadores e 
quatro representantes das confederações sindicais, umas e outras com 
assento na Comissão Permanente de Concertação Social. Os represen-
tantes do Governo são designados:

a) Um pelo membro do Governo responsável pelas áreas do trabalho, 
emprego e formação profissional;

b) Um pelo membro do Governo responsável pela área da educação;
c) Um pelo membro do Governo responsável pela área do ensino 

superior;
d) Cinco pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas em que 

se integram os sectores de actividade mais relevantes para as profissões a 
regular. Essas áreas são designadas por despacho do Primeiro -Ministro, 
sob proposta do membro do Governo responsável pela área do trabalho, 
emprego e formação profissional.
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6 — Assim, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 
4 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 92/2011, de 27 de Julho, e na alínea a) 
do n.º 6 do despacho n.º 12987/2011, de 20 de Setembro, do Primeiro-
-Ministro, designo como membros da Comissão de Regulação do Acesso 
a Profissões a mestre Susana Antas Fernandes Videira Branco, adjunta 
do Gabinete da Ministra da Justiça, representante da área da justiça, 
bem como o Dr. Renato Gonçalves, consultor da Direcção -Geral da 
Política de Justiça, para a substituir nas suas ausências ou impedimentos.

21 de Outubro de 2011. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

205293694 

 Direcção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extracto) n.º 14890/2011
Por despacho do Director -Geral de 20 de Outubro de 2011:
Susete Sousa Castro, Escrivã Auxiliar do Tribunal de Comarca de 

Marco de Canavezes — autorizada a permuta por transição para os ser-
viços do Ministério Público dos Juízos Criminais, Tribunal de Instrução 
Criminal e Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, com 
efeitos a 31 de Outubro de 2011;

Armando Manuel Pimentel Guedes, Técnico de Justiça Auxiliar dos 
serviços do Ministério Público dos Juízos Criminais, Tribunal de Ins-
trução Criminal e Departamento de Investigação e Acção Penal do 
Porto — autorizada a permuta por transição para o Tribunal de Comarca 
de Marco de Canavezes, com efeitos a 31 de Outubro de 2011;

24 de Outubro de 2011. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.
205294196 

 Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P.

Aviso n.º 21777/2011
Por deliberações do Conselho Directivo do Instituto Nacional de 

Medicina Legal, I. P. em sessão de 5 de Janeiro de 2011 e do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., em 
sessão de 31 de Agosto de 2011:

Licenciado Pedro José Nina Lopes — autorizada a prorrogação da 
situação de mobilidade interna até 31 de Dezembro de 2011 na Delega-
ção do Sul do INML, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 41.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

18 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento de Adminis-
tração Geral, Carlos Dias.

205290745 

 Deliberação n.º 2093/2011
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Me-

dicina Legal, I. P., em sessão de 29 de Junho de 2011 e despacho do 
Secretário -Geral da Secretaria -Geral do Ministério da Justiça, de 30 de 
Junho de 2011:

Licenciado Luís Cecílio Vidal Gonçalves — autorizada a mobilidade 
interna na carreira e categoria de técnico superior, ao abrigo do artigo 59.º 
e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, para exercer activi-
dade na Delegação do Sul do INML, I. P., com efeitos a partir de 1 de 
Julho de 2011, cessando na referida data, a seu pedido, o exercício do 
cargo de chefe do Gabinete de Administração daquela Delegação.

18 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento de Adminis-
tração Geral, Carlos Dias.

205290875 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 14891/2011
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, torna -se público que, por meu despacho homologatório 

da acta do júri, de 24 de Outubro de 2011, a trabalhadora Ana Sofia 
Lopes Mil -Homens, concluiu com sucesso, o período experimental na 
carreira e categoria de técnico superior, na sequência da celebração 
com esta Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de acordo 
com o processo de avaliação arquivado no seu processo individual.

24 de Outubro de 2011. — Em substituição do Inspector -Geral, nos 
termos do n.º 6 do despacho n.º 22215/2007, o Subinspector -Geral, 
Francisco Dias Lopes.

205292876 

 Despacho n.º 14892/2011
Nos termos da alínea d), do n.º 1, e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 286.º, do Anexo I do RCTFP (Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro), conjugado com a cláusula 8.ª do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, celebrado entre a ASAE e 
Marta Vieira Gomes de Lopes Borges, da carreira e categoria de técnico 
superior, com a 5.ª posição remuneratória da tabela remuneratória única, 
cessa, por denúncia do trabalhador, a relação jurídica de emprego público 
mantida com esta entidade empregadora pública, com efeitos a partir 
de 21 de Novembro de 2011.

24 de Outubro de 2011. — O Subinspector -Geral, em substituição 
do Inspector -Geral, nos termos do n.º 6 do despacho n.º 22215/2007, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de Setembro 
de 2007, Francisco Lopes.

205288048 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.

Direcção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extracto) n.º 21778/2011
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Directivo, do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., de 14 -07 -2011, foi auto-
rizada a alteração de percurso da carreira regular de passageiros Porto 
(Hospital S. João) — Valongo (Valado) (Conc. 5211), explorada pela 
empresa Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., com 
sede na Av.ª Fernão de Magalhães, 1862 — 13.º, 4350 — 158 Porto, 
passando a respectiva concessão a designar -se por Porto (Hospital S. 
João) — Valongo (Lugar do Galinheiro).

03 -10 -2011. — O Director Regional, Fernando Lucas Oliveira.
305192719 

 Direcção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa 
e Vale do Tejo

Aviso n.º 21779/2011
Por despacho de 02 de Agosto de 2011, da Vogal do Conselho Direc-

tivo deste Instituto, foi outorgada por dois anos a concessão da carreira 
provisória de serviço público entre Caldas da Rainha (Escola) — Peso, 
requerida por Empresa de Transportes Auto -Penafiel, L.da, com sede na 
Av. 1.º de Maio, 22 — A, APART. 474, 2504 -081 Caldas da Rainha.

1 de Setembro de 2011. — O Director Regional, Luís Teixeira.
305258215 

 Aviso n.º 21780/2011
Por despacho de 2 de Agosto de 2011, da vogal do conselho directivo 

deste Instituto, foi outorgada por dois anos a concessão da carreira 
provisória de serviço público entre Caldas da Rainha — Carrasqueira, 
requerida por Empresa de Transportes Auto -Penafiel, L.da, com sede na 
Avenida 1.º de Maio, 22, A, apartado 474, 2504 -081 Caldas da Rainha.

1 de Setembro de 2011. — O Director Regional, Luís Teixeira.
305257592 

 Aviso n.º 21781/2011
Por despacho de 2 de Agosto de 2011, da vogal do conselho directivo 

deste Instituto, foi outorgada por dois anos a concessão da carreira pro-
visória de serviço público entre A dos Francos (Colégio) — Baixinhos, 




