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2.a classe, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal do
ex-Instituto Nacional do Desporto, ficando posicionada no escalão 1, índice 400, nos termos conjugados do artigo 6.o e do n.o 1
do artigo 10.o ambos do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
e da alínea d) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, considerando-se exonerada da actual categoria
a partir da data da aceitação do novo lugar.
15 de Abril de 2005. — O Presidente, José Manuel Constantino.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 9485/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento Administrativo,
delego no secretário-geral do Ministério da Administração Interna,
licenciado Fortunato Jerónimo Dias de Almeida, com a faculdade
de subdelegar nos secretários-gerais-adjuntos, as seguintes competências:
a) Autorizar despesas dos gabinetes dos membros do Governo
do MAI e o respectivo pagamento e, nessa conformidade,
promover toda a tramitação processual subsequente à autorização da despesa, em conformidade com o preceituado no
n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho;
b) Autorizar as alterações orçamentais até ao limite máximo
de E 37 500, bem como a antecipação de duodécimos, dentro
dos valores fixados anualmente, relativamente aos gabinetes
dos membros do Governo e dos organismos cuja execução
orçamental corre pelos serviços da Secretaria-Geral do
Ministério.
Ficam ratificados os actos praticados pelo Dr. Fortunato de
Almeida, no âmbito dos poderes agora delegados, desde 12 de Março
de 2005 até à data de publicação do presente despacho.
30 de Março de 2005. — O Ministro de Estado e da Administração
Interna, António Luís Santos Costa.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Rectificação n.o 703/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 53, 16 de Março de 2005, o despacho
n.o 5622/2005 (2.a série), rectifica-se que onde se lê «Michel de Sousa
Fernandes Alcobia de Almeida — autorizada a alteração do contrato
administrativo de provimento, para oito horas semanais a que corresponde 60 % (E 824,64) do vencimento da mesma categoria,» deve
ler-se «Michel de Sousa Fernandes Alcobia de Almeida — autorizada
a alteração do contrato administrativo de provimento para oito horas
semanais, a que corresponde 60 % (E 828,64) do vencimento da mesma
categoria,».
13 de Abril de 2005. — O Director, Alfredo Jorge Gonçalves Farinha
Ferreira.

Governo Civil do Distrito de Viseu
Despacho n.o 9486/2005 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 15.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto, com competências
delegadas pelo despacho n.o 21/MEAI/2005 do Ministério da Administração Interna, nomeio para chefe de gabinete do meu Gabinete
de Apoio Pessoal o mestre Alcídio Martins Faustino, nos termos do
n.o 4.o da Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
11 de Abril de 2005. — O Governador Civil, Acácio Santos da Fonseca Pinto.
Despacho n.o 9487/2005 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 15.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto, com competências
delegadas pelo despacho n.o 21/MEAI/2005, do Ministério da Administração Interna, nomeio para secretária do meu Gabinete de Apoio
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Pessoal a licenciada em Matemática Mónica Patrícia Pinto da Costa,
nos termos do n.o 4.o da Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
11 de Abril de 2005. — O Governador Civil, Acácio Santos da Fonseca Pinto.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho (extracto) n.o 9488/2005 (2.a série). — Por despacho
de 4 de Abril de 2005 do subdirector-geral de Política de Defesa
Nacional, do Ministério da Defesa Nacional:
Lúcia Maria Pereira dos Santos, assistente administrativa principal
do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Política de Defesa
Nacional, do Ministério da Defesa Nacional — autorizada a prorrogação da requisição neste serviço, por mais um ano, com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
15 de Abril de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
Aviso n.o 4557/2005 (2.a série). — Recrutamento de três motoristas
de pesados para o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil. — Depois de cumpridas todas as formalidades impostas pela
orientação técnica n.o 05/DGAP/2004, torna-se público que, no prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso,
se aceitam candidaturas com vista ao recrutamento em regime de
requisição ou transferência de três motoristas de pesados para o quadro de pessoal do ex-Serviço Nacional de Protecção Civil.
As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento
dirigido ao presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil e entregues pessoalmente na Secção de Expediente Geral e
Arquivo deste Serviço, sita na Avenida do Forte, em Carnaxide,
2794-112 Carnaxide, ou remetidas pelo correio registadas com aviso
de recepção até ao último dia do prazo.
28 de Março de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Despacho n.o 9489/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo dos artigos 2.o, n.os 3 e 4, e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio a mestre Raquel Maria Martins de Freitas para prestar colaboração no meu Gabinete no âmbito das suas qualificações académicas
e profissionais.
2 — A presente nomeação tem a duração de um ano, renovando-se
automaticamente por iguais períodos de tempo.
3 — Para a realização da respectiva tarefa será dado o necessário
apoio logístico por parte do Gabinete.
4 — A remuneração da nomeada é equiparada à de adjunto de
gabinete, considerando-se incluídos os quantitativos correspondentes
às despesas de representação e os subsídios de férias, de Natal e
de refeição legalmente estabelecidos.
5 — A nomeada tem, ainda, direito ao abono de despesas de transporte e ajudas de custo de montante igual ao fixado para os adjuntos
de gabinete quando deslocada em missão oficial de serviço público
no País ou no estrangeiro.
6 — O presente despacho produz efeitos a 7 de Abril de 2005.
13 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João Titterington Gomes Cravinho.
Despacho n.o 9490/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo dos artigos 2.o, n.os 3 e 4, e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio a mestre Ana Paula Lopes Fernandes para prestar colaboração
no meu Gabinete na área da cooperação, atentas as suas qualificações
académicas e profissionais.
2 — A presente nomeação tem a duração de um ano, renovando-se
automaticamente por iguais períodos de tempo.
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3 — Para a realização da respectiva tarefa será dado o necessário
apoio logístico por parte do Gabinete.
4 — A remuneração da nomeada é equiparada à de adjunto de
gabinete, considerando-se incluídos os quantitativos correspondentes
às despesas de representação e os subsídios de férias, de Natal e
de refeição legalmente estabelecidos.
5 — A nomeada tem, ainda, direito ao abono de despesas de transporte e ajudas de custo de montante igual ao fixado para os adjuntos
de gabinete quando deslocada em missão oficial de serviço público
no País ou no estrangeiro.
6 — A nomeada fica autorizada a desempenhar actividades docentes no ensino superior, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.
7 — O presente despacho produz efeitos a 12 de Abril de 2005.
15 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João Titterington Gomes Cravinho.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Despacho (extracto) n.o 9491/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Abril de 2005 do presidente do Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento, foi dado por findo, a seu pedido, nos termos
do artigo 27.o, n.o 4, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, o exercício,
em substituição, do cargo de chefe de divisão de Ajuda Humanitária,
que vinha exercendo neste Instituto, com efeitos a 4 de Abril de
2005, da licenciada Maria do Rosário Valente da Silva Simões dos
Penedos.
11 de Abril de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, Diogo
Ribeiro Santos.
Mapa n.o 9/2005. — Mapa a que se refere o n.o 1 do artigo 1.o,
conjugado com o n.o 1 do artigo 3.o, da Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto:

