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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 11 659/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
exonero, a seu pedido, a Dr.a Isabel Maria Ferreira Pires Esaguy
das funções de adjunta do meu Gabinete com efeitos a partir do
próximo dia 1 de Maio.
30 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.
Despacho n.o 11 660/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
nomeio adjunta do meu Gabinete Maria Manuela Ferreira de Carvalho Saldanha da Cruz.
1 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.
Despacho n.o 11 661/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 45/92,
de 4 de Abril, nomeio, em regime de requisição, David Manuel Velez
Damião para o exercício de funções equiparadas às de assessor do
meu Gabinete.
11 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.

Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P.
Despacho n.o 11 662/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas do n.o 1 do artigo 20.o e do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio a licenciada Joana Margarida
Barbosa Baptista Janeiro da Costa, técnica superior de 1.a classe do
quadro privativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, para exercer o cargo de chefe de divisão de
Administração Geral do Centro de Estudos e Formação Autárquica,
I. P., em comissão de serviço, pelo período de três anos.
A presente nomeação fundamenta-se na experiência profissional
e na reconhecida aptidão adequadas às exigências do cargo e produz
efeitos a partir de 1 de Maio de 2005.
27 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, João
Paulo Barbosa de Melo.
ANEXO
Síntese curricular
Joana Margarida Barbosa Baptista Janeiro da Costa:
É natural de Coimbra, é licenciada em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra (curso 1986-1991) e
encontra-se a finalizar o curso de estudos pós-graduados de
Direito da Comunicação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
Desempenhou, até Abril de 2005 e desde Abril de 1999, funções
consultivas de natureza científico-técnica na Divisão de Apoio
Jurídico da Direcção Regional de Administração Autárquica
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento para a
Região Centro, desenvolvendo pareceres nas áreas de eleitos
locais, atribuições e competências das autarquias locais, regime
de contratação pública, recursos humanos — regime de pessoal
na Administração Pública, reestruturação das carreiras da
Administração Pública;
Entre Junho de 1992 e Março de 1999 desempenhou funções
de jurista no Eurogabinete da Comissão de Coordenação da
Região Centro, com responsabilidades ao nível dos programas
comunitários para as PME da região do Centro, das legislações
comunitária e nacional relevantes para o desenvolvimento da
região de acordo com os objectivos dominantes de política
macroeconómica (ecologia, preocupações energéticas — energias alternativas, incentivos ao desenvolvimento em sectores
chaves para a economia), gestão de gabinete de apoio a questões práticas colocadas por empresários e outros agentes económicos da região relacionadas com investimentos, transacções
comerciais dentro e fora do espaço comunitário, fiscalidade,
normas, patentes industriais, regulamentação social, etc., elaboração de pareceres jurídicos sobre direito comunitário e respectivas transposições para o direito interno, feiras industriais,
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seminários e conferências especializadas sobre matérias relacionadas com o desenvolvimento da região, realização de
acções em empresas de demonstração de boas práticas de segurança, saúde e higiene no local de trabalho no âmbito do
programa comunitário «SAFE».

