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Aviso n.o 505/2005 (2.a série). — Na sequência da publicitação
no jornal Diário de Notícias e na bolsa de emprego público, no dia
13 de Agosto de 2004, da oferta para selecção dos titulares dos cargos
de direcção intermédia do 2.o grau do Gabinete de Gestão do Ministério da Economia, verificados os requisitos legais para o provimento
daqueles cargos, nos termos do artigo 20.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, e face aos curricula vitae, que se publicam em anexo, nomeio,
em comissão de serviço, por três anos, para exercerem os cargos de
chefe de divisão do Gabinete de Gestão do Ministério da Economia,
respectivamente:
Chefe de divisão de Desenvolvimento a licenciada Esmeralda
da Conceição Tavares de Carvalho, especialista de informática
do grau 3 do quadro do Instituto Nacional de Intervenção
e Garantia Agrícola.
Chefe de divisão de Estruturas de Comunicação a licenciada
Ana Maria Rodrigues Guerra Fernandes, especialista de informática do grau 2 do quadro de pessoal da Direcção-Geral
do Orçamento.
Chefe de divisão de Apoio ao Utilizador o licenciado António
Mendes Robalo da Silva, especialista de informática do grau 3
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da
Economia.
Chefe de divisão de Comunicação e Relações Públicas a licenciada Angélica Maria Egipto Teixeira, técnica superior principal do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
da Economia.
Chefe de divisão de Auditoria Financeira e de Execução o licenciado Sérgio José da Cunha Silva, técnico superior de 1.a classe
do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Emergência
Médica.
15 de Dezembro de 2004. — A Directora do Gabinete de Gestão,
Paula de Campos Alves.
ANEXO
Curriculum vitae de Esmeralda da Conceição Tavares Carvalho
Informação pessoal:
Nome — Esmeralda da Conceição Tavares Carvalho;
Nacionalidade — portuguesa;
Data de nascimento — 15 de Janeiro de 1962;
Habilitações literárias — licenciatura em Matemática, ramo de
especialização científica em Matemática Aplicada (Universidade do Porto);
Pós-graduação em Sistemas e Tecnologias de Informação para
as Organizações (ISEG);
Categoria — especialista do grau 3 da carreira de especialista
de informática do quadro de pessoal do Instituto Nacional
de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), Portaria
n.o 85/2004 (2.a série).
Experiência e evolução profissional:
Chefe de divisão de Desenvolvimento do Gabinete de Gestão
do Ministério de Economia (GAGEST) de 25 Agosto de 2003
a 25 Agosto de 2004 — assegurar funções na área de definição,
planeamento, gestão e manutenção dos sistemas de informação, nomeadamente:
Levantamento de necessidades com a finalidade de dotar
os serviços e organismos de infra-estruturas tecnológicas
adequadas, bem como a sua gestão e manutenção;
Coordenar, gerir, compatibilizar e integrar os sistemas de
informação;
Criar soluções garantindo a sua compatibilidade e eficiência;
Dinamizar o estudo de soluções que garantam o acesso ao
cidadão e possam simplificar procedimentos, encurtar
prazos e promover as relações de transparência;
Gerir a exploração dos serviços web;
Assegurar o estudo e a implantação de aplicações informáticas;
Colaborar em estudos de carácter organizativo com vista
à sua optimização, automação e implementação;
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da política de segurança, a migração tecnológica dos seus
diferentes sistemas, a selecção de um sistema de vídeo-conferência, a selecção de uma nova central telefónica, etc.;
Dirigiu o pessoal integrado na Divisão, distribuindo, orientando e controlando a execução dos seus trabalhos;
Representou a Direcção-Geral de Energia em diversas reuniões e na CICMEC;
Técnica superior de informática do INGA de Junho de 1998
a Junho de 1999 — neste Instituto exercia as suas funções na
Divisão de Exploração e Comunicações;
Responsável pelo Núcleo de Informática da Direcção Regional
de Agricultura de Trás-os-Montes de Fevereiro de 1995 a
Junho de 1998:
Gestão do Núcleo de Informática, orientando e coordenando as actividades do grupo de trabalho;
Participou na elaboração do relatório final do plano de evolução dos sistemas informáticos do Ministério da Agricultura para ser submetido ao Ministro da Agricultura
(1996);
Participou no grupo que procedeu à elaboração do caderno
de encargos para aquisição de equipamentos e aplicações
que servissem de suporte ao sistema de informação das
Direcções Regionais de Agricultura de Trás-os-Montes,
Algarve, Beira Interior e Ribatejo e Oeste; posteriormente participou na comissão de análise.
Técnica superior de informática da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes de Setembro de 1989 a Junho de
1998;
Professora dos ensinos secundário e preparatório de Outubro
de 1986 a Setembro de 1989.
Nota curricular de Ana Maria Rodrigues Guerra Fernandes
Nome — Ana Maria Rodrigues Guerra Fernandes.
Data de nascimento — 5 de Janeiro de 1969.
Habilitações académicas — licenciada em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico.
Situação profissional actual — chefe da divisão de Estruturas de
Comunicação do Gabinete de Gestão do ex-Ministério da Economia.
Experiência profissional:
De Setembro de 1993 a Janeiro de 1996 foi programadora na
Siemens, S. A., no Departamento de Comutação e Software;
Ingressou na Administração Pública em 30 de Janeiro de 1996
como estagiária da carreira técnica superior de informática
na Direcção dos Serviços de Informática da Direcção-Geral
do Orçamento, do Ministério das Finanças, onde trabalhou
na área de apoio ao utilizador em microinformática, tendo
ministrado formação interna em informática;
Nomeada chefe de divisão da Direcção dos Serviços de Informática da Direcção-Geral do Orçamento em 1 de Fevereiro
de 2001;
De Outubro de 2001 a Agosto de 2003 trabalhou na Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), do Ministério
da Economia, como chefe da Divisão de Organização e Informática, em regime de substituição, tendo como principais
funções garantir o correcto funcionamento do sistema de informação e dos meios informáticos e avaliar tecnicamente as soluções propostas e o trabalho desenvolvido pelo prestador de
serviços informáticos contratado pela IGAE; coordenou o
projecto de desenvolvimento na nova versão do sistema de
informação da IGAE e o projecto de reestruturação do site
institucional da IGAE;
Desde 25 de Agosto de 2003 que trabalha como chefe da Divisão
de Estruturas de Comunicação do Gabinete de Gestão do
Ministério da Economia, tendo como principais funções, no
âmbito dos organismos do Ministério integrados na prestação
centralizada de serviços, desenvolver e gerir o sistema de comunicação interno e a sua relação com o exterior e coordenar,
racionalizar, optimizar e controlar as infra-estruturas de
comunicação.
Nota curricular de António Mendes Robalo da Silva
1 — Dados pessoais:

