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 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Aviso (extrato) n.º 756/2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalha-

dores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de setembro, faz -se saber que no Instituto Nacional de Estatística, I. P., 
encontra -se a correr o processo disciplinar n.º 2/2011, contra o técnico 
superior de informática, Nuno Eurico Ferreira da Silva, com última 
residência conhecida na Rua da Liberdade, n.º 10 — 1.º Esqº, 2835 -083, 
Baixa da Banheira, atualmente ausente em parte incerta e que tendo 
sido deduzida acusação, cita -se assim o arguido para apresentar a sua 
defesa no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste aviso.

11 de janeiro de 2012. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda 
de Caetano Carvalho.

205585367 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 707/2012
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;

Atendendo a que o lugar de diretor -geral do Orçamento se encontra 
vago e se torna urgente proceder à nomeação de titular, a fim de garantir 
o normal funcionamento deste serviço;

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de dezembro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — É designada a licenciada Maria Manuela dos Santos Proença, 
em regime de substituição, para o cargo de diretora -geral do Orçamento, 
cujo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho, 
evidencia o perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência 
profissional necessárias ao exercício do referido cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012.
30 de dezembro de 2011. — O Ministro de Estado e das Finanças, 

Vítor Louçã Rabaça Gaspar.

ANEXO

Síntese Curricular
Nome: Maria Manuela dos Santos Proença
Data de nascimento: 30/10/1957
Habilitações académicas: licenciatura em Economia pelo Instituto 

Superior de Economia (atual ISEG), 1982.
Atividade profissional: Diretora -geral do Departamento de Pros-

petiva e Planeamento e Relações Internacionais do ex -Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território desde agosto de 2007, tendo 
assegurado, designadamente, a implementação do Sistema de Avaliação 
do Desempenho dos Serviços (SIADAP 1) em todos os exercícios, a 
interligação com outras entidades, em particular, através do estabele-
cimento de parcerias com outros organismos públicos, instituições do 
ensino superior e da sociedade civil, para a concretização de projetos 
nas áreas do desenvolvimento territorial, das cidades e sustentabilidade, 
da prospetiva estratégica e da avaliação de impactos macroeconómicos 
(nomeadamente, CCDR -Alentejo, CCDR -Centro, INE, AICEP, Obser-
vatório do QREN, Universidade do Minho e FCT -UNL e ISEG). Coor-
denação do 2.º Relatório Bienal de Execução da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável, ENDS 2015 e dos contributos do MAOT 
para o Plano Nacional de Reformas 2020, assegurando a representação na 
Rede de Coordenação da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico. 
Coordenação da Verificação do Cumprimento do Princípio da Adicio-
nalidade do QREN, Exercício Intercalar 2007 -2010.

Subdiretora -geral do Departamento de Prospetiva e Planeamento 
entre 1995 e 2007, com responsabilidade na coordenação da área de 
desenvolvimento sustentável e competitividade e, até 2005, das áreas 
de macroeconomia, estudos sobre a economia portuguesa, avaliação 
de impacto macroeconómico, cenarização de curto e médio prazo. Em 
articulação com a Diretora -geral, deu apoio à preparação, acompanha-
mento e gestão do Programa de Investimentos e Despesas de Desen-
volvimento da Administração Central (PIDDAC). Foi Assessora do 
Secretário -Adjunto para a Economia e Finanças do Governo de Macau 

(1992/94), com funções nas áreas de Economia, Finanças e Estatística 
e em matérias relativas à participação de Macau em organizações in-
ternacionais da área económica (GATT/OMC, Comissão Económica e 
Social para a Ásia e o Pacífico das Nações Unidas) e ao relacionamento 
com a União Europeia. Exerceu o cargo de Chefe da Divisão de Análise 
de Conjuntura e Previsão de Curto Prazo, Departamento Central de 
Planeamento (1990/1992), assegurando a participação em reuniões 
sobre as perspetivas de curto prazo da OCDE e da Comissão Europeia. 
Previamente desempenhou funções técnicas na área macroeconómica 
no Gabinete de Estudos Económicos do Ministério das Finanças e no 
Departamento Central de Planeamento.

