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PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 4201/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de
janeiro, designo como Técnico Especialista do meu gabinete, o Mestre
Henrique Manuel Marques Almeida Baltazar.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro o designado desempenhará funções de
preparação, análise, sistematização e comunicação dos temas relativos
às áreas de governação do planeamento e das infraestruturas.
3 — O estatuto remuneratório do designado é equiparado ao de Adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 22 de janeiro de 2016.
6 — Publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se
na página eletrónica do Governo.
21 de janeiro de 2016. — O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
Nota curricular
Dados Biográficos

de janeiro, designo, para exercer funções de secretária pessoal do meu
gabinete, Isaura Luzia Silva Inácio, trabalhadora da Ernst & Young, S. A.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 14 de março de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
15 de março de 2016. — O Ministro da Economia, Manuel de Herédia
Caldeira Cabral.
ANEXO
Nota Curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Isaura Luzia Silva Inácio.
Data de nascimento: 13 de dezembro de 1976.
Nacionalidade: Portuguesa.
2 — Habilitações académicas:
1994 — 1999: Licenciatura no curso de Sociologia, pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
3 — Experiência profissional:
Desde 2008 até à presente data: Secretária, na Ernst & Young, S. A.;
Entre 2004 e 2008: Secretária de direção, na Artemis Consultores, L.da
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Nome: Henrique Manuel Marques Almeida Baltazar
Data e local de nascimento: Lisboa, 03 de dezembro de 1974

Direção-Geral de Energia e Geologia

Habilitações e atividade académica
Licenciado em Psicologia Social e das Organizações, pelo Instituto
Superior de Psicologia Aplicada, com a média final de 14 valores;
MBA — Master in Business Administration, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, com a média final de 16 valores.
Percurso Profissional
Iniciou o percurso profissional na consultoria de Recursos Humanos
(Infortec, 1996/2000), de onde transitou para a indústria (Torrefacção
Camelo — Grupo Nabeiro, 2000/2005), onde assumiu a função de
Diretor Comercial.
Foi consultor afiliado da ISR — Towers Perrin (2006/2009), tendo
desenvolvido vários projetos de consultoria em Portugal e no estrangeiro.
Em 2007 foi fundador da empresa Empower Up, tendo desde então
assumido a sua Direção-Geral.
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ECONOMIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 4202/2016
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 11.º e da alínea a)
do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero,
a seu pedido, a aposentada Zita Carlos Garcia Araújo Ferreira Ramos
das funções de técnica especialista no meu Gabinete, para as quais
havia sido designada pelo Despacho n.º 218/2016, de 23 de dezembro
de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de
janeiro de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de fevereiro
de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
15 de março de 2016. — O Ministro da Economia, Manuel de Herédia
Caldeira Cabral.
209444952

Aviso n.º 3978/2016
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que Felmica — Minerais
Industriais, S. A., requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de quartzo, para uma área denominada
“Seixo”, localizada no concelho de Foz Côa, ficando a corresponder-lhe
uma área de 1,565 km2, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no sistema PTTM06/ETRS89:
Vértice

X (m)

Y (m)

1
2
3
4

95551,801
93465,164
92706,321
95330,394

146552,258
145679,150
146082,810
147087,170

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, ou a
manifestarem preferência, por escrito com o devido fundamento, no
prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente Aviso.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente,
na Direção de Serviços de
Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na
Av.ª 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa Maria), 1069-203 Lisboa,
entidade para quem devem ser remetidos as reclamações. O presente
aviso e planta de localização estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
2 de março de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
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Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso n.º 3979/2016

Despacho n.º 4203/2016

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de dez estagiários para o provimento de dez postos de trabalho na categoria
de inspetor de jogos, da carreira de inspetor superior de jogos,
do mapa de pessoal do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 35.º, conjugado com a alínea b) do
n.º 2 do artigo 34.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho,

