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tuguesa, por naturalização, a Atanásio Silva Monteiro, natural de
Santo Amaro, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 17 de Março de 1960, o qual poderá gozar os
direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro,
e 37/97, de 31 de Janeiro.
30 de Agosto de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 237/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 10 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Alberto Gomes, natural de Bugunhat,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em
1 de Setembro de 1964, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
30 de Agosto de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 238/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Sandra Diniz Ascensão Ribeiro, natural de Nossa Senhora do Rosário, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 13 de Junho de 1974, a qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o
disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
30 de Agosto de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 239/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Teresa Semedo Robalo, natural de
Santana, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 15 de Janeiro de 1969, a qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
30 de Agosto de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 240/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a João Mané, natural de São Domingos,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em
15 de Dezembro de 1965, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.
28 de Agosto de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Despacho n.o 21 105/2007
Considerando que o licenciado Joaquim Pedro Nobre Neves Oliveira, inspector de nível 1 da carreira de investigação e fiscalização
do SEF, completa os três anos da comissão de serviço no cargo de
director central de Investigação, Pesquisa e Análise da Informação,
cargo de direcção intermédia do 1.o grau, em 31 de Julho de 2007;
Considerando que o referido dirigente deu cumprimento ao estabelecido no n.o 1 do artigo 23.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;
Considerando o relatório de demonstração das actividades prosseguidas e os resultados obtidos por aquele dirigente:
Determino, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 21.o,
n.o 8, e 24.o, n.o 1, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, que seja renovada a
comissão de serviço do licenciado Joaquim Pedro Nobre Neves Oli-

veira no cargo de director central de Investigação, Pesquisa e Análise
da Informação, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2007.
20 de Julho de 2007. — O Director-Geral, Manuel Jarmela Palos.
Despacho (extracto) n.o 21 106/2007
Por despachos de 6 de Julho e de 13 de Agosto de 2007, respectivamente, do presidente do conselho directivo do Instituto da
Droga e da Toxicodependência e do director-geral-adjunto do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, em substituição, foi João Sequeira Costa,
assistente administrativo especialista do quadro de pessoal do Instituto
da Droga e da Toxicodependência, transferido, nos termos do disposto
no artigo 4.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, para o quadro
de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo integrado
na carreira de apoio à investigação e fiscalização na categoria de
especialista-adjunto do nível 2, ficando posicionado no escalão 1,
índice 269. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 107/2007
Por despachos de 5 de Julho e 13 de Agosto de 2007, respectivamente do reitor da Universidade do Algarve e do director-geral-adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em substituição,
foi Pedro Miguel Alves de Azevedo Seabra dos Santos Pereira, técnico
profissional de 2.a classe do quadro de pessoal da Universidade do
Algarve, transferido, nos termos do disposto no artigo 4.o da Lei
n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, para o quadro de pessoal do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, sendo integrado na carreira de apoio
à investigação e fiscalização na categoria de especialista-adjunto do
nível 3, ficando posicionado no escalão 1, índice 238. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho n.o 21 108/2007
Considerando que a Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, estabelece, no n.o 1
do artigo 27.o, que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime
de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando que o lugar de director regional da Madeira se encontra vago;
Considerando as múltiplas atribuições cometidas à Direcção Regional
da Madeira, e que é urgente e imprescindível proceder, desde já,
à nomeação do respectivo director regional por forma a garantir o
bom funcionamento daquela unidade orgânica;
Considerando que o licenciado Luís Filipe Soares Frias, inspector
de nível 1, preenche os requisitos legais e é detentor de aptidão e
competência técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo
de director regional da Madeira:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 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, nomeio o licenciado Luís Filipe Soares
Frias director regional da Madeira, em regime de substituição, dando-se por findas as funções que vem desempenhando no cargo de
subdirector regional do Norte.
O presente despacho produz efeitos a partir do próximo dia 5 de
Setembro.
20 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Manuel Jarmela Palos.
Síntese curricular
Luís Filipe Soares de Frias, licenciado em História pela Universidade de Coimbra.
Inspector de nível 1 da carreira de investigação e fiscalização do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Representante do SEF no Center for Land Borders em Berlim.
Membro da comissão de peritos Schengen que procederam à avaliação das fronteiras aéreas e terrestres da Itália.
Intervenção no «Seminário sobre o tráfico de seres humanos no
quadro dos trabalhos da ONU» organizado em Lisboa pelo SEF,
GRIEC e DIAP de Coimbra.
Chefe do Departamento Regional de Investigação e Fiscalização
da Direcção Regional do Centro.
Subdirector da Direcção Regional do Norte.
Representante do SEF na UCIC Centro.
Inspector de turno no PF 002 do Aeroporto de Faro.

