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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 3214/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 25.o,
n.o 1, alínea i), da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, dá-se por
finda, a seu pedido, a comissão de serviço do licenciado Fernando
Manuel Fernandes Alves para o exercício do cargo de secretário-geral-adjunto do Ministério da Economia e da Inovação, com efeitos
a 1 de Fevereiro de 2006.
26 de Janeiro de 2006. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.
Despacho n.o 3215/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 25.o,
n.o 1, alínea b), da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, cessa a comissão
de serviço do licenciado Carlos Manuel Silvério da Palma para o
exercício do cargo de secretário-geral-adjunto do Ministério da Economia e da Inovação, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006.
26 de Janeiro de 2006. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
Despacho (extracto) n.o 3216/2006 (2.a série). — Por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
Luís Manuel Bico Moura Didelet, assessor da carreira de engenheiro
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo — promovido automaticamente, independentemente de concurso, a assessor principal da carreira de engenheiro, ao abrigo
do disposto no artigo 15.o, n.o 3, alínea b), da Lei n.o 10/2004,
pelo facto de ter obtido a classificação de Excelente na avaliação
de desempenho referente ao ano 2004 e por à data de 31 de Dezembro de 2004 já ter decorrido o último ano do período de tempo
necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.
Despacho (extracto) n.o 3217/2006 (2.a série). — Por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
Claudino António Pereira de Matos, técnico superior principal da
carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura do Alentejo — promovido automaticamente, independentemente de concurso, a assessor da carreira de engenheiro,
ao abrigo do disposto no artigo 15.o, n.o 3, alínea b), da Lei
n.o 10/2004, pelo facto de ter obtido a classificação de Excelente
na avaliação de desempenho referente ao ano 2004 e por à data
de 31 de Dezembro de 2004 já ter decorrido o último ano do
período de tempo necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.
Despacho (extracto) n.o 3218/2006 (2.a série). — Por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
Maria Eduarda Pauzinho Pontes da Silva Morais, técnica superior
de 1.a classe da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Agricultura do Alentejo — promovida automaticamente, independentemente de concurso, a técnico superior
principal da carreira de engenheiro, ao abrigo do disposto no
artigo 15.o, n.o 3, alínea b), da Lei n.o 10/2004, pelo facto de ter
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obtido a classificação de Excelente na avaliação de desempenho
referente ao ano 2004 e por à data de 31 de Dezembro de 2004
já ter decorrido o último ano do período de tempo necessário à
promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.
Despacho (extracto) n.o 3219/2006 (2.a série). — Por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
Maria José Tomé Gomes, técnica superior de 2.a classe da carreira
de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura do Alentejo — promovida automaticamente, independentemente de concurso, a técnico superior de 1.a classe da
carreira de técnico superior, ao abrigo do disposto no artigo 15.o,
n.o 3, alínea b), da Lei n.o 10/2004, pelo facto de ter obtido a
classificação de Excelente na avaliação de desempenho referente
ao ano 2004 e por à data de 31 de Dezembro de 2004 já ter decorrido
o último ano do período de tempo necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.
Despacho (extracto) n.o 3220/2006 (2.a série). — Por despacho
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
João Júlio Meireles Xavier, técnico principal da carreira de engenheiro
técnico agrário do quadro de pessoal da Direcção Regional de
Agricultura do Alentejo — promovido automaticamente, independentemente de concurso, a técnico especialista da carreira de engenheiro técnico agrário, ao abrigo do disposto no artigo 15.o, n.o 3,
alínea b), da Lei n.o 10/2004, pelo facto de ter obtido a classificação
de Excelente na avaliação de desempenho referente ao ano 2004
e por à data de 31 de Dezembro de 2004 já ter decorrido o último
ano do período de tempo necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.
Despacho (extracto) n.o 3221/2006 (2.a série). — Por despachos
do director regional de Agricultura do Alentejo de 9 de Janeiro de
2006:
Ludovica Maria Soares Proença Fonseca, Maria de Fátima Carloto
Rufino e Maria Cristina Romão Carrilho Velez, assistentes administrativas principais da carreira de assistente administrativo do
quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo — promovidas automaticamente, independentemente de concurso, a assistente administrativo especialista da carreira de assistente administrativo, ao abrigo do disposto no artigo 15.o, n.o 3,
alínea b), da Lei n.o 10/2004, pelo facto de terem obtido a classificação de Excelente na avaliação de desempenho referente ao
ano 2004 e por à data de 31 de Dezembro de 2004 já ter decorrido
o último ano do período de tempo necessário à promoção.
A presente nomeação produz efeitos reportados à data da aceitação
da nomeação. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.

Direcção Regional de Agricultura do Algarve
Despacho (extracto) n.o 3222/2006 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Dezembro de 2005 do director regional de Agricultura do
Algarve:
Mário Nuno Valente Lopes Dias, técnico superior principal da carreira
de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Algarve — nomeado, em regime de substituição, para
o cargo de direcção intermédia de 1.o grau para a Direcção de
Serviços de Desenvolvimento Rural da mesma Direcção Regional,
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ao abrigo do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com
a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão do
visado, tem ainda como suporte o respectivo currículo.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Dezembro
de 2005. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
23 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, Joaquim Castelão
Rodrigues.
Curriculum vitae
Nome — Mário Nuno Valente Lopes Dias.
Naturalidade — Évora.
Habilitações académicas — licenciado em Engenharia Zootécnica,
ramo de Extensão Rural.
