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Síntese curricular

Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, 1989/1994.
Curso de Pós Graduação em Ciências Jurídico-Administrativas, pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2001/2002.
Curso Pós-Graduado de Atualização em Legística e Ciência da Legislação, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2007.
Experiência Profissional:
Desde 1 de outubro de 2013 — Diretora de Serviços de Gestão de
Recursos Internos da Direção-Geral do Território;
De 1 de outubro de 2007 a 30 de setembro de 2013 — Diretora de
Serviços de Gestão de Recursos Internos do Instituto Geográfico Português;
De 17 de maio de 2007 a 30 de setembro de 2007 — Assessora,
equiparada a adjunta, no Gabinete do Ministro da Administração Interna — por Despacho n.º 13 725/2007 (Diário da República, 2.ª série,
n.º 124, de 29 de junho de 2007);
De 12 de março de 2005 a 16 de maio de 2007 — Assessora, equiparada a adjunta, no Gabinete do Ministro de Estado e da Administração
Interna — por Despacho n.º 8414/2005 (Diário da República, 2.ª série,
n.º 76, de 19 de abril de 2005);
De 17 de julho de 2004 a 11 de março de 2005 — Assessora, equiparada a adjunta, no Gabinete do Ministro da Administração Interna — por
Despacho n.º 17 951/2004 (Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de
27 de agosto de 2004);
De 24 de abril de 2003 a 16 de julho de 2004 — Assessora, equiparada
a adjunta, no Gabinete do Ministro da Administração Interna — por
Despacho n.º 9726/2003 (Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 17
de maio de 2003);
Em 11 de junho de 2006 — nomeada, precedendo concurso, na categoria de técnica superior de 1.ª classe — jurista, do quadro do pessoal
do Instituto Geográfico e Cadastral;
De 1 de maio de 2002 a 23 de abril de 2003 — funções de Jurista no
Centro para o Planeamento e Coordenação e, em acumulação, funções
de coordenação da Área de Recursos Humanos, do Centro para a Gestão
de Recursos Internos, do Instituto Geográfico Português;
De 15 de dezembro de 1999 a 30 de abril de 2002 — funções de Jurista
na Direção de Justiça e Disciplina do Exército Português;
De outubro de 1994 a dezembro de 1999 — estágio de advocacia e
exercício de advocacia.
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Despacho n.º 2517/2014
O cargo de chefe da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo
tem vindo a ser assegurado em regime de gestão corrente pelo anterior
titular do mesmo.
Considerando que o prazo para essa mesma gestão corrente atingirá
o seu termo em 31 de dezembro de 2013, nos termos do disposto no
n.º 4 do artigo 24.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e atendendo a que
o normal funcionamento da referida unidade orgânica é essencial para
garantir a prossecução das atividades cometidas à Direção-Geral do Território, torna-se necessário prover o mencionado cargo em regime de substituição enquanto estiver em curso o respetivo procedimento concursal.
Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da sobredita Lei n.º 2/2004,
nomeio, em regime de substituição e com efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2014, o técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral do
Território, licenciado Joaquim Américo Salgueira da Costa, para exercer
o cargo de chefe da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
O licenciado Joaquim Américo Salgueira da Costa reúne os requisitos legais exigidos e possui competências adequadas ao exercício do
referido cargo, conforme evidenciado na nota curricular anexa a este
despacho.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Paulo V. D. Correia.
Síntese curricular
Joaquim Américo Salgueira da Costa licenciou-se em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1993.
Exerceu funções no Instituto Geográfico do Exército entre 1994 e
2000, tendo sido responsável, entre outros, pelo projecto de produção da
Série Cartográfica M586 à escala de 1:250 000 e pela coordenação técnica
das equipas de edição das cartas às escalas de de 1:25 000, série M888,
1:50 000, série M782, e da Carta Militar Itinerária à escala de 1:500 000.