Nomeada representante suplente do GAGEST na Comissão
Intersectorial de Tecnologias de Informação da Administração
Pública;
Chefe de divisão de Informática da Direcção-Geral de Energia
de Junho de 1999 a Agosto de 2003 — coordenar a gestão
da Divisão de Informática; de entre as principais actividades
e responsabilidades salientam-se as seguintes:

2 — Habilitações académicas — licenciatura em Engenharia Civil
pelo Instituto Superior Técnico.
3 — Experiência profissional:

Coordenou os processos de reestruturação da cablagem,
material activo e passivo, a definição e implementação

Chefe de divisão de Apoio ao Utilizador do Gabinete de Gestão
do Ministério da Economia desde 25 de Agosto de 2003;

Nome — António Mendes Robalo da Silva;
Naturalidade — Zebreira (Idanha-a-Nova);
Data de nascimento — 3 de Novembro de 1948.
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Chefe de divisão de Informática de 6 a 25 de Agosto de 2003;
Lugar de origem — especialista de informática do grau 3, nível 2,
desde 4 de Maio de 2002;
Quadro de origem — Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
Funções relevantes desempenhadas:
Participação na definição das políticas de informática;
Coordenação das tarefas relativas à administração dos sistemas
informáticos em ambiente UNIX e Windows NT e aplicações
desenvolvidas em Informix;
Coordenação na instalação dos sistemas operativos e utilitários
associados, suportes da rede de comunicações, suportes de
bases de dados e programas de uso geral;
Gestão do apoio aos utilizadores, gerindo os recursos disponíveis
por forma a ultrapassar situações de estrangulamento e optimizando a utilização dos mesmos.
4 — Habilitações complementares mais relevantes:
Sistema operativo DRX, ICL — Computadores, L.da, 1985 (trinta
horas);
CDOS, utilização rotineira, sistema operativo DRS 300, ICL,
1986 (trinta horas);
UNIX, administração do sistema, nível 2, ICL, 1989 (trinta horas);
INFORMIX SQL, ICL, 1989 (trinta horas);
Gestão dos serviços de informática, INA, 1994 (vinte horas);
Planeamento dos sistemas de informação, INA, 1994 (vinte
horas);
Segurança informática: concepção e implementação, INA, 1995
(vinte horas);
Técnicas de organização e métodos administrativos, CEGOC,
1985 (sessenta horas);
Curso de formação de formadores, IEFP, 1998 (noventa horas);
Metodologias de projecto, Secretaria-Geral do Ministério da Economia, 2000 (trinta e cinco horas);
Liderança e técnicas de condução de reuniões, Secretaria-Geral
do Ministério da Economia, 2000 (dez horas).
5 — Outras actividades:
Professor em diversas escolas do Ministério da Educação;
Membro da Comissão de Informática do Ministério da Economia;
Monitoragem de cursos nas seguintes áreas: sistemas operativos,
tratamento de texto, folhas de cálculo e correio electrónico.
Nota curricular de Angélica Maria do Egipto Teixeira Jorge
Nome — Angélica Maria do Egipto Teixeira Jorge.
Data de nascimento — 17 de Setembro de 1951.
Habilitações literárias:
Licenciatura em História pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Curso de pós-graduação em Ciências Documentais da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
Situação actual — chefe de divisão da Direcção de Serviços de
Comunicação e Relações Públicas do Gabinete de Gestão do Ministério da Economia (GAGEST).
Carreira profissional:
1971 — ingresso na carreira administrativa;
1993 — técnica superior estagiária na Secretaria-Geral do Ministério do Comércio e Turismo;
1994 — técnica superior de 2.a classe do quadro da Secretaria-Geral do Ministério da Economia;
1998 — técnica superior de 1.a classe do quadro da Secretaria-Geral do Ministério da Economia;
2000 — transitou para a carreira técnica superior de biblioteca
e documentação do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério da Economia como técnica superior de 1.a classe;
Chefe de divisão do Centro de Documentação da Secretaria-Geral do Ministério da Economia;
Responsável pelo Gabinete de Informação e Relações Públicas
