2413

Diário da República, 2.ª série — N.º 16 — 23 de janeiro de 2014
Lusíada, C. R. L. Experiência profissional: Chefe da equipa Multidisciplinar de Direito de Autor e Recintos de Espetáculos (EMDARE) desde
1 de julho de 2013. Inspetora da carreira de Inspeção Superior, do mapa
de pessoal da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, desde 2006,
com funções no planeamento e realização de ações inspetivas e demais
trabalhos de fiscalização, vigilância e controlo do cumprimento das
disposições legais referentes a espetáculos de natureza artística, direito
de autor e direitos conexos, bem como na comunicação interinstitucional
com as autoridades policiais e judiciais. Subinspetora da Direção-Geral
de Espetáculos/IGAC, entre 1996 e 2006.
Formação profissional relevante:
Curso Avançado de Alta Direção Policial;
Curso “Liderar equipas para Resultados”;
Curso “Propriedade Intelectual — Direitos de Autor e Direitos Conexos”;
Curso “Planeamento estratégico — BSC e QUAR”;
Curso “SIADAP e LVCR: Planeamento e orçamentação de Recursos
Humanos”;
Curso “Evidence Gathering of Illegal Activities on Peer-to-Peer Networks”;
Curso “A Construção do Plano e Relatório de Atividades — Articulação com o QUAR”.
Atividades e projetos: Oradora convidada no curso “Legislação no
setor Cultural e Criativo” no âmbito do Mestrado de Gestão das Indústrias
Criativas, promovido pela Universidade Católica do Porto (2012); Oradora convidada no curso “Legislação Cultural, Direito de Autor e Direitos
Conexos — bases jurídicas”, promovido pela Direção Regional dos
Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira (2011); Participação
em diversos seminários, colóquios e workshops sobre Direito de autor,
novas tecnologias relacionadas com atividade de produção e difusão
musical, combate à pirataria e segurança de recintos e espetáculos.
207528613

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Despacho n.º 1103/2014
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do conselho diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação da Cooperação integrada na Direção de Serviços de
Cooperação.
Importa assim, tendo em conta as necessidades de funcionamento
do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do chefe da Divisão de
Programação da Cooperação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo da interessada e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de chefe da Divisão de Programação da
Cooperação, a mestre Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as condições
exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
Nota curricular
Nome: Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador.
Data de nascimento: 29 de junho de 1972.
Habilitações:
Literárias:
Mestrado em Gestão Pública (2004-2005);
Pós-graduação em Desenvolvimento Social e Económico em África:
Análise e Gestão (2000-2001);
Licenciatura em Relações Internacionais, variante Económica
(1991-1995);

