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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 2173/2007
Tendo em conta que a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento tem por fim o desenvolvimento económico e social de
Portugal através da cooperação científica, técnica, cultural, educativa,
comercial e empresarial entre Portugal e os Estados Unidos da
América:
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 9.o dos Estatutos da
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, publicados em
anexo ao Decreto-Lei n.o 168/85, de 28 de Maio, na redacção que
lhes foi dada pelos Decretos-Leis n.os 45/88, de 11 de Fevereiro, e
90/94, de 7 de Abril, designo para o conselho executivo da Fundação
os seguintes membros, eleitos no passado dia 13 de Dezembro de
2006 pelo conselho directivo:
Dr. Charles Allen Buchanan, Jr.
Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.
Igualmente nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 9.o dos Estatutos da mesma Fundação, designo como membro do conselho executivo o Dr. Mário António da Mota Mesquita.
Do mesmo modo, nos termos do disposto no n.o 3 daquele artigo,
nomeio presidente do conselho executivo o Dr. Rui Manuel Parente
Chancerelle de Machete.
24 de Janeiro de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Secretaria-Geral
o

Despacho (extracto) n. 2174/2007
Por despacho do Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros de 19 de Janeiro de 2007, proferido no uso dos poderes
nele subdelegados através do despacho n.o 14 405/2005, do Ministro
da Presidência, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 124,
de 30 de Junho de 2005, perante os artigos 3.o e 5.o do Decreto-Lei
n.o 286/92, de 26 de Dezembro, que regula o Centro Jurídico — CEJUR, foi nomeado, em nova comissão de serviço, o mestre
em Direito João de Freitas Raposo consultor principal do quadro
de pessoal do CEJUR, pelo período de dois anos e com efeitos desde
1 de Janeiro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
29 de Janeiro de 2007. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2175/2007
Por despacho do Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros de 19 de Janeiro de 2007, proferido no uso dos poderes
nele subdelegados através do despacho n.o 14 405/2005, do Ministro
da Presidência, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 124,
de 30 de Junho de 2005, perante os artigos 3.o e 5.o do Decreto-Lei
n.o 286/92, de 26 de Dezembro, que regula o Centro Jurídico — CEJUR, foi nomeado, em nova comissão de serviço, o mestre
em Direito Rui António Gomes do Nascimento Barreira consultor
principal do quadro de pessoal do CEJUR, pelo período de dois
anos e com efeitos desde 1 de Janeiro de 2007. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.).

em Direito Maria Cristina Pimenta Coelho consultora principal do
quadro de pessoal do CEJUR, pelo período de dois anos e com efeitos
desde 1 de Janeiro de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
29 de Janeiro de 2007. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho n.o 2177/2007
Considerando que a coordenadora da Unidade Funcional de Relações Institucionais e Apoio ao Conselho de Ministros cessou funções;
Atendendo a que é imprescindível que a coordenação da citada
Unidade Funcional seja assegurada:
Designo para exercer as funções de coordenadora da Unidade Funcional de Relações Institucionais e Apoio ao Conselho de Ministros
e licenciada Maria do Céu Teixeira Sobral, por um período de um
ano, nos termos das disposições conjugadas da alínea o) do artigo 4.o
e do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 98/2003, de 12 de Maio, sem
direito a suplemento remuneratório.
As referidas funções serão exercidas em acumulação com as que
vem desempenhando como coordenadora da Unidade Funcional de
Estudos, Projectos e Sistemas de Informação na Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2007.
5 de Fevereiro de 2007. — O Secretário-Geral, José Maria Sousa
Rego.

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho (extracto) n.o 2178/2007
Por despacho de 11 de Dezembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Maria Manuela Rodrigues dos Santos
Fradinho, técnica profissional especialista do quadro de pessoal do
ex-Complexo Centro de Estudos e Formação Desportiva, é nomeada,
precedendo concurso interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a Delegação da
Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnico profissional
especialista principal, da carreira técnica profissional, ficando posicionada no escalão 5, índice 360, com efeitos a partir da data da
aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
8 de Janeiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui Xavier
Mourinha.
Despacho (extracto) n.o 2179/2007
Por despacho de 11 de Dezembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Maria do Carmo Rebelo Alves Albino,
técnica profissional especialista do quadro de pessoal do ex-Centro
de Estudos e Formação Desportiva, é nomeada, precedendo concurso
interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de
cabimento orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnico profissional especialista principal, da
carreira técnico-profissional, ficando posicionada no escalão 3,
índice 337, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não
está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Janeiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui Xavier
Mourinha.

29 de Janeiro de 2006. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2180/2007
Despacho (extracto) n.o 2176/2007
Por despacho do Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros de 19 de Janeiro de 2007, proferido no uso dos poderes
nele subdelegados através do despacho n.o 14 405/2005, do Ministro
da Presidência, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 124,
de 30 de Junho de 2005, perante os artigos 3.o e 5.o do Decreto-Lei
n.o 286/92, de 26 de Dezembro, que regula o Centro Jurídico — CEJUR, foi nomeada, em nova comissão de serviço, a mestra

Por despacho de 11 de Dezembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Carlos José Salgado Nunes, técnico
profissional especialista do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional
do Desporto, é nomeado, precedendo concurso interno de acesso
limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnico profissional especialista principal, da carreira técnico-profissional, ficando posicionado no escalão 3, índice 337, com

