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autonomia de gestão disporem, nos termos fixados nos seus estatutos,
de um administrador ou secretário, livremente nomeado e exonerado
pelo seu diretor;
O parecer da SEAP sobre dirigentes de instituições de ensino superior
público de 29 de outubro de 2013 refere que a nomeação destes dirigentes realiza-se através dos procedimentos adequados em função do
enquadramento decorrente da lei e dos estatutos em causa;
O artigo 6.º do anexo I dos Estatutos da Universidade de Lisboa veio,
assim, a atribuir a coordenação dos serviços de cada escola a um dirigente, previsto nos seus estatutos, obedecendo à tipologia consagrada
na sua alínea a);
Nesta conformidade, o artigo 44.º dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT)
veio definir, de acordo com o previsto no artigo 127.º do RJIES, que a
coordenação dos serviços da Escola é assegurada por um diretor executivo, nos termos do artigo 6.º do despacho normativo n.º 5-A/2013,
de 19 de abril;
Nos termos do n.º 1 da mesma disposição estatutária, o diretor executivo é livremente nomeado e exonerado pelo presidente do IGOT,
conforme previsto no RJIES:
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 44.º dos Estatutos Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
(IGOT), homologados pelo Despacho n.º 16033/2013, de 10 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 127.º do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro, e com o n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, nomeio, em regime comissão de serviço, com efeitos
a partir de 30 de dezembro de 2013, no cargo de diretor executivo do
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa, o mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira.
18 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria Lucinda Cruz dos
Santos Fonseca.
Nota curricular
Nome — Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira.
Local e data de nascimento — Luanda, em 5 de janeiro de 1974.
Formação académica:
2006 — mestre em Gestão do Território pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, dissertação de
mestrado intitulada «A modernização e a organização territorial da
Administração Pública Portuguesa A caminho da desterritorialização”
do serviço público?»;
2002 — licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Atividade profissional
2010 — secretário do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;
2010 — técnico superior (da área de gestão) do mapa de pessoal
não docente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa;
2005-2009 — técnico superior da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, afeto ao Centro de Estudos Geográficos da Universidade
de Lisboa (assessoria à direção e coordenação de serviços);
2003-2005 — técnico superior na Direção de Serviços de Planeamento e Gestão dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico
de Lisboa;
2000-2003 — apoio à Direção de Serviços de Planeamento e Gestão
dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Lisboa;
1999-2000 — chefe de serviços do Instituto de Estudos Superiores
de Contabilidade;
1996-1998 — colaborador do Secretariado para a Modernização
Administrativa — INFOCID;
1994-1996 — navegador da Força Aérea Portuguesa.
Cargos e outra experiência relevante:
2013 — reeleito vice-presidente do Eurocadres;
2012-2013 — presidente da comissão estatutária do Eurocadres para
o congresso de 2013;
2011-2013 — vice-presidente do Conselho Europeu de Gestores e
pessoal Técnico — Eurocadres (Council of European Professional and
Managerial Staff);
2010 — Legal Entity Appointed Representative (LEAR) do Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território para projetos de investigação
europeus;
2010 — membro do Senado da Universidade de Lisboa;