Instituto do Desporto de Portugal
Aviso (extracto) n.o 5377/2005 (2.a série). — Por despacho de
9 de Maio de 2005 do Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto:
Mamadu Djaló, auxiliar administrativo, da carreira de pessoal auxiliar,
do quadro de pessoal do ex-Complexo de Apoio às Actividades
Desportivas — autorizada licença sem vencimento de longa duração, nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto, com efeitos
a partir de 21 de Junho de 2005. (Não carece de anotação ou
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — O Presidente, José Manuel Constantino.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Despacho conjunto n.o 348/2005. — Considerando a necessidade de preencher o lugar de director regional de Educação do Centro,
que irá vagar a partir de 12 de Maio de 2005;
Considerando que a formação técnica qualificada e a larga experiência profissional no sector possuídas pelo mestre José Manuel Carraça da Silva, tal como evidencia o currículo publicado em anexo,
asseguram ter este o perfil adequado para o desempenho cabal e
idóneo do cargo dirigente em causa:
Assim, ao abrigo dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, em conjugação com o n.o 6 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, e do n.o 1 do artigo 9.o do
Decreto Regulamentar n.o 10/2004, de 28 de Abril, determina-se o
seguinte:
1 — É nomeado o mestre José Manuel Carraça da Silva, professor-adjunto da Escola Superior de Educação de Leiria, para exercer,
em comissão de serviço, o cargo de director regional de Educação
do Centro.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 12 de Maio
de 2005.
10 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis
Rodrigues.
Curriculum vitae
José Manuel Carraça da Silva, casado, três filhos, 55 anos.
Professor-adjunto de nomeação definitiva do ensino superior politécnico, integra os quadros da Escola Superior de Educação de Leiria
desde 1985, onde, para além da docência, tem desempenhado funções
diversas de coordenação e exerceu os cargos de presidente da assembleia de representantes, presidente do conselho científico, coordenador da área científica de Ciências Sociais e coordenador da profissionalização em serviço. Desde Outubro de 1998, desempenha as
funções de presidente do conselho directivo.
Membro do conselho de gestão e do conselho geral do Instituto
Politécnico de Leiria.
No âmbito do conselho coordenador dos institutos superiores politécnicos (CCISP), integra a comissão especializada das escolas superiores de educação e faz parte da sua comissão permanente.
É mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Boston
(Excellent), licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (16 valores) e diplomado como professor profissionalizado do ensino secundário (16,7 valores).
Tem experiência autárquica, dois mandatos como vereador da
Câmara Municipal de Leiria, um dos quais com o pelouro da educação
e juventude, outro como vogal do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e um mandato
como deputado à Assembleia Municipal.
Colaborou com as antigas Direcções-Gerais do Ensino Básico e
do Ensino Secundário em acções de formação de docentes e tem
feito dezenas de conferências e orientado diversos seminários em
acções de formação contínua.
Foi presidente do conselho de administração e do conselho directivo
da Escola Profissional de Leiria e vogal da direcção da Associação
Nacional das Escolas Profissionais.
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Tem publicado dezenas de artigos sobre questões educativas, bem
como textos de análise e intervenção sobre desenvolvimento regional
e política local, assim como diversos trabalhos de investigação e dois
livros:
O Ensino Superior e Desenvolvimento Regional. A Questão da Universidade Pública de Leiria e Outros Textos;
Uma Janela na Cidade.
Despacho conjunto n.o 349/2005. — Considerando a necessidade de preencher o lugar de director regional de Educação do Norte,
que irá vagar a partir de 11 de Maio de 2005;
Considerando que a experiência profissional adquirida no exercício
de diversas funções pela licenciada Margarida Elisa Santos Teixeira
Moreira, tal como resulta do currículo publicado em anexo, aliada
ao seu importante conhecimento das realidades específicas da educação, a tornam reconhecidamente possuidora de aptidão técnica e
profissional para o exercício das funções dirigentes em causa:
Ao abrigo dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, em conjugação com o n.o 6 do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 208/2002, de 17 de Outubro, e o n.o 1 do artigo 11.o do Decreto
Regulamentar n.o 7/2004, de 28 de Abril, determina-se o seguinte:
1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo
de director regional de Educação do Norte a licenciada Margarida
Elisa Santos Teixeira Moreira, educadora de infância do quadro de
nomeação definitiva de escolas do Agrupamento Pêro Vaz de
Caminha.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 11 de Maio
de 2005.
10 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Reis
Rodrigues.
ANEXO
Síntese curricular
Margarida Elisa dos Santos Teixeira Moreira:
Nasceu no Porto, tem 47 anos, é casada;
Realizou a parte curricular de mestrado em Educação, Desenvolvimento e Mudança Social, bem como a licenciatura em
Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade do Porto;
Concluiu o bacharelato em Educação de Infância pela Escola
de Educadores de Infância de Santa Mafalda, Porto;
É educadora do quadro de escola do Agrupamento Pêro Vaz
de Caminha, Porto;
Exerceu funções docentes na Escola do Magistério Primário de
Braga, nos cursos de formação inicial de educadores de
infância;
Foi dirigente do SPN e da FENPROF;
Desenvolveu experiência diversificada no âmbito da formação
de professores, como gestora e dinamizadora de formação do
Centro de Formação do Norte do Instituto Irene Lisboa, onde
exerceu as funções de vice-presidente da direcção, e como
formadora, em outras instituições, responsável por módulos
relacionados com os temas «educação e qualidade de ensino»,
«desenvolvimento curricular no jardim-de-infância», «gestão
da formação: planeamento e operacionalização da formação»
e «avaliação em educação de infância»;
Foi coordenadora regional do Norte da medida n.o 2 do PRODEP
FOCO no II Quadro Comunitário de Apoio;
Foi membro da comissão de acreditação e certificação do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores
(INAFOP);
Foi sucessivamente adjunta do Secretário de Estado da Administração Educativa, bem como do Ministro da Educação do
XIII Governo Constitucional, e assessora do Secretário de
Estado da Administração Educativa do XIII Governo Constitucional, tendo sido designada para diversas comissões, criadas por despacho da tutela, nas quais desenvolveu, nomeadamente, trabalho relativo aos quadros jurídicos de formação
inicial e contínua de docentes, definição de habilitações e grupos de docência, sistema de recrutamento e colocação de professores, ensino do português no estrangeiro, regime jurídico
do pessoal não docente, transferência de competências para
as autarquias;
É formadora acreditada pelo conselho científico-pedagógico da
formação contínua de professores, sendo também detentora
do certificado de aptidão pedagógica do Instituto do Emprego
e Formação Profissional;
Tem leccionado no ensino superior diferentes disciplinas de cursos de formação inicial, complementos de formação e cursos
de estudos superiores especializados de educadores de infância