Em 2000, ingressou na Direcção de Serviços de Cartografia do Instituto Português de Cartografia e Cadastro (actual Direção-Geral do
Território), tendo coordenado vários projectos, dos quais se salientam
a coordenação técnica da equipa de produção da SCN50K e da equipa
do projecto EuroGlobalMap.
Em 2004, passou a exercer funções na Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo do Instituto Geográfico Português (atual Direção-Geral
do Território) onde, desde Fevereiro de 2006, passou a ser o seu responsável.
Tem coordenado diversos projectos dos quais se destacam as 1.ª e
2.ª fases do projecto-piloto do SiNErGIC, em Albergaria dos Doze.
Foi nomeado para o cargo de Chefe da Delegação Regional de Lisboa
e Vale do Tejo do Instituto Geográfico Português a 01/10/2007, tendo
findo a 2.ª comissão a 30/09/2013.
Ao longo deste período, destacam-se entre outras tarefas que lhe
foram confiadas, a dinamização dos projetos e iniciativas na área da
conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica, o acompanhamento de projetos de informatização de cadastro e a representação
da DGT nas comissões de acompanhamento dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território.
Em 2009 concluiu, com aproveitamento, o curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública.”
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Despacho n.º 2518/2014
O cargo de chefe de divisão da Divisão de Geodesia da Direção de Serviços de Gestão da Informação Geográfica foi assegurado em regime de
gestão corrente pelo anterior titular do mesmo até 31 de dezembro de 2013.
Face ao exposto, e atendendo a que o normal funcionamento da
referida unidade flexível é essencial para garantir a prossecução das
atividades cometidas à Direção-Geral do Território, torna-se necessário
prover o mencionado cargo em regime de substituição enquanto estiver
em curso o respetivo procedimento concursal.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação, nomeio, em regime de substituição e com efeitos a partir de 13 de janeiro de 2014, o técnico superior
do mapa de pessoal da Direção-Geral do Território, licenciado José
Sebastião Gorjão de Sousa Chaves, para exercer o cargo de chefe de
divisão da Divisão de Geodesia.
O licenciado José Sebastião Gorjão de Sousa Chaves reúne os requisitos legais exigidos e possui competências adequadas ao exercício do
referido cargo, conforme evidenciado na nota curricular anexa a este
despacho.
9 de janeiro de 2014. — O Diretor-Geral, Paulo V. D. Correia.
Síntese curricular
Licenciatura em Engenharia Geográfica, pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, em 1983;
Bacharelato em Matemática, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1982.
Formação complementar:
Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), no Instituto
Nacional de Administração, Algés de 8 de maio a 30 de julho de 2006;
Stage de Iniciation à la Teledetection, realizado pelo Groupement
pour Developement de la Teledetection Aeroespacial, Toulouse de 26
de maio a 20 de junho de 1985.
Atividade profissional:
Assessoria técnica na Divisão de Informação Geográfica da Direção-Geral do Território com início em 2012;
Assessoria técnica na Divisão para a Publicação da Informação
Geográfica, de 2010 a 2012;
Assessoria técnica na Direção de Serviços de Investigação e Gestão da
Informação Geográfica, do ex. Instituto Geográfico Português (ex. IGP),
de 2007 a 2010;
Chefe do Departamento para a Publicação da Informação Geográfica
do ex. IGP, de 2002 a 2006;
Chefe da Divisão de Produção e Distribuição, do ex. Instituto Português de Cartografia e Cadastro, de 1994 a 2002;
Engenheiro geógrafo de 1.ª classe, do ex. Instituto Geográfico e Cadastral (ex. IGP), em 25 de setembro de 1994;
Engenheiro geógrafo de 2.ª classe, do ex. IGP, em 6 de novembro
de 1987;
Professor do 1.º Grupo (Matemática), na Escola Secundária António
Arroio, de setembro de 1986 a 5 de novembro de 1987;
Prestação de serviços técnicos na ex. Direção-Geral do Ordenamento,
de novembro a 1983 e setembro de 1986.
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