30 206

Diário da República, 2.a série — N.o 247 — 27 de Dezembro de 2006

Rui Alfredo Faustino Campos, devendo os serviços por si prestados
ser considerados como relevantes e de elevado mérito.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.
Louvor n.o 735/2006
Louvo o tenente-coronel ENGEL Vítor Manuel Santana Maia Pita
pela forma competente, dedicada e responsável como desempenhou,
ao longo dos três últimos anos, as funções de inspector-coordenador
para a área da administração dos meios humanos (IAMH) desta Inspecção-Geral, na sensível vertente da segurança das instalações, do
trabalho e da gestão ambiental.
Possuidor de uma sólida formação militar e humana, a que alia
uma carreira técnica de elevado nível, o tenente-coronel Vítor Pita
estabeleceu um bom relacionamento, quer institucional, quer social,
a todos os níveis, que se reflectiu no cabal cumprimento das tarefas
que lhe foram cometidas, desta forma muito contribuindo para a credibilidade da acção inspectiva da Inspecção-Geral da Defesa Nacional
(IGDN).
Oficial cumpridor e dotado de um elevado espírito de disciplina,
tem exercido a sua acção inspectiva de forma meticulosa e perspicaz,
superando mesmo a carência de pessoal quando a IAMH se viu privada
do contributo de um inspector com formação em engenharia civil.
Os seus relatórios, alicerçados nos seus vastos conhecimentos técnicos,
e em que sempre soube separar o essencial do acessório, contêm
análises e propostas bem fundamentadas, que em muito contribuíram
para a melhoria dos serviços inspeccionados.
Militar muito leal, sempre pronto a colaborar, denotando um elevado brio e um carácter bem vincado, é o tenente-coronel ENGEL
Vítor Manuel Santana Maia Pita merecedor de ver os seus serviços
na IGDN publicamente distinguidos e reconhecidos como relevantes
e de elevado mérito.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.
Louvor n.o 736/2006
O Doutor João Filipe Pinto Lopes desempenha, há mais de três
anos, as funções de inspector na área da administração dos meios
financeiros (IAMF) desta Inspecção-Geral.
Dotado de sólidos conhecimentos técnicos, autoconfiança e grande
capacidade de trabalho, a que alia uma boa capacidade de relacionamento pessoal, o inspector principal Doutor João Lopes empenhou-se na realização dos objectivos que lhe foram atribuídos, pautando a sua actividade por uma grande constância e rigor, partilha
de conhecimentos e bom relacionamento com os elementos das equipas de auditoria e grupos de trabalho de que fez parte.
O produto do seu desempenho consolidou-se nos relatórios que
subscreveu, para os quais os seus conhecimentos de informática e
a procura persistente constituíram uma mais-valia qualitativa, de que
são bom exemplo os gráficos, quadros e projecções que concebeu.
O seu contributo não se esgotou nos objectivos de auditoria, transportando-se para outras actividades em que participou, designadamente a formação técnica de estagiários para inspectores e a coordenação de estágios para técnicos superiores.
Por ser de inteira justiça dou público testemunho das qualidades
pessoais e profissionais e do desempenho do inspector principal Doutor João Filipe Pinto Lopes, destacando a competência técnica e as
capacidades de trabalho e de relacionamento humano, que contribuíram decisivamente para o prestígio da Inspecção-Geral da Defesa
Nacional, devendo os seus serviços ser considerados relevantes e de
elevado mérito.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.
Louvor n.o 737/2006
O engenheiro João Pedro de Gouveia Pereira Monteiro vem exercendo, de modo exemplar, as funções de inspector na Inspecção da
Administração dos Meios Materiais da Inspecção-Geral da Defesa
Nacional (IGDN), ao longo dos últimos três anos.
Possuidor de um alto sentido das responsabilidades e de uma forte
vontade de bem servir, qualidades que alia à sólida formação de que
é detentor e aos seus dotes de inteligência, que utiliza de forma discreta
mas altamente eficaz, o inspector superior engenheiro João Monteiro
afirma-se como uma mais valia da IGDN, que atinge e ultrapassa,
consistentemente, os objectivos que lhe são fixados, merecendo os
maiores encómios dos seus superiores hierárquicos.

