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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

destacando-se: coordenação das aquisições de imóveis e sua
regularização jurídico-registral; rentabilização/alienação;
manutenção/remodelação/conservação de infra-estruturas não
activas; implementação do inventário de imóveis e colaboração
na sua informatização; dinamização da salvaguarda/valorização
do património cultural ao nível da cooperação externa;
De Setembro de 2001 a Fevereiro de 2002 (em regime de substituição) — chefe de divisão de Servidões e Licenciamentos
da DSGP/DGIE/MDN;
Desde Janeiro de 1999 — técnica superior de 1.a classe (jurista)
da DSGP/DGIE/MDN;
1994-1998 — jurista (regime de avença) da Direcção-Geral dos
Serviços de Viação de Lisboa e Vale do Tejo, do Ministério
da Administração Interna;
1992-1999 apoio jurídico ao director de departamento como técnica superior jurista de 2.a classe do Departamento de Património Cultural/DMCDT/Câmara Municipal de Lisboa (CML)
e colaboração na atribuição de prémios municipais (v. g. Prémio Valmor e Prémio Municipal de Arquitectura); classificação
cultural e inventariação dos bens móveis e imóveis da CML;
1993-1999 — exercício da advocacia em escritório de advogados
(direito penal, comercial, civil, laboral e administrativo).
Formação complementar:
Participação em diversos seminários e cursos nacionais (v. g.,
«Feitura de leis», «Contencioso administrativo», «Código do
Procedimento Administrativo», «Novo modelo de avaliação
do desempenho dos funcionários públicos», «Gestão na Administração Pública», «Direito do urbanismo e do ambiente»,
«O novo Código das Expropriações» e «Arrendamento
urbano») e no estrangeiro [v. g., «NATO Staff Officers Orientation Course», NATO School (Shape)];
Conhecimentos sólidos de Word, Excel, Internet Explorer,
PowerPoint, Project e Photoshop;
Bom nível de escrita e conversação de francês e inglês.
Representações:
2000-2001 — grupo de trabalho interministerial para a alteração
das «Instruções» de 1956;
2001 — comissão mista de coordenação — plano sectorial/Rede
Natura 2000 e comissão mista de coordenação/revisão do
PROT Algarve, todas pelo MDN;
1996-1999 — membro do grupo permanente de trabalho
DPC/DMCDT/CML.
Seminários/publicação:
Apresentação da comunicação «Placas Toponímicas: Génese e
Evolução — Ensaio» nas III Jornadas de Toponímia de Lisboa
(1998);
Autora, em colaboração, do trabalho Toponímia: Notas para o
Estudo do Seu Suporte Legal, apresentado nas II Jornadas sobre
a Toponímia de Lisboa (1995), publicado em 1997 pela CML.
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Secretaria Central
Despacho (extracto) n.o 12 731/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Maio de 2005 do tenente-general-adjunto do Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas para o planeamento:
Maria Arlete Fernandes Alves, nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, na categoria de assistente administrativo do quadro
de pessoal civil do Estado-Maior-General das Forças Armadas
desde 13 de Janeiro de 2004 — nomeada definitivamente na mesma
categoria, ao abrigo do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Chefe da Secretaria, Fernando José do
Carmo Damil, TCOR SGE.
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EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Militar não Permanente
Portaria n.o 660/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de alferes desde 15 de Março
de 2005, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, contando
a antiguidade e efeitos administrativos desde a mesma data, o aspirante
a oficial em seguida mencionado:
ASP I Atirador RC 03322599, Eduardo Miguel dos Santos Rodrigues.
16 de Maio de 2005. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Rui Garcia Simões, COR
INF.
Portaria n.o 661/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 16 de
Dezembro de 2004, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de
Agosto, contando a antiguidade e os efeitos administrativos desde
a mesma data, os alferes em seguida mencionados:
ALF SM Tecn. Man. Arm. e Mun. RC 05613296, Eduardo Jorge
Pereira Gomes.
ALF I Atirador RC 05247200, Tiago Manuel Alves Pombo.
16 de Maio de 2005. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Rui Garcia Simões, COR
INF.
Portaria n.o 662/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de tenente desde 19 de
Março de 2005, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de
Agosto, contando a antiguidade e os efeitos administrativos desde
a mesma data, o alferes em seguida mencionado:
ALF I OP ESPECIAIS RC (17845899) Marcos César Monteiro de
Sousa.
16 de Maio de 2005. — Por subsubdelegação do Major-General
DAMP, após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação
do General CEME, o Chefe da Repartição, Rui Garcia Simões, COR
INF.
Despacho n.o 12 732/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da RPMNP/DAMP de 18 de Abril de 2005, por subdelegação de
poderes do MGEN/DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por
delegação recebida do GEN CEME, são promovidos ao posto de
primeiro-cabo, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 305.o do
EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada um se
indica, a partir da qual têm direito às remunerações do novo posto,
por satisfazerem as condições previstas no artigo 56.o e a condição
referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 60.o do EMFAR, aprovado
por aquele diploma, os militares em regime de contrato a seguir
identificados:
Segundo-cabo RC 437 — OPER TT NIM 04693098, Filipe José Martins Duarte — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 421 — OPER TM NIM 11769597, Eduardo do Nascimento Ferreira — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 651 — SECR NIM 06450600, António Manuel
Gomes Pereira Martins — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 651 — SECR NIM 08946199, Jody Paulo Couceiro
Lindo Duarte — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 501 — SOC NIM 06211096, Domingos Manuel
Miranda Lavado — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 651 — SECR NIM 19690596, António Abraão Martins Carvalho — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.
Segundo-cabo RC 620 — COZ NIM 03398397, João Carlos Veríssimo
Correia — antiguidade desde 5 de Janeiro de 2005.