Profissionais:
CADAP — Curso de Alta Direção em Administração Pública (2010);
DECODE — diploma de especialização em Cooperação para o Desenvolvimento (2006);
CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(2001-2002);
Carta Europeia de Condução Informática/ECDL (2002).
Atividade profissional:
A partir de agosto 2012, chefe de divisão em regime de substituição
da Divisão de Programação da Cooperação, na Direção de Serviços de
Cooperação, do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.,
tendo como principais funções de responsabilidade:
A gestão da «Base de dados» da Cooperação Portuguesa e a respetiva
contabilização, e comunicação aos sistemas do CAD/OCDE, dos fluxos
de ajuda externa;
A preparação de documentação de planeamento/programação (planos
e relatórios de atividades, QUAR, e outros documentos em matéria de
cooperação);
O acompanhamento da temática «Eficácia da ajuda», elaboração do
Plano de Ação para a Implementação de Busan, e sua monitorização
(relatório de progresso);
A preparação e acompanhamento dos programas de cooperação com
os países parceiros, à luz dos princípios da eficácia (harmonização,
alinhamento, gestão por resultados) e dos compromissos em matéria de
programação conjunta (UE) e do Novo Acordo para o Envolvimento em
Estados Frágeis (New Deal);
Elaboração da estratégia/política de bolsas por país na área da cooperação;
Representante de Portugal em reuniões/seminários e grupos de trabalho internacionais (OCDE, UE, Fora de Alto Nível Eficácia da Ajuda);
Representante da Cooperação em reuniões nacionais em matéria de
cooperação;
Colaboradora em formações prestadas na área da cooperação;
De julho de 2009 julho 2012, chefe de divisão em regime de substituição (julho de 2009 a setembro de 2010) e em comissão de serviço
(setembro de 2010 a julho de 2012) da Divisão de Planeamento e Programação, da Direção de Serviços de Planeamento, do IPAD, tendo
como principais funções: A gestão da «Base de dados» da Cooperação
Portuguesa e a respetiva contabilização dos fluxos de ajuda externa.
A preparação de respostas a solicitações nacionais/internacionais em
matéria de cooperação. A produção de planos e relatórios de atividades,
e outros relatórios sobre a ajuda ao desenvolvimento. A Coordenação do
PO05 e do PO21. O apoio à realização das CIC e Fórum da Cooperação.
O acompanhamento de grupos de trabalho (OCDE e UE);
De 1997 a 2009, técnica superior no IPAD, tendo desenvolvido funções a nível da: gestão da «Base de dados» da Cooperação e a contabilização dos fluxos de ajuda externa. A preparação de respostas a
solicitações em matéria de cooperação. O acompanhamento de grupos
de trabalho (OCDE e UE);
1996, estágio no ICP (IPAD).
207529278
Despacho n.º 1104/2014
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do Conselho Diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação, Formação e Certificação na Direção de Serviços de
Língua e Cultura.
Importa pois, tendo em conta as necessidades de funcionamento do
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do Chefe da Divisão de
Programação, Formação e Certificação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo do interessado e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de Chefe da Divisão de Programação,
Formação e Certificação, o mestre Rui Emanuel Neves da Fonseca
Vaz, em comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as
condições exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
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Nota curricular

Nome — Rui Emanuel Neves da Fonseca Vaz.
Local de nascimento — Luanda, Angola.
Data de nascimento — 17 de abril de 1971.
Nacionalidade — portuguesa.
Habilitações académicas:
Mestrado em Ciências da Educação, Especialização em Educação Comunicação e Linguagem, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa; Licenciatura em Línguas e Literaturas
Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa; Ramo de Formação Educacional (Português),
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Em curso: Doutoramento em Educação — Tecnologias de Informação
e Comunicação, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Experiência profissional: Depois da Licenciatura (1989-1993), realizou o Ramo de Formação Educacional (1993-1995), tendo passado a
professor efetivo em 1996.
Entre 1997 e 1999 esteve destacado em projeto de ensino assistido
por computador na CRINABEL (ensino especial). Entre 2000 e 2006
lecionou Português na Escola Básica 2.3 de S. Gonçalo, desempenhando
igualmente cargos de coordenação pedagógica, de projetos TIC e de
orientação de núcleos de estágio.
Entre 2004 e 2010, foi formador em ações de formação contínua de
professores promovidas pelo Centro de Formação das Escolas de Torres
Vedras, Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular/
Ministério da Educação e Direção-Geral dos Recursos Humanos da
Educação/ Ministério da Educação, sendo acreditado pelo Conselho
Científico-Pedagógico da Formação Contínua nas áreas e domínios
A46 (Português/Língua Portuguesa), A57 (Literatura Portuguesa),
B15 (Tecnologia e Comunicação Educativas), C05 (Didáticas Específicas — Português/Língua Portuguesa) e C15 (Tecnologias Educativas
(Informática/Aplicação da Informática).
Em 2006-2007 esteve destacado no Gabinete de Assuntos Europeus e
Relações Internacionais/Ministério da Educação, dando apoio ao projeto
«Escola Virtual — Comunidades Portuguesas».
Entre 2007 e 2012 colaborou com a Porto Editora na revisão científica de manuais de Português Língua Não-Materna e Português Língua
Estrangeira.
Foi requisitado em 2007 pelo Instituto Camões, I. P., Direção de
Serviços de Coordenação do Ensino do Português, desempenhando
funções de coordenação técnico-pedagógica do Centro Virtual Camões,
sendo responsável pela coordenação da produção de conteúdos para a
língua e literatura portuguesa e do programa de formação à distância,
assim como pela criação e manutenção dos sítios do Instituto Camões
e do Centro Virtual Camões.
Por concurso público, passou para o quadro de pessoal do Instituto
Camões, I. P., em 2010, como técnico superior.
Desempenha funções de Chefe de Divisão de Programação, Formação
e Certificação, da Direção de Serviços de Língua e Cultura, do Camões,
Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., em regime de substituição,
desde 1 de agosto de 2012.
207529107
Despacho n.º 1105/2014
Anulação de procedimentos concursais
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de
abril, determino, no uso de competência própria e por motivos supervenientes, a anulação das publicitações de abertura dos seguintes procedimentos concursais na modalidade de reserva de recrutamento: preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
da área de recursos humanos, publicado pelo Aviso n.º 13800/2013, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 13 de novembro; preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico da área Financeira, publicado pelo Aviso n.º 13802/2013,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 13 de novembro.
9 de janeiro de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
207532469

Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Aviso (extrato) n.º 939/2014
Em cumprimento do estabelecido no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público a cessação do contrato em funções

públicas por tempo indeterminado, do Assistente Técnico, Albino Manuel
Resina Marques, por motivo de ter rescindido o seu contrato por mútuo
acordo, com efeitos desde 01 de janeiro de 2014.
6 de janeiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Cristina
Vaz Tomé.
207531001

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1106/2014
1. Nos termos do artigo 4.º do Estatuto dos Militares em ações de
Cooperação Técnico-Militar concretizadas em território estrangeiro,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 238/96 de 13 de dezembro e verificados os requisitos nele previsto, nomeio o Tenente Coronel de Cavalaria 03240582 José Túlio Marques da Silva por um período de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com início em 15 de fevereiro
de 2014, para desempenhar as funções de Diretor Técnico no âmbito do
Projeto n.º 3 – Polícia Militar, inscrito no Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República de Cabo Verde.
2. De acordo com o n.º 5 da Portaria n.º 87/99 (2.ª série), de 30 de
dezembro de 1998, publicada no Diário da República – 2.ª série de
28 de janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções em
país da classe C.
9 de janeiro de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Correia de Aguiar-Branco.
207536632
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 1107/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da
alínea a) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, passar à situação de reserva, em 14 de dezembro de 2013, o
279177 SCHL Francisco José Pais Correia.
6 de janeiro de 2014. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de
Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207530338
Despacho n.º 1108/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada ao abrigo da
alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/2005,
de 23 de setembro, tendo em consideração as disposições transitórias
previstas no artigo 3.º do último diploma, passar à situação de reserva,
nas datas indicadas, os seguintes militares:
88574 SMORTF Lázaro António Pires 10-12-2013.
739278 SMORFZ António Barbosa Vieira 20-12-2013.
15872 SMORETA Augusto José dos Reis Pratas Relva 30-12-2013.
112974 SMORETA Nuno Fernandes Cunha 30-12-2013.
154377 SMORC Emídio Tomás Proença Fitas 30-12-2013.
156477 SMORH António de Almeida Roda 30-12-2013.
184477 SMORFZ Carlos Alberto Pires Fiúza dos Santos
31-12-2013.
220177 SMORT António Carreira da Graça 31-12-2013.
286577 SMORMQ Jorge Manuel Rodrigues Pádua 31-12-2013.
123678 SMORA José Manuel Roque Lourenço 31-12-2013.
780278 SMORFZ Rui Martins Narciso 31-12-2013.
229379 SCHETA José Manuel Filipe Caetano 27-12-2013.
132178 SCHCM José Mário Pascoal Fonseca 30-12-2013.
101779 SCHCM Carlos Alberto Ferreira da Costa 30-12-2013.
132381 SCHH Manuel António Nunes Ramos 30-12-2013.
134178 SCHA Mário Carlos da Silva 31-12-2013.
783978 SAJFZ Mário José Mateus de Oliveira 20-12-2013.
288680 SAJE Joaquim Manuel Cardoso Pinto 20-12-2013.
354778 SAJCM António dos Santos Miranda 30-12-2013.
272678 SAJA José António Dias Belchior 31-12-2013.
199079 CABA Victor Manuel Saraiva Val 20-12-2013.
212678 CABE Fernando Manuel Pedroso da Silva 31-12-2013.