2010 — avaliador SIADAP de trabalhadores e dirigentes do IGOT;
2009 — membro do Comité Executivo e Representante de Portugal
na Federação de Sindicatos Europeus de Serviço Público;
2009-2010 — 1.º VOGAL eleito da comissão paritária do SIADAP
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
2008-2009 — membro da comissão estatutária do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;
2004 — dirigente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado
(STE).
Formação profissional:
2012 — Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP,
promovido pelo Instituto Nacional de Administração (INA);
2009 — diploma de especialização em Direção Financeira na Administração Pública, promovido pelo Instituto Nacional de Administração
(INA);
2004 — ação de formação — Gestão da Aquisição de Bens e Serviços na Administração Pública, promovida pelo Sindicato dos Quadros
Técnicos do Estado (STE);
2004 — ação de esclarecimento sobre o tema «O Novo Regime de
Avaliação de Desempenho», promovido pelo STE;
2004 — ação de formação sobre o tema «Auditoria Interna: uma
função de ajuda à gestão», promovido pelo STE;
2003 — curso de segurança informática nas organizações — Secretaria-Geral do Ministério da Ciência e Ensino Superior (SG -MCES);
2003 — curso de introdução à qualidade total — SG —MCES.
Outras atividades relevantes:
2013—moderador do workshop «A Representação do Pessoal Não
Docente nos Órgãos de Gestão da Universidade» nas 2.ª Convenção de
Funcionários Não Docentes da Universidade de Lisboa, organizada em
março de 2013 pela Universidade de Lisboa;
2012—moderador do workshop «Os serviços de suporte às atividades de ensino/investigação» na 1.ª Convenção de Funcionários Não
Docentes da Universidade de Lisboa, organizada em maio de 2012 pela
Universidade de Lisboa;
2008 — orador nas XV Conferências de Administração Pública «Recursos Humanos na Administração Pública», organizadas pelo Centro de
Estudos de Administração Pública da Universidade do Minho;
2006 — organização do Seminário Europeu «Serviços Públicos de
Qualidade: Qualidade de Vida!», realizado em Lisboa em 28 de novembro de 2006, no âmbito da campanha da Federação de Sindicatos
Europeus de Serviço Público (EPSU/FSESP);
2006 — orador no curso da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) intitulado «Gestão da Reforma da Administração Pública: Uma
Abordagem Participativa»;
2006 — organização do II Congresso dos Quadros da Administração
Pública «Serviços Públicos — Reformar para Melhorar», promovido
pelo STE;
2005 — orador no 3.º Congresso Nacional da Administração Pública,
promovido pelo Instituto Nacional de Administração;
2005 — participação em processos negociais com o Governo Português, relativos à Administração Pública, na qualidade de dirigente
do STE.
207522813
Despacho n.º 814/2014
Na sequência da publicação dos Estatutos do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), homologados pelo Despacho n.º 16033/2013, de 10 de dezembro, nomeio,
nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 29.º, para o cargo
de Vice-Presidente o Prof. Mário Adriano Ferreira Vale, com efeitos à
data de entrada em vigor dos Estatutos do IGOT-UL.
18 de dezembro de 2013. — A Presidente, Prof.ª Doutora Maria
Lucinda Fonseca.
207522716

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Declaração de retificação n.º 39/2014
Em virtude de ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 22 de novembro de 2013, a p. 34333, o
aviso (extrato) n.º 14422/2013, retifica-se que onde se lê «a afetação
dos Professores Auxiliares Luís Miguel Vicente Afonso Neto e Helena
Maria Águeda Marujo ao mapa de pessoal docente do ISCSP,» deve ler-se «a afetação dos professores auxiliares Luís Miguel Vicente Afonso
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Neto e Helena Maria Águeda Marujo, pertencentes ao mapa de pessoal
docente da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
regime de tenure, ao mapa de pessoal docente do ISCSP, com efeitos
à data do despacho autorizador». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

respeito à criação do novo modelo de governação, ao funcionamento
do Conselho de Faculdade, à reforma curricular e ao desenvolvimento
do projeto de criação de um centro médico universitário em Lisboa. Por
todas estas razões, o Professor Doutor Fernando Nolasco é merecedor
do reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que me cumpre
assinalar neste louvor.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente, Manuel Meirinho.
207521525

