N.o 216 — 10 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho conjunto n.o 883/2005. — Nos termos da alínea d)
do n.o 1 e do n.o 3 do artigo 3.o do capítulo I e da alínea b) do
n.o 1 do artigo 5.o do capítulo II, ambos os artigos do Estatuto do
Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 74/99, de 16 de Março,
reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2004 ao Sport
Clube Leiria e Marrazes, número de identificação de pessoa colectiva 501395970, para a realização de actividades ou programas de
carácter não profissional considerados de interesse desportivo, podem
usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respectivos
mecenas não tenham, no final do ano ou do período de tributação
em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto sobre
o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas
à segurança social, ou, tendo-a, sendo exigível, tenha sido objecto
de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia idónea,
quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.o do Código
do IRC, se ao caso aplicável.
24 de Outubro de 2005. — Pelo Ministro de Estado e das Finanças,
João José Amaral Tomaz, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E
MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Despacho conjunto n.o 884/2005. — Considerando a necessidade de imprimir nova orientação à gestão dos serviços, nos termos
da alínea d) do artigo 199.o da Constituição e ao abrigo do n.o 3
do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro, e do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 202-B/86, de 22 de Julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 406/88, de 14 de Dezembro, 305/91,
de 16 de Agosto, e 243/2002, de 5 de Novembro, determina-se o
seguinte:
1 — É exonerado do cargo de vogal executivo do conselho directivo
do Instituto Nacional de Habitação o licenciado João Manuel Corrêa
Paes d’Assumpção, para o qual havia sido nomeado pelo despacho
conjunto n.o 62/2005, de 10 de Dezembro de 2004, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 13, de 19 de Janeiro de 2005.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Julho
de 2005.
19 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA SAÚDE
Despacho conjunto n.o 885/2005. — Com a exoneração do presidente do conselho de administração do Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, cessaram também as comissões de
serviço dos restantes membros daquele conselho.
O engenheiro Alberto Líbano Serrano, director de Marketing,
Comunicação e Parcerias da PT — Sistemas de Informação, vinha
desempenhando com mérito o cargo de vogal do Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde, desde 25 de Agosto de 2003.
Considerando o perfil e experiência profissional evidenciados na
sinopse curricular anexa ao presente despacho, importa proceder à
recondução daquele no cargo.
Assim:
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 19.o
e no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro, com
a redacção introduzida pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e nos
n.os 2 e 3 do artigo 8.o dos Estatutos do Instituto de Gestão Informática
e Financeira da Saúde, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 325-A/2003,
de 29 de Dezembro, é nomeado, em comissão de serviço, para exercer
as funções de vogal do conselho de administração do Instituto de
Gestão Informática e Financeira da Saúde o engenheiro Alberto
Líbano Serrano, para o efeito requisitado ao Grupo Portugal
Telecom, S. A.
2 — Para efeitos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 485/76, de 21
de Junho, o nomeado opta pela remuneração, bem como as demais
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regalias sociais e contratuais inerentes à função desempenhada na
empresa de origem, a suportar pelo Instituto de Gestão Informática
e Financeira da Saúde.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de Setembro
de 2005.
13 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia de Campos.
Curriculum vitae
Nome — Alberto Líbano Serrano.
Idade e local de nascimento — 49 anos (nascido em 26 de Janeiro
de 1954, em Carviçais, concelho de Torre de Moncorvo).
Situação militar e pessoal — colocado na reserva territorial em Janeiro
de 1980; casado e pai de três filhos.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica (ramo de Telecomunicações e Electrónica), pelo Instituto Superior Técnico,
em 1977;
Pós-graduação em Engenharia de Software, pelo INESC,
em 1998;
Participação em numerosos seminários, workshops e cursos de
formação curta quer no País quer no estrangeiro.
Experiência profissional e cargos ocupados:
Ingresso nos CTT, em 8 de Janeiro de 1979, como engenheiro
de telecomunicações. Desde essa data até Novembro de 1981,
desempenhou funções de engenheiro de projecto, tendo desenvolvido, nomeadamente, o projecto e implementação das centrais distribuidoras de Lisboa, Torres Novas, Coimbra e Porto
e diversos projectos e instalações de equipamentos de multiplexagem digital de 1.a e 2.a hierarquias;
De 1981 a 1982, exerceu o cargo de chefe da Repartição de
Compras de Equipamentos de Telecomunicações da Direcção-Geral de Telecomunicações;
De 1983 a 1987, exercício de cargo de chefe da Divisão de Compras da Telecom Portugal;
De finais de 1987 a 1988, exerceu o cargo de consultor do director
de Aprovisionamentos e Transportes, tendo participado em
diversos grupos de trabalho multiempresas (CTT-Postal, CTT-DGT e TLP);
De 1989 a meados de 1993, exerceu o cargo de subdirector dos
Sistemas de Informação e Gestão da Direcção de Aprovisionamentos e Transportes, com responsabilidades nas áreas de
planeamento, gestão geral, controlling e sistemas de informação;
Em acumulação, foi director do projecto SIGAL (Sistema Integrado de Aprovisionamentos e Logística) da empresa Telecom
Portugal;
De Junho de 1993 até Junho de 1994, exerceu o cargo de director
na Direcção-Geral de Sistemas de Informação, responsável
pelas áreas de estratégia, planeamento e arquitectura de sistemas de informação, gestão de clientes e organização da Telecom Portugal;
Desde a fusão com os TLP, em 1994, que resultou na Portugal
Telecom, e até 1999, foi director da Administração dos Sistemas de Informação da Portugal Telecom;
Em acumulação, foi director do projecto SAP na empresa PT
e nalgumas empresas do Grupo abrangidas na fase inicial,
e até à sua completa implementação, e coordenador do projecto OFICE na Portugal Telecom;
Ainda durante este período, foi responsável pelo lançamento
de projectos de grande envergadura, como o projecto CLIP
(billing e customer care), o projecto OFICE (gestão da documentação, arquivo e escritório electrónico), base de dados
informacional (Data Wharehousing), etc.;
De finais de 1996 a 1998, em acumulação com os cargos anteriores, foi ainda responsável pela Direcção de Desenvolvimento Aplicacional;
No ano de 1999 e até 15 de Janeiro de 2000, exerceu o cargo
de director de Sistemas de Informação e Comunicação para
o Grupo PT, tendo ainda a seu cargo a responsabilidade sobre
o Departamento de Documentação e Informação da empresa;
De Fevereiro de 2000 e até Junho de 2001, ocupou o cargo
de director de Marketing e Vendas da PT — Sistemas de
Informação;
De Junho de 2001 até 29 de Dezembro de 2003, ocupou o cargo
de director de Marketing, Comunicação e Parcerias da
PT — Sistemas de Informação;
De 25 de Agosto de 2003 até à presente data, ocupa o cargo
de vogal do conselho de administração do IGIF — Instituto
de Gestão Informática e Financeira da Saúde.

