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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho n.º 9237/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
de 14 de junho de 2012, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 4 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto
na alínea c) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 31/2012, de
31 de janeiro, foi designada, em regime de comissão de serviço, para
exercer o cargo de Diretora de Serviços das Organizações Políticas Internacionais integrado na Direção-Geral de Política Externa do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, a Conselheira de Embaixada — pessoal
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Manuela Paula
Teixeira Pinto, 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 investida.
2 — O referido despacho produz efeitos a 30 de junho de 2012.
10 de abril de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
Sinopse curricular
Dados biográficos
Nome: Manuela Paula Teixeira Pinto;
Data de Nascimento/Naturalidade: 22 de agosto de 1970, em Ovar;
Habilitações académicas: Licenciada em Relações Internacionais
no ramo Relações Culturais e Políticas, pela Universidade do Minho;
pós-graduação em Estudos Europeus, pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa;

Despacho (extrato) n.º 9240/2012
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 19 de
junho de 2012, foi autorizado o regresso antecipado da licença sem
remuneração, ao abrigo do n.º 6 do artigo 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, da assistente técnica Maria José Antão Barata, pertencente
ao Mapa de Pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com efeitos
a partir de 1 de junho de 2012.
26 de junho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
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MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Administração Interna
Despacho n.º 9241/2012
1 — Ao abrigo do despacho conjunto n.º 9225/2011, de 25 de julho,
foi nomeado o intendente Pedro Neto Gouveia, da Polícia de Segurança
Pública (PSP) para o exercício de funções como oficial de ligação do
Ministério da Administração Interna (OL/MAI) junto da Embaixada de
Portugal em Díli, Timor-Leste.
2 — Fica exonerado, a seu pedido, com efeitos a partir de 1 de junho
de 2012.
8 de maio de 2012. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Sacadura Cabral Portas. — O Ministro da Administração
Interna, Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva.
206219686

Experiência profissional
Aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada,
aberto em 27 de maio de 1995; adida de embaixada na Secretaria de
Estado, em 7 de março de 1996; secretária de embaixada, em 28 de maio
de 1997; terceira-secretária, em 2 de março de 1998; segunda-secretária
de embaixada, em 7 de março de 2001; na Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, em 17 de setembro
de 2001; primeira-secretária, em 8 de março de 2004; na Embaixada de
Portugal em Varsóvia em 19 de setembro de 2005; encarregada de negócios a.i. de 18 de março a 17 de outubro de 2006; Diretora de Serviços
dos Assuntos Institucionais e Relações Bilaterais, na Direção-Geral dos
Assuntos Europeus, em 17 de dezembro de 2008; Chefe de Gabinete do
Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em 31 de outubro de 2009;
conselheira de embaixada, em 20 de outubro de 2010; Chefe de Gabinete
do Secretário-Geral, em 21 de junho de 2011; na Secretária-geral em 1
de fevereiro de 2012. Oficial da Ordem do Mérito, da Polónia.
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Despacho (extrato) n.º 9238/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de S. Ex.ª o
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 11 de junho de 2012,
foi renovada a licença especial para exercício de funções transitórias
na Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, concedida a Ilda Cristina
Fernandes de Sousa Ferreira, técnica superior do Mapa de Pessoal do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo período de dois anos, com
efeitos a partir de 16 de agosto de 2012.
25 de junho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
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Despacho (extrato) n.º 9239/2012
Por despacho do Secretário-Geral de 20 de junho de 2012, nos termos
do disposto no n.º 10 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27
de fevereiro (ECD), ouvido o conselho diplomático e por conveniência de serviço, foi prorrogado até 25 de setembro de 2012 o prazo
de permanência em Posto do Conselheiro de Embaixada — pessoal
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — João Paulo
Marques Sabido Costa, colocado na Embaixada de Portugal em Ottawa.
25 de junho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 9242/2012
Com a aprovação da nova Lei Orgânica do Ministério da Defesa
Nacional, o Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, procedeu-se a uma reestruturação orgânica do Ministério, designadamente do
Instituto da Defesa Nacional (IDN), com o objetivo de obter uma maior
eficiência dos serviços, resultando numa diminuição muito significativa
dos cargos dirigentes superiores e dos cargos dirigentes intermédios do
Ministério da Defesa Nacional. Determina-se no seu artigo 16.º que o
IDN é dirigido por um diretor-geral.
No sentido de reorganizar a estrutura do IDN, dando-lhe maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá
assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os
seus custos de funcionamento, tendo sempre presente os princípios
orientadores da organização e funcionamento dos serviços da administração direta do Estado, foi aprovada a nova orgânica do IDN pelo
Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 16 de maio, que, face à opção por
uma estrutura organizacional hierarquizada, permite garantir a adaptação dos serviços às mudanças, em razão da natureza e exigências das
atividades a desenvolver, por um lado, e da qualidade dos métodos
de trabalho e de organização, por outro, visando a racionalização dos
meios, a eficiência da utilização dos recursos públicos e a melhoria dos
serviços prestados.
Consequentemente, com a aprovação do Decreto Regulamentar
n.º 41/2012, de 16 de maio, e como resulta da disposição da alínea c)
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, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, cessaram as comissões de serviço dos
titulares dos cargos dirigentes do IDN, tornando-se necessário proceder
à nomeação de um diretor-geral para o IDN.
Nestes termos, entende-se que o Major-General Vítor Daniel Rodrigues Viana, pela sua aptidão e experiência profissional, demonstrada
pelo respetivo currículo, publicado em anexo ao presente despacho, do
qual faz parte integrante, tem o perfil pessoal e profissional adequado
para se alcançar os objetivos pretendidos para o IDN.
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, estabelece no n.º 1 do

