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Recebida — de 1988 até à presente data, frequentou cerca de 60 cursos de formação profissional, relacionados essencialmente com as
áreas de infra-estruturas tecnológicas.
Experiência profissional:
De Outubro de 1989 até à presente data — técnico do Instituto
de Informática do Ministério das Finanças:
De Janeiro de 1997 até Março de 2007 — chefe de projectos da
Área Funcional de Projectos Especiais (Núcleo de Infra-Estruturas
Tecnológicas), pertencente à Direcção de Serviços de Inovação Tecnológica, onde coordenou e participou em diversos tipos de projectos,
como sejam a experimentação e implementação de diversas soluções
tecnológicas open source e proprietárias na área de infra-estruturas,
qualificação de aplicações, certificação digital, autenticação, desenvolvimento de websites, suporte operacional a ambientes Windows
e Unix/Linux, entre outros;
De Outubro de 1989 até Dezembro de 1996 — estagiário da carreira
de técnico superior de informática (um ano) e posteriormente técnico
superior de informática na área de suporte e administração dos sistemas centrais do II, pertencente à Direcção de Serviços de Produção,
onde foi responsável pelo suporte dos diversos sistemas centrais Unix
do II;
De Setembro de 1988 até Setembro de 1989 — analista e programador de sistemas de informação, em software house.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas

a 9 de Dezembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
10 de Agosto de 2007. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 730/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do
artigo 216.o do EMFAR, o 165177, primeiro-tenente da classe de
serviço especial Francisco Gaspar Dinis Pires (no quadro), que satisfaz
as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente,
nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 1 de
Janeiro de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade
e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da promoção ao posto imediato do 178568, capitão-tenente da classe de serviço especial José Manuel Antunes Polho,
ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 74684, capitão-tenente
da classe de serviço especial Sérgio Miguel de Sousa Amorim Rocha
Trindade.

Despacho (extracto) n.o 20 667/2007
Por despacho de 27 de Julho de 2007, o 1SAR L 161184, João
Paulo da Cunha de Lemos foi nomeado técnico de abastecimento
SATCOM da Estação Ibéria NATO, com efeitos a 1 de Agosto de
2007, em substituição do 1SAR TMMAN 06896991, Jorge Miguel
Cabrita Santos, que fica exonerado do cargo a 31 de Julho de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.
Despacho (extracto) n.o 20 668/2007
Por despacho de 27 de Julho de 2007, o 1SAR TMMAN José
Luís Silva Elias fica exonerado do cargo de técnico de manutenção
electrónica SATCOM da EINATO, com efeitos a 31 de Julho de
2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.
Despacho (extracto) n.o 20 669/2007
Por meu despacho de 22 de Agosto de 2007, foi Nuno Miguel
Ferreira Barnabé Pires, motorista de ligeiros do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Infra-Estruturas do Ministério da Defesa Nacional, nomeado, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, em comissão de serviço extraordinária,
assistente administrativo, da carreira de assistente administrativo, do
mesmo quadro de pessoal, por reclassificação profissional, ficando
posicionado no 1.o escalão, índice 199, da nova categoria/carreira,
com efeitos à data do despacho de nomeação. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Agosto de 2007. — A Directora-Geral, Clarinda Mendes de
Sousa.

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Despacho (extracto) n.o 20 670/2007
Por meu despacho de 19 de Julho de 2007, foi a licenciada Catarina
Maria Silveira Afonso provida, nos termos dos artigos 29.o e 30.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, na categoria de assessor principal, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa
Nacional, ficando posicionada no 1.o escalão, índice 710, com efeitos

20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 731/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover por antiguidade ao posto de
capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, o 23786, capitão-tenente da classe de marinha
José Luís Guerreiro Cardoso (no quadro), que satisfaz as condições
gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 21 de Fevereiro
de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade
e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
nessa data resultante da promoção ao posto imediato do 21379, capitão-de-fragata da classe de marinha Paulo José Almeida Borges Gaspar, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21086, capitão-de-fragata da classe de marinha Jorge Manuel Guerreiro.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 732/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do
artigo 216.o do EMFAR, o 22490, primeiro-tenente da classe de administração naval Carlos Pedro Teodoro Semide (no quadro), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar
de 1 de Outubro de 2006, data a partir da qual lhe conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
em 30 de Novembro de 2005, resultante da promoção ao posto imediato do 28384, capitão-de-fragata da classe de administração naval
Belarmino Felício Maria, ficando colocado no 1.o escalão do novo
posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 22889, capitão-tenente

