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Curso do SEF sobre documentação de segurança e fraude documental.
Curso de formação pedagógica de formadores do INA.
Curso «Terceiro pilar da União Europeia — Justiça e assuntos
internos».
Curso de segurança aeroportuária nos EUA promovido pela FAA
(Federal American Aviation).
Curso de alta direcção — INA.
Presidente do grupo técnico do conselho de migração — Afastamentos.
Despacho (extracto) n.o 21 109/2007
Por despacho de 13 de Agosto de 2007 do director-geral-adjunto,
em substituição, e obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do
Ministério da Administração Interna, foi autorizada a reclassificação
profissional de Maria Célia Cabrita Vicente da Glória, auxiliar de
acção educativa do quadro de pessoal da Direcção Regional de Educação do Algarve, nos termos do n.o 4 artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, sendo transferida para o quadro de
pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com a categoria de
especialista-adjunto de nível 3 da carreira de apoio à investigação
e fiscalização, ficando posicionada no escalão 1, índice 238. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Agosto 2007. — O Chefe do Departamento de Gestão e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho.
Despacho n.o 21 110/2007
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 2
do artigo 26.o-A, que os cargos dirigentes podem ser exercidos em
regime de substituição durante o período de suspensão do exercício
do cargo;
Considerando que o lugar de director regional do Centro se encontra vago, por suspensão da comissão de serviço do respectivo titular;
Considerando as múltiplas atribuições cometidas à Direcção Regional do Centro, 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 a licenciada Cristina Isabel Gatões Batista, inspectora do nível 1, preenche os requisitos legais e é detentora de
aptidão e competência técnica para o exercício das funções inerentes
ao cargo de director regional do Centro;
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 a licenciada Cristina Isabel
Gatões Batista, directora regional do Centro, em regime de substituição, pelo período que durar a suspensão do titular do cargo, ficando
suspensa a sua comissão de serviço no cargo de subdirectora regional
do Centro, nos termos do n.o 1 do artigo 26.o-A da citada lei.
O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de Julho de
2007, data do início da suspensão do exercício do cargo.
24 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Manuel Jarmela Palos.
Síntese curricular
Nome — Cristina Isabel Gatões Batista.
Idade — 41 anos.
Qualificações académicas — licenciatura em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra — curso: 1984-1989.
Qualificações profissionais:
Subdirectora regional do Centro do SEF — desde Maio de 2003;
Representante do SEF junto do Instituto das Lojas do Cidadão —
desde 2006;
Chefe do Departamento Regional de Emissão de Documentos da
Direcção Regional do Centro do SEF — Dezembro de 2001 a Maio
de 2003;
Adjunta do director regional — de 1996 a 2000;
Responsável pela subdelegação de Vilar Formoso — de 1996 a 2000;
Responsável pelos Departamentos de Fiscalização (1994-1998) e
Documentação (1996-1998 e 1999-2001) da Direcção Regional do
Centro do SEF;
Inspectora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no posto de
fronteira do Aeroporto de Lisboa — 1992;
Membro da delegação portuguesa do grupo Vistos — desde Fevereiro de 2005;
Membro da delegação portuguesa do grupo Alto Nível Asilo/Migração — 2000;
Membro da delegação portuguesa do grupo CIREFI — 2000;
Membro da delegação portuguesa do subgrupo Readmissão —
1996;

Estágio nos serviços de imigração dos Países Baixos no âmbito
do Programa Odysseus promovido pela União Europeia — 1999;
Perita em várias áreas (fronteiras, imigração e vistos) em missões
de avaliação no âmbito do grupo de Budapeste — Roménia 1999 e
Albânia 1999;
Perita em reuniões internacionais sobre crime organizado e tráfico
de estrangeiros — Bratislava 1999 e sobre sudeste europeu — Turquia
1999;
Curso «A União Europeia e as suas perspectivas de evolução»,
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa — Abril de 2006
a Junho de 2006;
Seminário de alta direcção para Administração Pública, INA — de
27 de Junho a 1 de Julho de 2005;
Curso de formação pedagógica de formadores, INA — Setembro
de 1998 a Março de 1999;
Formadora em áreas de actuação do SEF (direito de estrangeiros,
organização de processos) — 2000 e 2006;
Membro do grupo de trabalho para elaboração do decreto regulamentar do Decreto-Lei n.o 244/98 — 1998;
Estágio de advocacia — 1989.
Despacho (extracto) n.o 21 111/2007
Por despacho de 24 de Agosto de 2007 do director-geral do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, foi autorizada a suspensão da comissão
de serviço do inspector superior licenciado Carlos Alberto Matos
Moreira, no cargo de director regional do Centro, no período compreendido entre 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2007, por ter sido
designado para exercer funções na representação permanente de Portugal junto da União Europeia — REPER.
27 de Agosto de 2007. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 112/2007
Por despacho de 21 de Agosto de 2007 do director-geral do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras, Nuno Miguel Serrão Correia da Silva,
inspector-adjunto do nível 2 do quadro pessoal do SEF, foi exonerado
a seu pedido a partir de 25 de Agosto de 2007 (inclusive). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Agosto de 2007. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral de Geologia e Energia
Anúncio (extracto) n.o 6058/2007
Para os efeitos do n.o 7 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 88/90,
publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração do depósito mineral de caulino, a que corresponde o número C-105 de cadastro
e a denominação de Gandra, sito na freguesia de Vila Seca, concelho
de Barcelos, distrito de Braga, celebrado por delegação de assinatura,
pelo director-geral de Energia e Geologia, Dr. Miguel Barreto Caldeira Antunes, em 20 de Março de 2007, ao abrigo dos artigos 9.o,
21.o, n.o 2, alínea a), e 45.o do Decreto-Lei n.o 90/90, e nos termos
do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 88/90, de 16 de Março:
Concessionário — Minas de Barqueiros, S. A.;
Depósitos minerais — caulino;
Área concedida — 41 ha, 92 ares e 50 centiares, delimitada pela
poligonal cujos vértices, em coordenadas rectangulares planas, no sistema Hayford-Gauss, referidas ao ponto central são os seguintes:
Vértices

1
2
3
4

..............
..............
..............
..............

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

– 45 825,000
– 45 825,000
– 45 180,000
– 45 180,000

203 225,000
202 575,000
202 575,000
203 225,000

Prazo da concessão:
1) A concessão de exploração é dada por período inicial de 15
anos, contados da data da assinatura deste contrato;