27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501072

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Médicas
Despacho (extrato) n.º 815/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013, do Reitor da Universidade
Nova:
Foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, após aprovação
em concurso concurso, com o Doutor Fernando Miguel Teixeira Xavier
como Professor Catedrático, em dedicação exclusiva, com efeitos a 16 de
dezembro de 2013, com a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 285 da tabela aplicável aos docentes universitários.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
8 de janeiro de 2014. — O Diretor, Prof. Doutor Jaime C. Branco.
207521914
Louvor n.º 36/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Coordenadora Técnica Maria Fernanda Serrano Protázio Moreira da Silva, da Secção de
Graduação da Divisão Académica, pela forma dedicada, responsável e
competente como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais
e profissionais que tem demonstrado têm sido um contributo valioso
para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501234
Louvor n.º 37/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Mónica
Diana Salgueiro Faustino Sardo Belchior, Coordenadora de Secção de
Pós-Graduação da Divisão Académica. A sua dedicação, competência
profissional e sentido de responsabilidade constituíram uma contribuição
muito importante para assegurar a continuidade do apoio às atividades de
pós graduação, num momento particularmente sensível neste campo. A
sua contribuição foi também muito valiosa para a melhoria dos serviços
prestados pela Divisão Académica e para a adaptação desta às novas
exigências resultantes do desenvolvimento e reforma do ensino pré e pós
graduado. A sua abertura à inovação e o seu sentido institucional foram
também essenciais para a adoção de novas formas organizacionais que
permitiram uma utilização muito mais racional e efetiva dos recursos
humanos disponíveis.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501145
Louvor n.º 38/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Fernando Eduardo Barbosa
Nolasco, pelas importantes contribuições dadas para o desenvolvimento
do plano de desenvolvimento estratégico da faculdade iniciado em 2007.
Na sua qualidade de Presidente do Conselho Pedagógico, exercidas até
outubro de 2009, com grande competência e elevado sentido institucional, o Professor Doutor Fernando Nolasco deu uma contribuição muito
importante para a organização e melhoria das atividades de ensino, tendo
conduzido a passagem do curso de medicina a Mestrado Integrado de
Medicina. Graças às suas competências específicas nas áreas de ensino
clínico, à sua larga experiência na direção de instituições hospitalares e
às suas capacidades de análise estratégica, o Professor Doutor Fernando
Nolasco teve um papel importante na elaboração e acompanhamento
do plano de desenvolvimento da Faculdade, em particular no que diz

Louvor n.º 39/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Patrícia da Natividade Antunes de Paiva, Técnica Superior, Secretária da Subdiretora
Presidente do Conselho Pedagógico, pela forma dedicada, responsável e
competente como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais
e profissionais que tem demonstrado têm sido um contributo valioso
para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501194
Louvor n.º 40/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Pedro Manuel Freire Costa,
pela elevada dedicação, grande competência e extremo bom senso com
que exerceu as funções de Coordenador do Mestrado Integrado em Medicina. Tendo aceitado esta tarefa num momento em que a implementação
da reforma curricular colocava desafios complexos de organização e
ajustamento, o Professor Doutor Pedro Costa soube, graças à sua experiência de ensino, às suas capacidades de relação com os outros e ao
incontestável respeito de que goza entre docentes e alunos, superar todos
estes desafios com grande eficiência. Por todas estas razões, o Professor
Doutor Pedro Costa é merecedor do reconhecimento da Faculdade de
Ciências Médicas que me cumpre assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501064
Louvor n.º 41/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Isabel Cristina
Sousa Dias Fernandes, técnica superior da Divisão de Recursos Financeiros, pela forma dedicada, responsável e competente como tem
exercido as suas funções. As qualidades pessoais e profissionais que
tem demonstrado possuir têm sido um contributo valioso para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501283
Louvor n.º 42/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas presto público louvor ao Prof. Doutor António Alfredo Coelho
Jacinto, pela sua relevante contribuição para o desenvolvimento da
investigação científica da Faculdade. Tendo aceitado exercer as funções de Coordenador do CEDOC num momento sensível da vida
deste Centro, o Prof. Doutor António Jacinto soube responder a este
complexo desafio com uma notável eficiência, assegurando não só a
continuidade do projeto do CEDOC, como tendo ainda logrado abrir
novas perspetivas e novos caminhos no desenvolvimento deste projeto.
A forma inteligente e competente como liderou o CEDOC e a excelente colaboração que soube estabelecer com todos os seus parceiros
e colaboradores foram fundamentais para a crescente credibilidade
do projeto científico da Faculdade. O Prof. Doutor António Jacinto
teve ainda um papel fundamental no planeamento e organização dos
espaços dos novos edifícios do Pólo de investigação, tendo neste, e em
muitos outros campos, prestado uma ajuda muito relevante à Direção
na implementação do plano de desenvolvimento da Faculdade. Por
todas estas razões, o Prof. Doutor António Jacinto é merecedor do
reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que me cumpre
assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501056

