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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Secretaria-Geral
Aviso n.o 9949/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e da Inovação, foi autorizado o regresso da situação de licença sem vencimento
de longa duração, bem como a transferência para o quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos, com efeitos a partir de 15 de Novembro de 2005, ao assistente administrativo principal, escalão 3,
índice 244, Ricardo Manuel Torres Maurício Fialho, do quadro de
pessoal da ex-Direcção-Geral do Comércio Interno. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral-Adjunto, Carlos
Palma.
Aviso n.o 9950/2005 (2.a série). — Com a aprovação em Conselho
de Ministros de 6 de Outubro de 2005 do diploma que cria a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e extingue a
Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) e face à necessária clarificação da aplicação do Decreto-Lei n.o 112/2001, de 6 de
Abril, que conduz a inversão de posições remuneratórias entre funcionários, susceptíveis de afrontar o princípio constitucional da igualdade na retribuição, declara-se anulado o concurso interno de acesso
limitado para provimento de 36 lugares de inspector técnico especialista, da carreira de inspector técnico, do quadro de pessoal da
Inspecção-Geral das Actividades Económicas, aberto pelo aviso
n.o 8662/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 193, de 7 de Outubro de 2005, e com a rectificação n.o 1764/2005,
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 25 de Outubro
de 2005.
26 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral-Adjunto, Carlos
Palma.
Despacho n.o 23 183/2005 (2.a série). — Considerando que se
encontra vago um lugar de chefe de divisão do quadro de pessoal dirigente da Secretaria-Geral, constante do mapa anexo ao Decreto-Lei
n.o 187/2003, de 20 de Agosto, torna-se necessário proceder à nomeação
de um chefe de divisão, cargo de direcção intermédia do 2.o grau,
em regime de substituição, até à nomeação de um novo titular do
cargo, por forma a assegurar o regular funcionamento dos serviços;
Assim, considerando o perfil profissional da licenciada Susana de
Carvalho Soares Botelho Miguel, evidenciado no curriculum vitae
anexo ao presente despacho, nos termos dos artigos 7.o, 20.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela
Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em regime de substituição,
chefe de divisão a licenciada Susana de Carvalho Soares Botelho
Miguel, especialista de informática de grau 3, do quadro de pessoal
do ex-Gabinete de Estudos e Planeamento da Economia.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Novembro
de 2005.
31 de Outubro de 2005. — A Secretária-Geral, Paula de Campos
Alves.
Curriculum vitae
1 — Identificação pessoal:
Nome — Susana de Carvalho Soares Botelho Miguel;
Estado civil — casada.
2 — Formação académica:
Licenciatura em Engenharia de Sistemas Decisionais,
COCITE — Cooperativa de Ensino Superior de Técnicas
Avançadas de Gestão e Informática, 1987;
Pós-graduação em Gestão da Qualidade, PARTEX — CPS, 1986.
3 — Actividade profissional:
A exercer funções de chefe de divisão de Desenvolvimento, Secretaria-Geral (SG) do Ministério da Economia e da Inovação
(MEI), desde Abril de 2005;
Administração de sistemas, no âmbito das atribuições da
SG — prestação centralizada de serviços, de Janeiro a Março
de 2005;
Administração de sistemas, no âmbito das atribuições do
GAGEST — prestação centralizada de serviços, de Janeiro a
Dezembro de 2004;
Chefe de divisão de Tecnologias da Informação e da Comunicação do GEPE do Ministério da Economia, de Julho de
1999 a Dezembro de 2003;
Representante do GEPE na CICMEC do Ministério da Economia, participação em grupos de trabalho criados neste
âmbito, de Fevereiro de 2002 a Dezembro de 2003;
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Apoio técnico à task force do ano de 2000 do Ministério das
Finanças, de Julho de 1998 a Junho de 1999;
Coordenação do projecto e implementação de um help desk «As
empresas e o ano de 2000», para as PME, Instituto de Informática, Ministério das Finanças, de Julho de 1998 a Junho
de 1999;
Área de tecnologias de informação e comunicações, Instituto
de Informática, Ministério das Finanças, de Agosto de 1997
a Junho de 1998;
Auditora técnica, no âmbito dos sistemas da qualidade de empresas do sector de informática, APCER, de Maio de 1997 a
Dezembro de 1999;
Núcleo de Informática do Instituto Português da Qualidade,
Ministério da Economia, de Julho 1997 a Janeiro de 1994;
Assessoria ao director de serviços de Informação do IPQ, de
Dezembro de 1992 a Janeiro de 1993;
Responsável pelo Núcleo de Informática, do IPQ, de Junho de
1987 a Dezembro de 1992.
4 — Formação profissional:
Administração de sistemas Windows, Galileu, 2004;
Segurança informática, INA, 2003;
Contratação pública para compras tecnológicas, INA, Maio
de 2003;
Seminário sobre «Gestão da informação nas organizações», Instituto de Informática, Dezembro de 1997;
Seminário sobre «Planeamento dos sistemas de informação», Instituto de Informática, Outubro de 1997.
5 — Actividade pedagógica:
Acção de formação — enquadrada na Implementação do help
desk «As empresas e o ano de 2000»;
Organização e formação, Instituto de Informática 1998;
Acção de formação de «Access for Windows» na óptica do utilizador, IPQ, 1996;
Acção de formação de «Word for Windows» na óptica do utilizador, IPQ, 1995;
Disciplina semestral de «Introdução à informática» para os cursos
de informática de gestão, gestão de projectos e obras e contabilidade e auditoria, Instituto Politécnico Autónomo,
1991-1992.
6 — Trabalhos realizados mais relevantes:
Relatório «Ponto de situação das tecnologias de informação e
comunicação» sobre o levantamento e planeamento, da
mudança de instalações, dos sistemas de informação,
GEPE, 2003;
Termos de referência para a aquisição de serviços externos para
o site do GEPE, 2003;
Elaboração do plano de contingência para o ano de 2000,
GEPE, 1999;
Elaboração da estrutura de interligação dos fluxos de dados e
de informação entre os vários organismos do MF e as correspondentes relações com o exterior, Instituto de Informática, 1999;
Projecto «As empresas e o ano de 2000», help desk, Instituto
de Informática, 1998-1999;
Relatórios consolidados sobre a problemática do ano de 2000
e a correspondente capacidade de resposta dos diversos organismos do Ministério das Finanças, 1998-1999.

Direcção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho n.o 23 184/2005 (2.a série). — Considerando que o
licenciado Garcia Inácio Pinhão Serrudo, assessor do quadro de pessoal da Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo,
do ex-Ministério da Economia, reúne os requisitos legais para o acesso
à categoria de assessor principal e requereu a nomeação para o respectivo lugar;
Considerando as disposições contidas no artigo 29.o e nos n.os 1
e 3 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e após confirmação dos respectivos pressupostos pela Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação:
Nomeio, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, o licenciado Garcia Inácio Pinhão Serrudo assessor
principal, da carreira técnica superior, em lugar de dotação global
do quadro de pessoal da Direcção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo, do ex-Ministério da Economia, constante do mapa III
anexo à Portaria n.o 443/99, de 18 de Junho.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 9 de Junho de
2004.
22 de Setembro de 2005. — O Director Regional, Mira dos Santos.

