N.o 223 — 21 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 23 636/2005 (2.a série). — Por despachos de 11 e de 24 de Outubro de 2005, respectivamente do reitor
da Universidade do Minho e da directora central de Gestão e Administração de Recursos Humanos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no uso da competência delegada:
Luís Miguel Pinto Correia Alves, técnico superior principal do quadro
de pessoal da Universidade do Minho — autorizada a sua requisição
para desempenhar funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
o

Rectificação n. 1875/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 5881/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 113,
de 15 de Junho de 2005), relativo à concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Mama Caba
Jaquité Mincó» deve ler-se «Mama Caba Jaguite Mincó».
27 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 1876/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 5895/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 113,
de 15 de Junho de 2005), relativo à concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Barama
Darame» deve ler-se «Bamara Darame».
27 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 23 637/2005 (2.a série):
Paulo Neves Pocinho, primeiro-secretário de embaixada do quadro I
do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal
diplomático — despacho do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros de 31 de Outubro de 2005 nomeando-o, em regime
de substituição, director de serviços do Centro de Informática. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Curriculum vitae
Paulo Neves Pocinho, nascido em 28 de Agosto de 1962, em Condeixa a Nova; licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra; aprovado no concurso de admissão aos
lugares de adido de embaixada aberto em 30 de Dezembro de 1989;
adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 21 de Dezembro
de 1990; secretário de embaixada em 15 de Dezembro de 1992; na
Direcção de Serviços de Protecção Consular (extinta DGACAFP)
de 1 de Novembro de 1991 a 31 de Março de 1993; no Serviço da
Cifra, de 1 de Abril de 1993 a 11 de Agosto de 1995, onde se familiarizou com os sistemas de segurança de comunicações sob a sua
forma tradicional, bem como com a sua aplicação nos meios de comunicação e de gestão de informação electrónicos; na Embaixada na
Cidade do México em 12 de Agosto de 1995; primeiro-secretário de
embaixada em 21 de Dezembro de 1998; cônsul-geral em Newark
em 1 de Agosto de 1999; enquanto cônsul-geral esteve envolvido na
informatização dos serviços consulares, nomeadamente implementação do sistema de gestão consular, que permitiu a criação de uma
base de dados dos utentes, o tratamento informático dos pedidos
e emissão de documentos e a sua integração com a contabilidade
consular; sistema de emissão de passaportes, com introdução dos dados
do requerente numa base de dados centralizada em Portugal
(BADEP), incluindo a digitalização da fotografia e da assinatura; sistema de emissão de vistos através da rede de pedidos de visto (RPV),
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centralizada na DSVCP, com introdução electrónica dos dados dos
requerentes, mecanismos de consulta dos parceiros Schengen e impressão da vinheta de visto; na Secretaria de Estado, em 28 de Setembro
de 2004; chefe da Divisão de Acordos da Direcção de Serviços de
Vistos e Circulação de Pessoas da DGACCP, em 1 de Outubro de
2004, tendo representado Portugal no grupo de trabalho de vistos
do Conselho da UE, no âmbito do qual participou nas negociações
para adopção do instrumento jurídico de base para a implementação
do sistema de informação de vistos (VIS), documento que define
os objectivos do sistema, a estrutura da base de dados, a forma como
a informação irá circular entre os Estados membros da UE e o papel
a atribuir a cada interveniente no sistema; no mesmo âmbito acompanhou a definição das características técnicas e a escolha das tecnologias que permitirão o funcionamento do VIS no seu conjunto,
desde a sua instalação ao nível central, localizada na Europa, até
aos postos consulares e fronteiras externas da UE.

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários
Despacho (extracto) n.o 23 638/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Outubro de 2005 do Secretário de Estado dos Assuntos
Europeus:
Maria João Leão Cota Dias da Silveira Botelho — renovada a comissão de serviço no cargo de subdirectora-geral dos Assuntos Comunitários, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2006.
26 de Outubro de 2005. — O Chefe de Repartição, Carlos Paulo.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Despacho (extracto) n.o 23 639/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do subdirector-geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, licenciado João Martins,
no uso dos poderes que lhe foram delegados pelo despacho
n.o 20 097/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 182, de 21 de Setembro de 2005:
Celina dos Santos Baptista, técnica verificadora estagiária — autorizada a cessação da comissão de serviço extraordinária, a seu
pedido, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.
Despacho (extracto) n.o 23 640/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do subdirector-geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, licenciado João Martins,
no uso dos poderes que lhe foram delegados pelo despacho
n.o 20 097/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 182, de 21 de Setembro de 2005:
João Luís Claudino Martins, técnico verificador estagiário — autorizada a cessação da comissão de serviço extraordinária, a seu
pedido, com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.
Rectificação n.o 1877/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 22 438/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 208, de 28 de Outubro de 2005, a p. 15 293, relativo
à delegação de competência do director-geral no subdirector-geral,
licenciado João Manuel Almeida de Sousa, rectifica-se que onde se
lê «e da Direcção de Serviços da Coordenação e Documentação»
deve ler-se «e da Direcção de Serviços de Cooperação Aduaneira
e Documentação».
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