Denotando um acurado interesse na sua formação, o engenheiro
João Monteiro tem vindo a frequentar cursos de especialização e
outras acções de formação com incidência nas actividades de inspecção
que habitualmente lhe estão cometidas, o que muito contribuiu para
melhorar as suas competências técnicas e, assim, abordar com maior
exigência áreas sensíveis, das quais destaco a higiene e segurança
no trabalho, a protecção ambiental e as condições de instalação e
manutenção de infra-estruturas de distribuição de energia.
A consistência dos conhecimentos técnicos que possui, a disponibilidade para o serviço e as qualidades pessoais de que é dotado,
de entre as quais pontificam o carácter, a lealdade, o brio e a extrema
educação, reflectem-se na excelente qualidade dos trabalhos executados, de que relevo os relatórios das inspecções que efectuou, e
na afabilidade do relacionamento que com todos estabelece, constituindo-se como um exemplo a apontar e a seguir.
Assim, é com muito agrado que dou público conhecimento e louvor
pelo elevado nível de desempenho do inspector superior engenheiro
João Pedro de Gouveia Pereira Monteiro, bem como pelas suas excelentes qualidades profissionais e pessoais, considerando distintos e
de elevado mérito os serviços por si prestados à IGDN.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.
Louvor n.o 738/2006
O Doutor Jorge Manuel Nobre Fazenda da Conceição Silvério
desempenha, há mais de três anos, as funções de inspector na área
da administração dos meios financeiros (IAMF), desta Inspecção-Geral.
Dotado de muito bons conhecimentos técnicos, grande capacidade
de trabalho e de concentração, rigor de análise e de um elevado
sentido do dever, o inspector principal Doutor João Silvério empenhou-se de forma rigorosa e metódica na realização dos objectivos
e tarefas que lhe foram atribuídos, quer no âmbito da sua área inspectiva, quer no âmbito do sistema de controlo interno (SCI), patenteando uma preocupação permanente pela melhoria dos métodos,
metodologias, instrumentos e produto dos trabalhos.
Os seus notados atributos profissionais, qualidades pessoais e de
carácter marcaram o seu desempenho, nomeadamente na formação
técnica de estagiários para inspectores e de técnicos superiores e na
elaboração dos manuais de auditoria do SCI e da IAMF.
Por ser de inteira justiça, dou público testemunho das qualidades
pessoais e profissionais e do desempenho do inspector principal Doutor Jorge Manuel Nobre Fazenda da Conceição Silvério, destacando
a competência técnica, a integridade de carácter e o comportamento
ético, que contribuíram decisivamente para o prestígio de que desfruta
a auditoria financeira da Inspecção-Geral da Defesa Nacional, pelo
que os seus serviços devem ser considerados relevantes e de elevado
mérito.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.
Louvor n.o 739/2006
Louvo a assistente administrativa especialista Maria Isabel Brito
Marques de Almeida Bailão pela forma dedicada, competente e diligente como tem vindo a desempenhar, ao longo dos últimos três
anos, as funções de secretária pessoal do inspector-geral da Defesa
Nacional.
Dotada de excelentes qualidades de trabalho, disponibilidade, vontade e aptidão para bem servir, colaboradora leal e eficiente, tem
executado, de um modo continuado, as tarefas de que está incumbida
de forma exemplarmente responsável, com zelo e profissionalismo.
Merecido destaque deve também ser dado às suas qualidades humanas, de que destaco o excelente relacionamento pessoal, a formação
moral e ética, a educação e a correcção no trato, sendo digna de
ser apontada como exemplo a seguir.
Pelas qualidades de que é detentora, aliadas a um apurado e exigente sentido do dever e espírito metódico e, ainda, pela forma correcta e afável colocada na prestimosa colaboração que prestou ao
inspector-geral da Defesa Nacional e como comunicou com todas
as entidades que a contactaram, a assistente administrativa especialista
Maria Isabel Brito Marques de Almeida Bailão tornou-se merecedora
deste público reconhecimento e louvor.
11 de Dezembro de 2006. — O Inspector-Geral, António Manuel
Abrantes Lopes, vice-almirante.