Listagem das transferências correntes e de capital
concedidas pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento no 2.o semestre
Beneficiários

AEP — Associação Empresarial Portuguesa.
UIP — Unidade Implementação do
Programa.
Ministério da Educação da República
de Moçambique, Direcção de Planificação.
Caixa Geral de Depósitos . . . . . . . . . . .

Fundação Aga Khan Portugal . . . . . . .

FPA — Fundação Portugal/África . . .
Correios de Portugal . . . . . . . . . . . . . . .
Impetus Portugal — Têxteis, S. A . . . .
CINEMATE — Material Cinematográfico, S. A.

Oikos — Cooperação e Desenvolvimento.

UMP — União das Misericórdias Portuguesas.
APCD — Associação Portuguesa de
Cultura e Desenvolvimento.
SUCH — Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais.
Ordem dos Biólogos . . . . . . . . . . . . . . .

Projecto

Montante (euros)

Projecto «RHEDE IV — Formação profissional em Cabo Verde».
Apoio financeiro para a reabilitação de banquetes no sistema principal de regas e limpeza de canais em Moçambique.
Programa de ajuda pós-emergência a Moçambique na área da educação.

Data da decisão

Entidade decisora

11 732

30-10-97

137 230

29-12-2000

Despacho conjunto
n.o 1188-B/2000.

252 891

29-12-2000

Despacho conjunto
n.o 1188-B/2000.

de mediatecas em

25 851

2-4-2001

Ex-APAD.

de mediatecas em

167 005

de mediatecas em

7 781

de mediatecas em

58 234

Projecto «Desenvolvimento rural na costa litoral de Cabo Delgado, em Moçambique».

269 300

16-5-2001

Conselho directivo.

29 629

26-10-2004

Vogal do conselho
directivo.

4 344

27-12-2001

Conselho directivo.

25 630

27-12-2001

Ex-APAD.

8 476

17-1-2002

Conselho directivo.

9 952

21-3-2002

Conselho directivo.

33 740

1-10-2003

Presidente.

32 684

28-7-2004

Conselho directivo.

102 853

6-9-2004

Presidente.

74 074

7-10-2004

Conselho directivo.

103 000

12-10-2004

Conselho directivo.

24 032

25-6-2003

SENEC.

15 031

1-10-2003

Presidente.

49 061

28-11-2003

Conselho directivo.

9 000

12-12-2003

Presidente.

Projecto «Criação das redes
Timor».
Projecto «Criação das redes
Cabo Verde».
Projecto «Criação das redes
Moçambique».
Projecto «Criação das redes
São Tomé e Príncipe».

Projecto «Reactivação do ensino de artes e ofícios em Moçambique».
Projecto «Assistência técnica e formação profissional na Guiné-Bissau».
Projecto «Confecções em Cabo Verde e assistência técnica».
Projecto «Crocodilo, acção de formação em
serigrafia artística e publicitária em Moçambique».
Projecto «PROSAN — Programa de Segurança
Alimentar de Malanje, em Angola».
Projecto «Segurança alimentar de Zavala,
Inharrime e Jangamo, em Moçambique».
Projecto «Incremento da produção familiar no
distrito de Mandimba, em Moçambique».
Projecto «Reabilitação de habitações em Artemisa-Cuba».
Contribuição portuguesa para o Apelo Inter-Agências das Nações Unidas a favor de
Angola.
Projecto «Recuperação do Instituto D. Pedro V,
em Angola».
Projecto «Cooperação para o desenvolvimento — Maciana, Manhiça, em Moçambique».
Projecto «Formação de pessoal e manutenção
de instalações e equipamentos de saúde em
Cabo Verde».
Apoio financeiro ao I Encontro de Biólogos
da CPLP.

Ex-APAD.