e do 1.o ciclo do ensino básico e de pós-graduações no domínio
da avaliação e acompanhamento da formação;
É co-autora do relatório, encomendado pelo Ministério da Educação, relativo à caracterização da rede do 1.o ciclo do ensino
básico;
É coordenadora do Gabinete de Formação da DREN e membro
da comissão de acompanhamento do estudo de avaliação da
eficácia da oferta formativa no âmbito da medida n.o 5.1 do
PRODEP III, «Formação contínua e especializada de pessoal
docente e não docente, nos ensinos básico e secundário».

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 11 663/2005 (2.a série). — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio adjunta do meu Gabinete a licenciada Graça
Raquel Mendes Moreira Rocha, do quadro da Direcção-Geral do
Desenvolvimento Regional.
O despacho produz efeitos desde 16 de Maio.
16 de Maio de 2005. — O Ministro de Estado e da Administração
Interna, António Luís Santos Costa.

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Despacho n.o 11 664/2005 (2.a série). — Por despacho do Ministro de Estado e da Administração Interna de 18 de Abril de 2005,
foi concedida a medalha de assiduidade de segurança pública
(1 estrela), a que se refere o artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 177/82,
de 12 de Maio, aos seguintes militares desta Guarda:
Posto

Número
de matrícula

Nome

Brigada Fiscal
Grupo Fiscal do Porto
Segundo-sargento . . .
Segundo-sargento . . .
Segundo-sargento . . .

1940242
1940267
1940356

Cabo . . . . . . . . . . . . .

1940007

Cabo . . . . . . . . . . . . .

1940175

Cabo . . . . . . . . . . . . .
Soldado . . . . . . . . . . .
Soldado . . . . . . . . . . .

1940190
1940096
1940097

Soldado . . . . . . . . . . .

1940105

Soldado . . . . . . . . . . .

1940189

Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

...........
...........
...........
...........
...........
...........

1940204
1940265
1940281
1940350
1940447
1940469

Soldado . . . . . . . . . . .
Soldado . . . . . . . . . . .
Soldado . . . . . . . . . . .

1940493
1940510
1940647

Adriano Abel Moura Gabriel.
José Manuel Beira Pinheiro.
José Luís Ribeiro Ramalho dos
Santos.
José Henrique Machado da
Costa.
Vítor Manuel Almeida Santos
Vaz.
Manuel Araújo Matias.
José António Pereira Azeredo.
Sérgio Alexandre Seixas Carvalhais.
Henrique Carlos Abreu Carvalho.
Marco Paulo Magalhães Oliveira.
António José Pereira Alves.
Domingos Ferreira Fernandes.
Carlos Manuel Diegues.
Paulo José dos Reis Patrocínio.
Carlos Alberto Abreu Mendes.
Domingos Amorim Gonçalves
Ferreira.
Carlos Alberto Soares Pereira.
Carlos de Sousa Fernandes.
Fernando Jorge Gonçalves.

Regimento de Cavalaria
Esquadrão da Ajuda
Segundo-sargento . . .

1940277

Cabo . . . . . . . . . . . . .

1940291

Cabo . . . . . . . . . . . . .

1940388

Cabo . . . . . . . . . . . . .

1940440

Eugénio Esmeraldo Ferreira da
Paixão.
Luís Miguel Medeiros Ferreira
Silva.
Vasco Manuel de Almeida Marques.
Sérgio Domingos Ferreira.