da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, em paralelo
com a função de chefe de divisão do Centro de Documentação;
2001 — técnica superior principal da mesma carreira e do mesmo
quadro;
2004 — chefe de divisão da Direcção de Serviços de Comunicação
e Relações Públicas do Gabinete de Gestão do Ministério
da Economia (GAGEST).
Outras actividades:
Formadora na área de documentação e informação em organismos da Administração Pública;
Coordenadora de estágios profissionais na área de biblioteconomia, no âmbito dos protocolos com o Instituto de Emprego
e Formação Profissional.
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Nota curricular de Sérgio José da Cunha Silva
Identificação:
Nome — Sérgio José da Cunha Silva;
Data de nascimento — 16 de Abril de 1965.
Habilitações académicas:
2001-2004 — mestrado em Administração e Políticas Públicas
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE);
1989-1994 — licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
Formação profissional relevante:
2004 — curso de formação pedagógica inicial de formadores promovido pela SOLISFORM (cem horas) e respectivo CAP emitido por IEFP;
2004 — seminário de alta direcção em Administração Pública
promovido pelo INA (conforme estipula a Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro) (trinta e cinco horas);
2004 — curso «Introdução ao controlo financeiro — 5.a edição»,
promovido pelo INA (cento e cinquenta e seis horas);
2001 — curso «Plano oficial de contabilidade do Ministério da
Saúde» promovido pelo Instituto de Gestão Informática e
Financeira da Saúde (IGIFS) (doze horas);
2000 — curso «Código do Procedimento Administrativo: teoria
e prática» promovido pelo INA (vinte e quatro horas);
1996 — acção de formação «Instrumentos básicos de gestão
empresarial» promovida pela Time-Sharing (quatrocentas e
seis horas).
Actividade profissional:
Gabinete de Gestão do ex-Ministério da Economia (GAGEST),
desde 25 de Agosto de 2003 até à data, como chefe de divisão
de Auditoria Financeira e de Execução;
Direcção-Geral da Indústria (DGI), desde 1 de Janeiro de 2002
até 24 de Agosto de 2003, como chefe de divisão de Apoio
Técnico, exercendo funções na área da execução orçamental;
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), desde 18 de
Maio de 2000 até 31 de Dezembro de 2001, como técnico
superior de 1.a classe, na Direcção de Serviços Administrativos,
e desde 11 de Junho de 1996 até 17 de Maio de 2000, como
técnico superior de 2.a classe, na Direcção de Serviços Administrativos, exercendo funções nas áreas de contabilidade e
orçamento;
Empresa de Contabilidade e Gestão, desde 1 de Maio de 1998
até 31 de Dezembro de 2001, em simultâneo com actividade
exercida no INEM, como consultor/trabalhador independente;
Empresa de recursos humanos, em Dezembro de 1996, em simultâneo com actividade exercida no INEM, como formador/trabalhador independente;
Cadeia de lojas de pronto-a-vestir, desde 1 de Fevereiro de 1995
a 31 de Maio de 1996, como responsável administrativo e
financeiro;
Sociedade de Construções e Investimento Imobiliário, empresas
do Grupo SONAE, desde 1 de Outubro de 1990 a 31 de Janeiro
de 1991, como administrativo, na área de contabilidade.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
e Antigos Combatentes
Despacho n.o 1379/2005 (2.a série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 26 305/2004, de 7 de Dezembro,
do Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 297, de 21 de Dezembro
de 2004, e nos termos do artigo 4.o do estatuto dos militares em
acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território
estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio por um período de seis meses a comissão do sargento-chefe AM NIM 18928982, João Fernandes Mexia Machado, para
desempenhar funções no Núcleo de Apoio Técnico, inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de
Moçambique.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,

