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ao abrigo do disposto no artigo 23.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

16 de Novembro de 2006. — A Directora de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos, em substituição, Maria de Fátima Braz.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 24 651/2006

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Despacho n.o 24 650/2006
A Resolução do Conselho de Ministros n.o 27/2000, publicada no
Diário da República, 1.a série-B, de 16 de Maio de 2000, procedeu
à nomeação dos titulares dos órgãos de gestão das intervenções operacionais regionais do continente incluídas no QCA III, nos termos
e para os efeitos do Decreto-Lei n.o 54-A/2000, de 7 de Abril.
Presentemente, a Acção Integrada de Base Territorial Turismo e
Património no Vale do Côa não tem coordenador, pela exoneração,
a seu pedido, do titular, engenheiro António dos Santos Aguiar Gouveia, que havia sido nomeado pela resolução do Conselho de Ministros
n.o 80/2002 (2.a série).
Torna-se, pois, necessário proceder à nomeação de novo coordenador, para que possam ser prosseguidos os objectivos da referida
Acção, proporcionando condições para uma optimização sustentável
dos recursos, nomeadamente nas áreas da valorização do património
e do turismo.
Assim, nos termos do n.o 4 do artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 54-A/2000, de 7 de Abril, e do n.o 5 do artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 79/2005, de 15 de Abril:
1 — É nomeado o técnico superior de 1.a classe do quadro de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro licenciado Joaquim Alfredo Ferreira Felício para exercer o
cargo de coordenador da Acção Integrada de Base Territorial Turismo
e Património no Vale do Côa, sendo equiparado, para efeitos remuneratórios, incluindo o abono de despesas de representação, a director
de serviços, com um acréscimo de montante equivalente a 30 % do
total desses valores.
2 — O prazo para a execução da missão do coordenador agora
nomeado corresponde ao período de vigência da respectiva acção
integrada, incluindo o período necessário à apresentação do relatório
final.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril
de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco
Carlos da Graça Nunes Correia.
Currículo profissional resumido
de Joaquim Alfredo Ferreira Felício
Nome: Joaquim Alfredo Ferreira Felício.
Data de nascimento: 13 de Junho de 1960.
Nacionalidade: portuguesa.
Naturalidade: Coimbra
Dados académicos:
Licenciatura em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra concluída em Novembro de 1996, tendo sido
atribuída a informação final de Muito bom com distinção (18 valores).
Frequência do mestrado em Sociologia «Políticas Locais e Descentralização: as Novas Áreas do Social», na Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra, tendo concluído o 1.o ano (parte
curricular).
Dados profissionais:
Iniciou actividade profissional na Comissão de Planeamento da
Região Centro, em 1 de Maio de 1979;
A partir de Junho de 1995 passou a colaborar com a Direcção
Regional de Planeamento e Desenvolvimento (DRPD) da CCRC;
Técnico superior da CCDRC desde 31 de Outubro de 1997;
Em 19 de Dezembro de 2002 é nomeado, pelo Ministro das Cidades,
Ordenamento do Território e Ambiente, chefe de projecto do Eixo
Prioritário II do Programa Operacional da Região Centro;
Em 5 de Maio de 2004, por despacho do presidente da CCDRC
e gestor do Programa Operacional da Região Centro, passou a assegurar as funções de gestor do Eixo Prioritário II, funções que acumulou
com as da chefia de projecto;
Docente no Departamento de Arquitectura da Escola Superior
Vasco da Gama, em Coimbra.

Por despacho de 13 de Novembro de 2006 do secretário-geral do
Ministério da Defesa Nacional, ao abrigo do disposto no artigo 25.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, foi dada por finda, a seu
pedido, a comissão de serviço no cargo de director de serviços de
Organização e Sistemas de Informação da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional do coronel António Carlos dos Santos Delfim, com efeitos a 20 de Novembro de 2006.
15 de Novembro de 2006. — A Secretária-Geral-Adjunta, Teresa
Chaves Almeida.
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.o 24 652/2006
No uso da delegação de competências que me foi conferida pelo
despacho n.o 7181/2006 (2.a série), de 16 de Março, do almirante
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 65, de 31 de Março de 2006, nomeio
o segundo-cabo MMT RC (133890-A) Rui André Ruas Balixa para
o cargo de condutor do Serviço de Apoio e Secretaria do Comando
Operacional dos Açores (cargo com o código 100.016.34), em substituição do primeiro-cabo MMT RC (132246-L) Fernando Aurélio
Azevedo da Costa, que fica exonerado do referido cargo pelo presente
despacho, o qual produz efeitos desde 8 de Novembro de 2006. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Adjunto, David César de Almeida
Oliveira, tenente-general piloto aviador.
MARINHA

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 24 653/2006
Por despacho de 16 de Outubro de 2006 do chefe da Repartição
de Militarizados e Civis, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços de Pessoal, foi António Manuel Correia
Rocha, sota-patrão de costa de 1.a classe do troço do mar do quadro
do pessoal militarizado da Marinha, promovido por antiguidade a
patrão de costa do mesmo quadro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho (extracto) n.o 24 654/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do contra-almirante director
do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços de Pessoal, foram David Filipe Alves das Dores
e Luís Miguel Queirós Rebelo Felícia nomeados provisoriamente,
por um ano, nos lugares de guarda auxiliar da polícia dos estabelecimentos de Marinha do quadro do pessoal militarizado da Marinha.
Estas nomeações converter-se-ão automaticamente em definitivas
após o período probatório, se os referidos militarizados revelarem
aptidão para o desempenho das suas funções. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