Experiência profissional:
Em 1 de Junho de 1989 iniciou a sua actividade profissional
na Direcção Regional de Agricultura do Algarve, com funções
correspondentes à categoria de técnico superior de 2.a classe
da carreira de engenheiro;
No período de 19 de Fevereiro de 1990 a Abril de 1992 foi
designado responsável do Núcleo de Extensão Rural de
Martilongo;
Responsável do Núcleo de Extensão Rural do Azinhal no período
de Maio de 1992 a Maio de 1994;
De Junho 1994 até 19 de Maio 1997 prestou apoio técnico diverso,
com especial incidência no sector dos pequenos ruminantes
e organização de agricultores, no regime de prestação serviços
na Zona Agrária do Sotavento-Tavira;
Em 4 de Agosto de 1998, por despacho do director regional
de Agricultura do Algarve, foi nomeado definitivamente,
mediante concurso, na categoria de técnico superior de
2.a classe da carreira de engenheiro do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Algarve;
A partir de 19 de Maio de 1997 passou a exercer funções na
Divisão do Associativismo e Renovação do Tecido Produtivo
da DRAALG;
Em 11 de Setembro de 2000 foi promovido, mediante concurso,
a técnico superior de 1.a classe da carreira de engenheiro;
Desde de 1 de Fevereiro de 2000 e até 26 de Fevereiro de 2004
desempenhou funções de chefe de divisão de Associativismo
e Renovação do Tecido Produtivo;
Com efeito a 26 de Fevereiro de 2004, foi promovido à categoria
de técnico superior principal da carreira de engenheiro, nos
termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
Despacho n.o 3223/2006 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Janeiro de 2006 do Secretário de Estado Adjunto da Agricultura e
das Pescas:
Paulo Sérgio de Gravato Andrade, técnico profissional de 1.a classe,
da carreira técnico-profissional de laboratório, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, na situação
de licença sem vencimento de longa duração — autorizado o
regresso desta situação ao mesmo quadro, com idêntica categoria.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.
Despacho n.o 3224/2006 (2.a série). — Por despacho de 25 de
Janeiro de 2006 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:
Constantino Duarte Machado, auxiliar agrícola, da carreira de auxiliar
agrícola, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral — reclassificado, ao abrigo do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, designadamente através dos artigos 6.o e 7.o, na categoria de tractorista, da carreira de tractorista,
do mesmo quadro de pessoal, a partir da data da aceitação do
novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Janeiro de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.
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Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar
Direcção de Serviços de Gestão e Administração
Despacho (extracto) n.o 3225/2006 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Janeiro de 2006 da directora do Gabinete de Planeamento
e Política Agro-Alimentar:
Lizete Lourenço de Oliveira Palavras, assessora da carreira de técnico
superior do quadro do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) — autorizada a sua transferência para o quadro de
pessoal deste Gabinete, com as mesmas categoria e carreira, com
efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006.
30 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços de Gestão e
Administração, Maria Del Carmen Pastor.
Despacho (extracto) n.o 3226/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2006 da directora do Gabinete de Planeamento
e Política Agro-Alimentar:
David Cunha Gouveia, técnico superior principal do quadro do Instituto da Vinha e do Vinho — autorizada a sua transferência para
o quadro de pessoal deste Gabinete, com as mesmas categoria e
carreira, com efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2006.
31 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços de Gestão e
Administração, Maria Del Carmen Pastor.

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e Pescas e Instituto Nacional
de Intervenção e Garantia Agrícola
Despacho n.o 3227/2006 (2.a série). — Em conformidade com
o previsto no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 250/2002, de 21 de Novembro, no n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 78/98, de 27 de Março,
e o disposto nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, o conselho de administração do Instituto de Financiamento
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) e
do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA),
na sua reunião de 19 de Janeiro de 2006, deliberou:
1 — Delegar nos dirigentes e colaboradores do IFADAP e do INGA
a seguir discriminados:
Engenheiro Fernando Saavedra, chefe de serviço da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional de Entre Douro e Minho;
Engenheira Maria Leonor Tavares, coordenadora da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional de Entre Douro e Minho;
Engenheiro Roque Lima Pereira, director-adjunto da Direcção
Regional de Trás-os-Montes;
Engenheiro Manuel Norberto Costa Santos, coordenador da Unidade de Incentivos da Direcção Regional de Trás-os-Montes;
Dr. Francisco Marques de Almeida, chefe de serviço da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional da Beira Litoral;
Dr. Daniel Veiga de Oliveira, coordenador da Unidade de Incentivos da Direcção Regional da Beira Litoral;
Engenheiro Acácio Martins Tavares, chefe de serviço da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional da Beira Interior;
Dr. José Eduardo Pacheco Branco, director-adjunto da Direcção
Regional do Ribatejo e Oeste;
Engenheiro Mário Lança, chefe de serviço da Unidade de Incentivos da Direcção Regional do Ribatejo e Oeste;
Engenheiro Pedro Caetano, coordenador da Unidade de Incentivos da Direcção Regional do Ribatejo e Oeste;
Engenheiro Francisco Murteira, director-adjunto da Direcção
Regional do Alentejo;
Engenheiro Manuel Sebastião Pacheco, coordenador da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional do Alentejo;
Engenheiro Gonçalo Sommer Ribeiro, coordenador da Unidade
de Incentivos da Direcção Regional do Alentejo;
Engenheiro Nuno Sequeira, chefe de serviço da Unidade de
Incentivos da Direcção Regional do Algarve;
Dr.a Maria José Abreu, técnica da Delegação Regional da
Madeira;
Engenheiro João Paulo Pereira Cabral, técnico da Delegação
Regional dos Açores;
Dr. Carlos Pires dos Santos, director-adjunto da Direcção de
Investimento;
Engenheiro Pedro Cardoso Pinto, director-adjunto da Direcção
de Investimento;
Dr.a Isabel Graça, directora-adjunta da Direcção de Investimento;