Participou em diferentes processos de planeamento e respetivos do-
cumentos, como as Grandes Opções do Plano (entre 1996 e 2003), os 
documentos «Portugal no Final da Década de 90 — Documento prepa-
ratório do PDR», “Diagnóstico Prospetivo (PNDES)», «Visão Estratégica 
para vencer o Século XXI» para o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social (PNDES) 2000 -2006, «Avaliação Ex -Ante do Quadro 
de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007 -2013». Em 2006 -2007, 
coordenou a «Avaliação Ex -Ante do Cumprimento do Princípio da Adicio-
nalidade no período 2007 -2013» e a equipa do DPP que integrou o projeto 
Interreg III -C «Intelligent Cities». Colaborou nos documentos elaborados 
no DPP «Cidades Inovadoras e Competitivas para o Desenvolvimento 
Sustentável» (2007), «Política de Cidades Polis XXI, Redes Urbanas 
para a Competitividade e a Inovação, Razões para Cooperar, Ideias a 
Explorar» (2008), «PROVERE, Programas de Valorização Económica 
de Recursos Endógenos, Das Ideias à Ação: Visão e Parcerias» (2008).

Cargos atuais: membro do Conselho Económico e Social (CES), em 
representação do Governo; membro do Conselho Superior de Estatís-
tica (CSE), vogal efetiva desde janeiro de 2006 em representação do 
ex -Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território; membro 
do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços (CCAS), presi-
dido pelo Secretário de Estado da Administração Pública; presidente 
da Secção Permanente de Estatísticas de Base Territorial do CSE e 
vice -presidente da Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 
2011; membro das Secções Permanentes de Coordenação Estatística, de 
Estatísticas Económicas e de Estatísticas Sociais; coordenadora do Grupo 
Operacional da ENDS 2015; membro do Conselho Técnico -Científico 
da Revista «Prospectiva e Planeamento», desde 1995.

Cargos anteriores: vogal suplente entre 1995 e 2005 do Conselho 
Superior de Estatística; presidente da Secção Permanente de Estatísticas 
Económicas Sectoriais; membro da Comissão de Índices e Fórmulas de 
Empreitadas (CIFE), de 2000 a 2008; membro do Grupo de Trabalho 
sobre Indicadores Estruturais, do Comité de Política Económica da União 
Europeia (2000  -2006); membro do Grupo de Trabalho sobre Perspeti-
vas Económicas de Curto Prazo do Comité de Política Económica da 
OCDE (1987 -1990); membro do Grupo de Trabalho sobre Perspetivas 
Económicas de Curto Prazo do Comité de Política Económica da União 
Europeia (1987 -1990).

205551184 

 Despacho n.º 708/2012
Nos termos do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 72/80, de 15 de 

abril, aos chefes de gabinetes ministeriais que não tenham residência 
permanente na cidade de Lisboa ou numa área circundante de 100 km, 
é concedida habitação por conta do Estado ou atribuído um subsídio de 
alojamento, a partir da data do início de funções.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 72/80, de 15 de abril, verificados que estão os requisitos 
legais, e sob proposta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 
do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, do Ministro da Eco-
nomia e do Emprego, da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território e do Ministro da Solidariedade e da 
Segurança Social, determina -se o seguinte:

Concede -se a Orides Paulo de Sousa Braga, que exerceu funções de 
chefe do gabinete do Secretário de Estado da Administração Local e 
Reforma Administrativa até 4 de setembro de 2011, bem como a Álvaro 
Manuel Reis Santos, chefe do gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
da Economia e Desenvolvimento Regional, a Nuno Augusto de Castro 
Azevedo Soares de Almeida, chefe do gabinete do Secretário de Estado 
das Florestas e Desenvolvimento Rural, a Jorge Manuel de Almeida 
Campino, chefe do gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade e 
da Segurança Social, e a Ana Catarina da Rocha Araújo, chefe do gabinete 
da Subsecretária de Estado Adjunta do Ministro de Estado e dos Negó-
cios Estrangeiros, o subsídio de alojamento a que se refere o artigo 2.º 
do Decreto -Lei n.º 72/80, de 15 de abril, no montante de 50 % do valor 
das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações base superiores 
ao nível remuneratório 18, com efeitos a partir da data do início do 
exercício das respetivas funções e pelo período de duração das mesmas.

4 de janeiro de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 
Louçã Rabaça Gaspar.

205585756 




