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N.o 46 — 7 de Março de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 4790/2005 (2.a série). — Considerando que se
encontra vago o lugar de chefe da Divisão de Recolha e Análise
Estatística, unidade orgânica criada pelo despacho n.o 1294/2004 (2.a
série), de 8 de Janeiro, do director-geral do Turismo, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 17, de 21 de Janeiro de 2004, e
integrada na Direcção de Serviços de Estudos e Estratégia Turísticos
da Direcção-Geral do Turismo, criada nos termos do artigo 6.o da
respectiva lei orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 8/2004, de 7
de Janeiro;
Considerando ainda que a licenciada Teresinha Maria d’Almeida
Duarte de Deus demonstra possuir a experiência e o perfil profissional
adequados ao exercício daquele cargo, bem como competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e
controlo, como se evidencia através da nota curricular e profissional
anexa ao presente despacho;
Considerando, finalmente, que a referida licenciada reúne cumulativamente os requisitos legais exigidos pelo artigo 20.o, n.o 1, conjugado com o artigo 35.o, n.o 6, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Nomeio, ao abrigo do artigo 27.o, conjugado com o artigo 20.o,
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, em regime de substituição e
por urgente conveniência de serviço, no cargo de chefe da Divisão
de Recolha e Análise Estatística da Direcção-Geral do Turismo a
licenciada Teresinha Maria d’Almeida Duarte de Deus.
10 de Janeiro de 2005. — A Directora-Geral, Cristina Siza Vieira.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome — Teresinha Maria d’Almeida Duarte de Deus;
Idade — 48 anos (nascida em 3 de Outubro de 1956).

Leccionou no ensino superior, área de Gestão de Empresa, no
Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais;
Colaborou na elaboração de projectos empresariais;
Participou em vários colóquios, seminários e conferências;
Publicou vários trabalhos.
Despacho n.o 4791/2005 (2.a série). — Considerando que se
encontra vago o lugar de chefe de divisão de Documentação, unidade
orgânica criada pelo despacho n.o 1294/2004 (2.a série), de 8 de Janeiro,
do director-geral do Turismo, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 17, de 21 de Janeiro de 2004, integrada na Direcção
de Serviços de Informação e Acompanhamento das Organizações
Internacionais do Sector de Turismo da Direcção-Geral do Turismo,
criada nos termos do artigo 9.o da respectiva lei orgânica, aprovada
pelo Decreto-Lei n.o 8/2004, de 7 de Janeiro;
Considerando ainda que a licenciada Dália Maria de Lemos Botelho
demonstra possuir a experiência e o perfil profissional adequados
ao exercício daquele cargo, bem como competência técnica e aptidão
para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo, como
se evidencia através da nota curricular e profissional anexa ao presente
despacho;
Considerando, finalmente, que a referida licenciada reúne cumulativamente os requisitos legais exigidos pelo artigo 20.o, n.o 1, conjugado com o artigo 35.o, n.o 6, ambos da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro:
Nomeio, ao abrigo do artigo 27.o, conjugado com o artigo 20.o,
ambos da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, em regime de substituição
e por urgente conveniência de serviço, para o cargo de chefe de divisão
de Documentação da Direcção-Geral do Turismo a licenciada Dália
Maria de Lemos Botelho.
10 de Janeiro de 2005. — A Directora-Geral, Cristina Siza Vieira.

Habilitações académicas:
Pós-graduação em Prospectiva e Gestão Estratégica pelo Instituto
de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais (1998-1999);
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa (1975-1980);
Línguas — francês e inglês: bom domínio de leitura e razoável
domínio oral e escrito; noções de espanhol.
Experiência profissional:
Desde Novembro de 2003 — Direcção-Geral do Turismo —
chefe da Divisão de Recolha e Análise Estatística;
De Novembro de 1996 a Novembro de 2003 — Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica do Ministério da Economia — chefe de divisão do Serviço de Estudos e Prospectiva
Económica e representante do Ministério nos grupos de trabalho para o Plano Nacional do Emprego e Salário Mínimo
Nacional;
De Julho de 1994 a Novembro de 1996 — Direcção-Geral do
Comércio — elaboração do documento síntese para a elaboração da brochura de divulgação da legislação relativa ao Programa de Apoio à Modernização do Comércio (PROCOM)
e sua aplicação, no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio;
De Janeiro de 1988 a Julho de 1994 — Instituto Nacional de
Estatística:
Participação na preparação e execução dos Censos de 1990;
Coordenação, dinamização e formação da equipa que realizava as tarefas de inquirição e registo da informação
relativa aos projectos de produção estatística de que era
responsável, como chefe de serviço;
De Outubro de 1978 a Janeiro de 1988 — Ministério da Educação, leccionou em várias escolas do ensino secundário do
distrito de Lisboa, nomeadamente na Escola Secundária n.o
1 de Loures, disciplinas das seguintes áreas: matemática, economia, gestão, direito e sociologia.
Aptidões profissionais:
Técnica de contas inscrita na Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos;
Formação de formadores profissionais pelo Centro Nacional de
Formação de Formadores, Instituto do Emprego e Formação
Profissional;
Bons conhecimentos informáticos na óptica do utilizador.
Outras actividades:
Ministrou cursos de formação profissional no World Trade
Center;

Currículo
Data e local de nascimento — 30 de Janeiro de 1948, em Cubal
(Angola).
Habilitações:
Licenciatura em Filologia Germânica, Faculdade de Letras de
Lisboa;
Curso de especialização em Ciências Documentais (opção Bibliotecas e Centros de Documentação), Faculdade de Letras de
Lisboa;
Frequência de acções de formação em biblioteconomia, informática e gestão.
Experiência profissional:
Chefe de divisão do Centro de Documentação da Direcção-Geral
do Turismo (desde 1995);
Técnica superior da Direcção de Serviços de Prevenção de Riscos
Profissionais, Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das
Condições de Trabalho (1994-1995);
Responsável pelo Centro de Documentação do Conselho Económico e Social (1992-1993);
Chefe de divisão do Núcleo de Documentação Científica e Técnica, Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
(1986-1992);
Responsável pelo Sector de Documentação do Serviço de Relações Internacionais do Ministério do Trabalho (1975-1986);
Coordenadora dos Núcleos de Informação e Documentação das
Divisões de Salários e de Contratação Colectiva, Direcção-Geral do Trabalho do Ministério das Corporações e Previdência Social (1971-1975).
Outros dados de interesse:
Correspondente da Rede Europeia para Intercâmbio de Informação sobre Pesquisas em Saúde e Segurança no Trabalho
(1994);
Correspondente da Rede de Informação sobre Iniciativas Locais
de Emprego — ELISE/CE (1990-1992);
Chefe do projecto «Reestruturação do Centro de Informação
Industrial de Angola», no âmbito do Programa de Cooperação
Técnica Portugal/Angola (1991);
Formadora, na área da organização da informação e documentação, em cursos promovidos pelo IEFP (1987-1991);
Colaboradora na redacção da publicação Informação Técnica:
Série Organismos Internacionais/Organização Internacional do
Trabalho (1981-1986);
Membro da Rede de Informação Científica e Técnica, Ministério
das Corporações e Previdência Social (1972-1974).

