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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Curriculum vitae
Currículo académico:
Licenciada em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade
Nova de Lisboa (1978);
Diplomada em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia
Aplicada(1975).
Currículo profissional:
Em 15 de Julho de 2003, nomeada, em comissão de serviço,
chefe de divisão de Assuntos Comunitários da Direcção de
Serviços de Assuntos Comunitários e Multilaterais do Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento, do MNE. Em 18
de Novembro de 2004, nomeada, por substituição, chefe de
divisão dos Assuntos Comunitário da mesma Direcção de Serviços do IPAD, onde acompanha e coordena as matérias relacionadas com a Política de Cooperação para o Desenvolvimento da União Europeia;
Em 26 de Junho de 2001, nomeada chefe de divisão de Assuntos
Comunitários da Direcção de Serviços dos Assuntos Comunitários e Multilaterais do Instituto da Cooperação Portuguesa,
do MNE, com as mesmas competências;
Em 1 de Maio de 1998, nomeada chefe de divisão, por substituição, da Direcção de Serviços dos Assuntos Comunitários
para a Cooperação, do Instituto da Cooperação Portuguesa.
Em 19 de Setembro de 1999, nomeada, precedendo concurso,
chefe de divisão do mesmo Serviço, com as mesmas funções,
com especial relevância para a coordenação dos assuntos
comunitários durante a presidência portuguesa, no 1.o semestre
de 2000;
De Março de 1994 a 1 de Maio de 1998, assessora principal
na Direcção de Serviços dos Assuntos Comunitários para a
Cooperação do Instituto da Cooperação Portuguesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo como principais funções
o acompanhamento, coordenação e participação portuguesa
nos assuntos relacionados com a política da cooperação para
o desenvolvimento da União Europeia;
De 1990 a Março de 1994, chefe de divisão da Direcção-Geral
de Cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo
como principais funções o acompanhamento da contratação
de cooperantes, da cooperação com as organizações não governamentais para o desenvolvimento e da cooperação multilateral e comunitária nas áreas sócio-culturais.
Despacho (extracto) n.o 17 039/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 14 de Julho de 2005:
Patrícia Pacheco de Faria Veiga Fonseca, técnica de 2.a classe, da
carreira técnica, do quadro de pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa — nomeada, precedendo concurso, técnica de
1.a classe da mesma carreira e quadro de pessoal, com efeitos à
data da aceitação do lugar, sendo integrada no escalão 2, índice 355,
da referida categoria.
A presente nomeação tem como base legal o disposto no n.o 1
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, no n.o 8
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e na
alínea c) do n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Julho de 2005. — O Presidente, José Jacinto Iglésias Soares.
Despacho (extracto) n.o 17 040/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 19 de Julho de 2005:
Sónia Carnoto Pacheco e Maria Natália dos Santos Oliveira Correia
da Silva, ambas técnicas superiores de 1.a classe, da carreira técnica
superior, do quadro de pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa — nomeadas, precedendo concurso, técnicas superiores
principais da mesma carreira e quadro de pessoal, com efeitos à
data da aceitação do lugar, sendo integradas no escalão 1, índice 510,
da referida categoria.
As presentes nomeações têm como base legal o disposto no n.o 1
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, no n.o 8
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e na
alínea c) do n.o 3 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — O Presidente, José Jacinto Iglésias Soares.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.o 772/2005 (2.a série). — Manda o Governo, pelo
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro da
Defesa Nacional, por proposta do almirante Chefe do Estado-Maior-
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-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.o, n.o 3, alínea a), 2.o, 5.o, 6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 55/81, de 31 de Março,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 232/2002, de 2 de
Novembro, nomear o primeiro-sargento SAS (064163-E) José Manuel
Jacinto do Rosário Lúcio para o cargo «OSC GPR 0050 — Administrative Assistant (Public Information Office)» no Quartel-General
do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), em
Mons, Reino da Bélgica.
Nos termos do artigo 6.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 55/81, de 31 de
Março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao
exercício deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação
do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste o
decurso normal da mesma.
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Julho de 2005.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — Pelo Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, João Titterington Gomes Cravinho, Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. — O Ministro da Defesa
Nacional, Luís Filipe Marques Amado.
Portaria n.o 773/2005 (2.a série). — Manda o Governo, pelos
Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional,
por proposta do almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, nos termos dos artigos 1.o, n.o 3, alínea a), 2.o, 5.o, 6.o
e 7.o do Decreto-Lei n.o 55/81, de 31 de Março, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 232/2002, de 2 de Novembro, nomear o
capitão-de-mar-e-guerra M (1775) Aníbal José Ramos Borges para
o cargo «TC-740-Branch Head, Scientific Programmes of Work
(SPOW) Coordination» no HQ SACT, em Norfolk, Estados Unidos
da América, em substituição do capitão-de-mar-e-guerra M (303771)
António José Bonifácio Lopes, que fica exonerado do referido cargo
pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado assuma
funções.
Nos termos do artigo 6.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 55/81, de 31 de
Março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao
exercício deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação
do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste o
decurso normal da mesma.
A presente portaria produz efeitos a partir de 16 de Julho de 2005.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — Pelo Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, João Titterington Gomes Cravinho, Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. — O Ministro da Defesa
Nacional, Luís Filipe Marques Amado.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Despacho n.o 17 041/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio para exercer funções de chefe do meu Gabinete o licenciado
Luís Fernando de Carvalho Vitório.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
22 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
João José Amaral Tomaz.
Despacho n.o 17 042/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 2.o, 6.o e 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, destaco para o meu Gabinete a licenciada Ana Cristina de
Oliveira Carmona Bicho, técnica jurista de 1.a classe, da Direcção-Geral dos Impostos, para exercer funções de adjunta, auferindo como
remuneração mensal, pelo serviço de origem, a que lhe é devida em
razão da categoria que detém, acrescida da diferença dessa para a
remuneração estabelecida para o cargo de adjunto de gabinete ministerial, incluindo despesas de representação, com direito à percepção
dos subsídios de férias e de Natal no montante correspondente ao
daquele cargo, diferença essa a suportar pelo orçamento do meu
Gabinete.
2 — Nos termos do estabelecido na alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, a nomeada fica autorizada
a desempenhar actividades docentes no ensino superior.

