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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Curriculum vitae

1 — Dados pessoais:
Nome — Alcindo José de Oliveira Monteiro Cardoso;
Idade — 45 anos;
Naturalidade — Cantanhede;
Nacionalidade — portuguesa.
2 — Formação académica — 1987 — licenciatura em Agronomia, na
Universidade Técnica de Lisboa.
3 — Experiência profissional:
1 de Abril de 1988 — iniciou funções, na Direcção Regional de
Agricultura da Beira Litoral, na Estação Agrária de Viseu
no âmbito do Programa Específico de Desenvolvimento da
Agricultura Portuguesa, como colaborador do gestor do subprograma «Recuperação de regadios tradicionais»;
1 de Fevereiro de 1989 — passou a exercer as funções na sede
da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, Coimbra, sendo colocado no Sector de Hidráulica da Divisão de
Solos e Engenharia Agrícola, da Direcção de Serviços de Apoio
às Estruturas, onde desenvolveu as actividades no âmbito do
Programa Específico de Desenvolvimento da Agricultura
Portuguesa;
16 de Março de 1999 — foi nomeado representante do Estado
junto da Associação de Beneficiários do Baixo Vouga, pelo
despacho n.o 8156/99 (2.a série), do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Rural, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 95, de 23 de Abril de 1999;
2000 — com a implementação do PAMAF — Programa de Apoio
à Modernização Agrícola e Florestal exerceu as actividades
no âmbito da medida n.o 1, «Infra-estruturas agrícolas»;
De Setembro de 2000 a Agosto de 2002 — representante da
DRABL durante a construção das barragens do Lapão e da
Macieira integradas no aproveitamento hidroagrícola de Mortágua;
6 de Fevereiro de 2004 — tomou posse como chefe de divisão
de Infra-Estruturas Rurais, Hidráulica, Engenharia Agrícola
e Ambiente, nomeado em regime de substituição, por urgente
conveniência de serviço (despacho n.o 3934/2004 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 48, de 26 de
Fevereiro de 2004).

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Despacho n.o 2453/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, que estabelece o estatuto do
pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central,
Regional e Local do Estado:
Rosa Maria Martins Amador, licenciada em Engenharia Agronómica,
titular do cargo de direcção intermédia — nomeada em regime de
substituição e por urgente conveniência de serviço chefe de divisão
de Vitivinicultura. O presente despacho produz efeitos a partir da
data de assinatura. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
11 de Janeiro de 2005. — O Director Regional, Fernando Franco
Martins.
Despacho n.o 2454/2005 (2.a série). — De acordo com o disposto
no n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, procedeu-se
à publicitação do processo de selecção do titular do cargo de chefe
de divisão de Intervenção de Veterinária de Vila Real, constante
do artigo 17.o do Decreto Regulamentar n.o 13/97, de 6 de Maio,
no jornal Correio da Manhã, de 20 de Dezembro de 2004, e na bolsa
de emprego público.
Considerando que o recrutamento do titular do cargo de direcção
intermédia é efectuado por escolha de entre funcionários dotados
de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
direcção, coordenação e controlo;
Considerando que o licenciado em Engenharia Agrícola José
Manuel Sousa Costa Pinto Vieira é, pela sua experiência profissional,
detentor de aptidão e competência técnica para o exercício das funções
inerentes ao cargo de chefe de divisão de Produção Agrícola, correspondendo assim ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos de serviço evidenciados pelo currículo anexo:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e dos
n.os 2, 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio
para exercer em comissão de serviço, pelo período de três anos, o
cargo de chefe de divisão de Produção Agrícola o licenciado em Engenharia Agrícola José Manuel Sousa Costa Pinto Vieira. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Janeiro de 2005. — O Director Regional, Fernando Franco
Martins.

N.o 23 — 2 de Fevereiro de 2005
ANEXO
Síntese curricular

Dados pessoais — José Manuel Sousa Costa Pinto Vieira, casado, nascido em 4 de Junho de 1968, natural de São Sebastião da Pedreira,
Lisboa, e residente nos Edifícios Quinta da Veiga, F, 3, direito,
5000-773 Vila Marim, Vila Real.
Formação académica — licenciatura em Engenharia Agrícola.
Experiência profissional:
Chefe de Divisão de Produção Agrícola, em regime de substituição;
Coordenador regional do gasóleo agrícola;
Coordenador de projectos de desenvolvimento experimental e
demonstração relacionados com a produção agrícola da
medida n.o 8.1 do Programa AGRO;
Coordenador de projectos relacionados com a produção agrícola
no Programa INTERREG — III-A;
Coordenador regional dos projectos da acção n.o 1 do AGRIS;
Coordenador regional das Medidas Agro-Ambientais do Programa RURIS;
Responsável na instituição de diversos projectos de DE&D no
âmbito da medida n.o 8.1 do Programa AGRO e PAMAF-IED;
Membro de equipas técnicas de diversos projectos de DE&D
no âmbito da medida n.o 8.1 do Programa AGRO e PAMAF-IED;
Gestão de candidaturas e avaliação curricular de cursos de formação profissional;
Elaboração de candidatura ao Programa de Recuperação de Centros Rurais de Salto — Vila Pequena;
Membro da equipa técnica de elaboração do PDAR do Barroso,
inserido no PEDAP Estudos do QCA I.
Despacho n.o 2455/2005 (2.a série). — De acordo com o disposto
no n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, procedeu-se
à publicitação do processo de selecção do titular do cargo de chefe
de divisão de Estudos, constante do artigo 12.o do Decreto Regulamentar n.o 13/97, de 6 de Maio, no jornal Correio da Manhã de
23 de Dezembro de 2004 e na bolsa de emprego público.
Considerando que o recrutamento do titular do cargo de direcção
intermédia é efectuado por escolha de entre funcionários dotados
de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de
direcção, coordenação e controlo;
Considerando que o licenciado em Engenharia Agronómica Francisco Manuel Mendonça de Abreu Lima é, pela sua experiência profissional, detentor de aptidão e competência técnica para o exercício
das funções inerentes ao cargo de chefe de divisão de Estudos, correspondendo assim ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos de serviço evidenciados pelo currículo anexo:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e dos
n.os 2, 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio,
para exercer em comissão de serviço, pelo período de três anos, no
cargo de chefe de divisão de Estudos, o licenciado em Engenharia
Agronómica Francisco Manuel Mendonça de Abreu Lima. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Janeiro de 2005. — O Director Regional, Fernando Franco
Martins.
ANEXO
Síntese curricular
Dados pessoais — Francisco Manuel Mendonça de Abreu Lima,
casado, nascido a 7 de Outubro de 1952, natural de Santo Ildefonso,
Porto, e residente na Rua do Conselheiro Abílio Beça, 140,
5370 Mirandela.
Formação académica — licenciatura em Engenharia Agronómica.
Experiência profissional:
Funcionário da Direcção Regional de Agricultura de 2 de Maio
de 1983 a 18 de Setembro de 1989 exercendo os seguintes
cargos:
Responsável pela Zona Agrária do Douro Superior Norte
de 2 de Maio de 1983 a 13 de Fevereiro de 1989;
Chefe da Zona Agrária do Douro Superior Norte de 14
de Fevereiro a 30 de Junho de 1989;
Responsável pela Zona Agrária do Douro Superior Sul de
28 de Setembro de 1984 a 12 de Janeiro de 1987;
Funcionário da Direcção Regional de Agricultura de 12 de Maio
de 1994 à actualidade exercendo os seguintes cargos:
Chefe de divisão de Estudos de 7 de Maio de 1997 a 22
de Dezembro de 2003, coordenando e participando em

