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transferindo-se para a empresa comparticipada pelo IPE — ICTIOGAL — Técnica e Comércio, S. A. R. L.;
1978 — exerceu funções técnicas na Direcção-Geral de Ordenamento e Gestão Florestal (DGOGF), Ministério de Agricultura e
Pescas, na Divisão das Águas Interiores, onde tinha realizado o seu
estágio de fim de curso;
1976 — leccionou na Escola Secundária de Mafra como professora
eventual do 11.o, grupo B.
Principais projectos e trabalhos (consultoria):
Ambiente — estudos de avaliação de impacte ambiental de diferentes empreendimentos — barragens hidroeléctricas (Alqueva, Touvedo e Lindoso, Crestuma, Foz-Côa, mini-hídricas), auto-estradas
(alargamento da A 1 Lisboa-Vila Franca de Xira e da A 2 — Lisboa-Fogueteiro, túnel da Avenida de João XXI e Avenida dos EUA,
em Lisboa), caminhos de ferro (melhoramento dos troços São Romão-Lousado e Lousado-Santo Tirso), golfe (Carnaxide) e pisciculturas
(São Torpes, Sines);
Ecologia — estudos de dispositivos de passagem para peixes em
barragens como a de Crestuma (rio Douro), Touvedo (rio Lima),
e Salto de Sela (rio Minho), bem como aspectos ligados à qualidade
de água;
Ordenamento do território — responsável pela componente de
ambiente — fauna, flora e qualidade ambiental — nos estudos dos Planos Directores Municipais (Amarante, Pedrógão Grande, Abrantes,
Reguengos de Monsaraz, Odemira, Palmela, e Castro Verde) e do
plano estratégico para a cidade de Torres Vedras;
Estudos sectoriais — colaboração nos estudos de desenvolvimento
estratégico de empresas do sector das pescas e aquacultura.
Outros:

Tecnologia e Ensino Superior, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 214/2006, de 27 de Outubro, é nomeado, em comissão de serviço,
para o cargo de vice-presidente do conselho directivo da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia o Prof. Doutor Francisco José Sepúlveda
de Gouveia Teixeira.
9 de Fevereiro de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Interna
Despacho n.o 4603/2007
Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 2.o e no n.o 1 do artigo 6.o,
ambos do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino a cessação
das funções do cargo de secretária pessoal do meu Gabinete, a seu
pedido, de Elsa Maria Lopes e Silva Garcia de Sousa Barreto, com
efeitos a partir de 19 de Fevereiro de 2007.
16 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Administração Interna, Ascenso Luís Seixas Simões.
Despacho n.o 4604/2007

Responsável pela organização da Jornada de Aquacultura em Setúbal, 1987;
Organização do Fórum FICAC’93 (Camarões) — CEE —
D.G.VIII/CDI, Novembro de 1993;
Organização do Fórum UE-África Central «Mat-construct’95»
(Gabão) — CCE — DGVIII/CDI, Outubro de 1995;
Organização do Fórum UE-África Ocidental «AGRO-IND’95»
(Senegal) — CCE-DGVIII/CDI, Novembro de 1995;
Organização da reunião anual do Grupo Eurogreen (CEE-Projectoplano) — (Lisboa) Junho 1996.
Docência:
Para além da experiência no ensino liceal entre 1975 e 1976, tem
colaborado com equipas de formação profissional, nos módulos de
ambiente, em cursos ministrados por diferentes entidades formadoras
(CEV — Consultores de Engenharia de Valor) a técnicos do IAPMEI
(1994), a agricultores (Cooperativa de Produtores de Batata Semente,
1995 e 1996, técnicos do MADRP (Centro de Formação do Gil Vaz,
1995, 1996, 1997, 1998 e 1999) e técnicos do Tribunal de Contas
(Auditoria Ambiental, 1997 e 1998), cursos para jovens agricultores
e cursos de higiene e segurança no trabalho agrícola (Gabiverde, 2000,
2002 e 2003);
Participou em vários seminários e congressos ligados aos assuntos
da sua actividade principal.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.o 4602/2007
Considerando que o Prof. Doutor Francisco José Sepúlveda de
Gouveia Teixeira, professor associado no Instituto Superior Técnico,
é detentor de um vasto currículo profissional, tendo desempenhado
funções como professor auxiliar do Departamento de Matemática
do Instituto Superior Técnico e investigador na Fachbereich Mathematik da Technische Hochschule Darmstadt.
Considerando que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, pessoa
colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e
financeira, é a entidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior com responsabilidades nos domínios de promoção, acompanhamento e avaliação das instituições, programas e projectos de
ciência e tecnologia e da formação avançada e qualificação dos recursos humanos, nos domínios da ciência e tecnologia:
Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 18.o e dos n.os 1
e 3 do artigo 19.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro, do n.o 1 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 188/97, de 28 de Julho, e tendo em
conta o artigo 15.o do diploma orgânico do Ministério da Ciência,

Por ocasião da celebração do 75.o aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e reconhecendo o percurso de exemplar existência daquela Associação ao serviço
da comunidade e da protecção e socorro da população, com uma
actuação sempre caracterizada pelo heroísmo, abnegação e solidariedade para com o próximo, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do
regulamento de concessão da medalha de mérito de protecção e
socorro, aprovado pela portaria n.o 980-A/2006, de 14 de Junho, e
no uso das competências que me foram delegadas pelo despacho
n.o 10 495/2005, de 11 de Maio, do Ministro de Estado e da Administração Interna, concedo a medalha de mérito de protecção e
socorro, no grau prata e distintivo azul, à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho.
21 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Administração Interna, Ascenso Luís Seixas Simões.

Gabinete Coordenador de Segurança
Louvor n.o 108/2007
Louvo o subintendente da Polícia de Segurança Pública (M-100121)
Marco António Viegas Martins pela forma muito proficiente como,
ao longo de cerca de dois anos, vem desempenhando as funções de
representante da PSP no secretariado permanente do Gabinete Coordenador de Segurança, assumindo, com eficiência e lealdade, uma
adequada ligação com a sua força de segurança e levando a cabo
com empenho e espírito de bem servir as tarefas que, enquanto membro deste Gabinete, lhe são cometidas.
Oficial com excepcionais dotes de carácter, competências sociais
e profissionais, tem sabido cumprir com sensatez, eficácia e motivação
as múltiplas tarefas de coordenação e de representação do Gabinete,
designadamente no âmbito dos preparativos de segurança por ocasião
de grandes eventos e visitas de altas entidades ao nosso país.
A sua experiência em funções de comando operacional e de docência na PSP, aliada à sua capacidade prospectiva e sentido prático
têm-lhe permitido um desempenho notável na representação do Gabinete em grupos de trabalho, assim como na ligação com o protocolo
do Estado e com as representações diplomáticas acreditadas no nosso
país, granjeando prestígio para este Gabinete e para a Polícia de
Segurança Pública.
Pela elevada qualidade da sua prestação neste Gabinete, pela dignidade e lealdade demonstradas, é de elementar justiça que os serviços
prestados pelo subintendente Viegas Martins sejam considerados relevantes e de elevado mérito.
5 de Janeiro de 2007. — O Secretário-Geral, Leonel Carvalho,
tenente-general.
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