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Técnica Superior do Mapa de Pessoal do Instituto do Desporto de
Portugal, I. P.
De 2000 a 2008 — Responsável pelo Centro de Medicina Desportiva
do Porto.
Atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Medicina Desportiva do Porto:
Organizadora, desde 2007, da série de colóquios «À Conversa com
o Especialista…».
Organizadora, em 2009, do Simpósio Internacional “Sports Cardiology” e da Palestra “Safety at Sports Arenas”.
Co-organizadora, responsável pela gestão e membro da Comissão
de Acompanhamento, de 2008 a 2010, do curso de Pós — Graduação
em Medicina Desportiva, organizado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto com a colaboração do Centro de Medicina Desportiva do Porto. Co-organizadora e responsável pela gestão do mesmo
curso de 2003 a 2007.
Responsável pela participação do Centro de Medicina Desportiva
do Porto nas Feiras da Saúde organizadas pela Câmara Municipal do
Porto em 2005 e 2006.
Responsável pela organização no Centro de Medicina Desportiva do
Porto, em 2005, de dois cursos de Suporte Básico de Vida.
Membro do Grupo Dinamizador da Qualidade dos Serviços de Saúde
da Associação Portuguesa para a Qualidade, em representação do Centro
de Medicina Desportiva do Porto, de 1997 a 2003.
Coordenadora, de 2001 a 2002, do trabalho realizado no Centro de
Medicina Desportiva do Porto pelo grupo de alunos da Universidade do
Minho, no âmbito do estágio final da licenciatura em Psicologia.
Colaboradora, em 2000, no projecto de investigação realizado pelo
Centro de Medicina e pelo Departamento de Matemática Aplicada da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para desenvolvimento
de software para arquivo automático em forma digital dos dados recolhidos para registadores Holter de 12 derivações.
Colaboradora, em 1999, em estudo realizado pelo Centro de Medicina Desportiva sobre a variação circadiana da frequência cardíaca,
competindo-lhe a organização e planeamento da recolha de dados experimentais de uma das amostras do estudo.
Colaboradora no trabalho com o qual o Centro de Medicina Desportiva do Porto se candidatou ao Troféu de Segurança 1998 “Segurança
no Desporto: Uma Exigência, Um Desafio”, da Companhia de Seguros
Bonança, e representante do Centro de Medicina na cerimónia de entrega de prémios.
IV — Outras atividades:
Presidente da Direção da Academia de Música de Santa Maria da
Feira de 2002 a 2003.
Tradutora para português, com autorização de McGraw -Hill, Inc.,
do artigo “Exercise — The Best Prescription”.
Tradutora, com autorização do American College of Sports Medicine,
do relatório “CDC/ACSM Summary Statement Workshop on Physical
Activity and Public Health”, publicado na Revista Portuguesa de Medicina Desportiva, volume 15: 115-117, 1997.
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Despacho n.º 8448/2012
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo de 12 de abril de 2012 e ao
abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) e 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada 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, conjugado com o disposto no artigo 6.º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, e nos termos dos
artigos 1.º, n.º 1, alínea c) e 2.º, n.º 1 dos Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, IP), aprovados pela Portaria
n.º 11/2012, de 11 de janeiro, é designado para o exercício em regime
de substituição do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor
do Departamento Jurídico e de Auditoria do IPDJ, IP, o licenciado João
Manuel Marmeleiro Nunes Gonçalves Rosa, cujo currículo académico e
profissional que se anexa ao presente despacho, demonstra preencher os
requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica,
a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções.
2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 5 de março
de 2012.
31 de maio de 2012. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
IPDJ, I. P, João Manuel Cravina Bibe.
Nota curricular
Nome: João Manuel Marmeleiro Nunes Gonçalves da Rosa
Naturalidade: Lisboa
Data de Nascimento: 23/01/1966

I — Formação complementar:
Estágio completo de Introdução à Gestão de Recursos Humanos
pelo Centre de Formation au Management du Ministerie de la Defense
Curso Técnico de Organização de Empresas pela CIF/Quimigal
Curso de Formação de Formadores pelo EPE
Curso de Direito das Contra -Ordenações pelo INA
Curso de Contencioso Administrativo pelo INA.
II — Formação Académica:
Licenciatura em Direito
III — Atividades profissionais:
Em 1993 — Consultor Jurídico no Serviço de Justiça e Disciplina do
Quartel -General da Zona Militar dos Açores
De 1994 a 2001 — Consultor Jurídico no Gabinete de Apoio da Direção de Recrutamento/Comando de Pessoal do Exército Português
De 2001 a 2002 — Assessor Jurídico na Direção de Pessoal e Recrutamento Militar/Divisão Técnico -Jurídica/Ministério da Defesa
Nacional
Em Maio de 2002 — Ingresso no quadro de pessoal Civil do Exército;
Em Agosto de 2002 — Ingresso no quadro de pessoal da Direção-Geral
de Infra-Estruturas/Ministério da Defesa Nacional
Em Janeiro de 2003 — Ingresso no quadro de pessoal da Direção — Geral de Pessoal e Recrutamento Militar/Ministério da Defesa
Nacional
Em 2005 — Chefe de Divisão dos Recursos Humanos do Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento. Em acumulação de funções,
nomeado em Setembro de 2007, Chefe da Equipa de Projeto de Recuperação de Dados dos Ex -Agentes de Cooperação.
IV — Atividades complementares desenvolvidas:
Exerceu Advocacia.
Formador nas seguintes áreas:
Código do Procedimento Administrativo e Novo Regime de Vínculos,
Carreiras e Remunerações. Integração em Grupos de Trabalho para
aplicação da nova Lei do Serviço Militar e respetivo Regulamento.
Integração em Grupos de Trabalho para revisão do quadro de pessoal
Civil da Força Aérea. Integração em Grupos de Trabalho para alteração
das carreiras médicas no quadro de pessoal Civil da Marinha.
206188655
Despacho n.º 8449/2012
1 — Por deliberação do Conselho Diretivo de 12 de abril de 2012 e ao
abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) e 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada 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, conjugado com o disposto no artigo 6.º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, e nos termos dos
artigos 1.º, n.º 1, alínea b) e 2.º, n.º 1 dos Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, IP), aprovados pela Portaria
n.º 11/2012, de 11 de janeiro, é designada para o exercício em regime
de substituição do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor
do Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais do
IPDJ, IP, a licenciada Ana Paula Melo Gonçalves Pedro Vitorino, cujo
currículo académico e profissional que se anexa ao presente despacho,
demonstra preencher os requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados ao exercício
das inerentes funções.
2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 5 de abril
de 2012.
31 de maio de 2012. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
IPDJ, I. P., João Manuel Cravina Bibe.
Nota curricular
Nome: Ana Paula Melo Gonçalves Pedro Vitorino.
Data e local de nascimento: 9 de fevereiro de 1963, Lisboa.
I — Habilitações académicas:
Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental, ministrado pela Universidade Técnica de Lisboa — Instituto
Superior de Economia e Gestão (2006).
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto
Superior de Novas Profissões (1988).
Categoria, carreira e organismo de origem: Técnica superior, da carreira com a mesma designação, pertencente ao mapa de pessoal da
Direção-Geral do Orçamento (DGO) — Ministério das Finanças.

22095

Diário da República, 2.ª série — N.º 121 — 25 de junho de 2012
II — Experiência profissional:
Diretora do Departamento de Recursos Financeiros e Patrimoniais,
em regime de substituição, do Instituto do Desporto de Portugal, I. P.,
desde 8 de agosto de 2011.
Técnica superior na Direção de Serviços da Conta da DGO, entre 1 de
janeiro de 2010 e 7 de agosto de 2011.
Técnica superior no Departamento Administrativo e Financeiro da
Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), entre
15 de outubro de 2008 e 21 de dezembro e 2009.
Assessora na 2.ª Delegação da DGO, junto do Ministério da Defesa
Nacional (MDN), entre 1 de maio de 2007 e 14 outubro de 2008.
Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, no Instituto
do Desporto de Portugal, I. P. (IDP), entre 14 de fevereiro de 2006 e
30 de abril de 2007.
Técnica Superior na 11.ª Delegação da DGO, junto do Ministério da
Educação, entre 1 de janeiro e 13 de fevereiro de 2006.
Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Património, na Direção-Geral de Viação (DGV), entre 1 de outubro de 2002 e 31 de dezembro
de 2005.
Técnica superior da Direção de Serviços de Gestão da Informação
Orçamental da DGO, entre 29 de março de 1999 a setembro de 2002.
Técnica Superior a prestar apoio técnico do Gabinete do Diretor-Geral
da Direção-Geral da Contabilidade Pública (DGCP), entre outubro de
1995 e 28 de março de 1999.
Técnica Superior na 3.ª Delegação da ex-DGCP, junto do Ministério
das Finanças, entre julho de 1994 e setembro de 1995.
Técnica Superior na 12.ª Delegação da ex-DGCP, junto do Ministério
da Saúde, entre novembro de 1993 e junho de 1994.
Técnica Superior no Gabinete de Apoio ao Diretor-Geral da Contabilidade Pública, entre maio de 1993 e novembro de 1993.
Técnica Superior, admitida por concurso na ex-Direção-Geral da
Contabilidade Pública (DGCP), tendo passado a exercer funções na
Direção de Serviços Gerais da Conta da DGCP, entre 1 de julho de
1992 e abril de 1993.
Técnica Superior da Direção Geral de Viação, entre 1 de setembro
de 1986 a 30 de junho de 1992.
III — Atividades complementares desenvolvidas:
Monitora de curso de formação profissional, no âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Receita (SGR — nova versão), para os
utilizadores da referida aplicação (2000-2002).
Membro do grupo de trabalho do estudo das implicações orçamentais
na entrada em vigor do EURO (2001-2002).
Representante da DGO, para em colaboração promover a identificação
e levantamento de casos práticos específicos de impostos a desenvolver
nas aplicações informáticas (outubro de 1995 e outubro de 2002).
Representante da DGO, no grupo de trabalho para teste da nova
versão do SGR (1996).
Membro da Comissão da Reforma da Administração Financeira e da
Tesouraria do Estado (1995).
Membro do grupo de trabalho interdepartamental COMTAPRE (Comissão Técnica de Acompanhamento do Projeto para Controlo das
Receitas de Estado) (novembro de 1992 a junho de 1994).
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Secretaria-Geral
Despacho n.º 8450/2012
Noémia Maria Dias Coelho, proveniente do território de Macau,
ingressou na Administração Pública Portuguesa, tendo ficado afeta ao
quadro transitório de pessoal, criado para o efeito, junto da ex-Direção-Geral da Administração Pública (ex-DGAP) ao abrigo do disposto nos
artigos 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 89-F/98, de 13 de abril, com a categoria de Técnico-adjunto de 2.ª classe da carreira Técnico-profissional,
tendo adquirido a qualidade de agente, conforme consta do Despacho
Conjunto n.º 1/99, de 3 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 2, de 4 de janeiro de 1999.
Encontrava-se na situação de licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa e Especial de Macau,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, pelo período
de um ano, com efeitos a 1 de julho de 2011, conforme o Despacho
n.º 8404/2011, de 31 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 21 de junho de 2011.
Considerando que a agente solicitou, agora, o regresso à atividade,
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril,

apresentando documento comprovativo da cessação do contrato com o
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, em
1 de fevereiro de 2012;
Considerando que, face à publicação da Lei n.º 53/2006, de 7 de
dezembro, a agente foi reafeta, na situação de mobilidade especial, à
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, com efeitos a 8 de dezembro
de 2006, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º da referida lei;
Considerando que a agente se encontrava posicionada no escalão 2,
índice 223 da categoria de Técnico-adjunto de 1.ª classe da carreira
Técnico-profissional, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de dezembro;
Considerando que aquele diploma legal foi revogado pela Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (cf. Artigo 116.º, alínea aq);
Considerando a transição da carreira e categoria operada pela referida Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, passou para a carreira e
categoria de assistente técnico, na posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª e
nível remuneratório entre 5 e 7, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas;
Determino, ao abrigo dos artigos 1.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98,
de 13 de abril, que Noémia Maria Dias Coelho seja recolocada na
fase de transição nos termos previstos no n.º 1 do artigo 47.º-A, da
Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, aditado pelo artigo 38.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na seguinte situação jurídico-funcional:
Carreira e categoria de assistente técnico, remuneração € 782,68,
posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª, nível remuneratório entre 5 e 7 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1533-C/2008,
de 31 de dezembro.
O presente despacho produz efeitos a 2 de fevereiro de 2012
12 de junho de 2012. — A Secretária-Geral, Teresa Maria Caldeira
Temudo Nunes.
206186419

Autoridade Tributária e Aduaneira
Louvor n.º 289/2012
É com profundo sentimento de justiça e reconhecimento que publicamente presto louvor, a título póstumo, ao Dr. Armando Henrique
Lourenço dos Santos, Diretor de Finanças do Porto da Autoridade Tributária e Aduaneira, pelos notáveis serviços prestados desde 1977 a esta
instituição, outrora Direção-Geral dos Impostos, em especial ao longo
dos 22 anos de exercício em cargos dirigentes, funções que sempre
desempenhou com excecional brio profissional e onde notoriamente
se distinguiu, com total disponibilidade e entrega à causa pública, num
verdadeiro espírito de missão.
Dotado de extraordinário sentido de responsabilidade e lealdade, de
larga experiência profissional e de invulgar capacidade de análise, o
Dr. Armando Henrique Lourenço dos Santos soube aliar, com mestria,
as elevadas capacidades técnicas e de liderança, inovando com eficiência
e contribuindo, assazmente, para os níveis de qualidade dos serviços da
administração tributária, denotando excecional mérito no desempenho
das altas e importantes funções que lhe foram confiadas.
Por tudo isto, e também pelas excelentes qualidades humanas que
o caracterizavam, ao Dr. Armando Henrique Lourenço dos Santos, a
título póstumo, é merecido o meu profundo reconhecimento pessoal
e público louvor.
30 de abril de 2012. — O Diretor-Geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, José António de Azevedo Pereira.
206184037

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Secretaria-Geral
Aviso n.º 8462/2012
Procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, do mapa
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
1 — Nos termos do disposto nos n.º 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que, autorizado
por despacho de 01 de junho de 2012, da Secretária-Geral do Ministério
da Defesa Nacional, se encontra aberto procedimento concursal comum,

