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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Congresso Nacional da APMVEAC, Lisboa;
Jornadas Veterinárias do Norte — Ortopedia e Traumatologia
em Animais de Companhia, Porto;
Jornadas Luso-Espanholas de Medicina Veterinária, UTAD.
3 — Experiência profissional:
1998 — Nomeada técnica superior de 2.a classe da carreira de
médico veterinário, por despacho da subdirectora regional de
Agricultura de Entre Douro e Minho, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho;
2001 — nomeada técnica superior de 1.a classe da carreira de
médico veterinário, por despacho da subdirectora regional de
Agricultura de Entre Douro e Minho, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.
Nota curricular de António José da Silva Vivas
Chefe da Divisão de Controlo Fitossanitário

15 967

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Despacho (extracto) n.o 23 406/2005 (2.a série). — Por deliberação do presidente do conselho de administração do IFADAP
e do INGA, Dr. Joaquim Mestre, de 24 de Outubro de 2005:
Maria Eduarda Cardoso Paisana — nomeada para a categoria de
assessora principal da carreira de médico veterinário do quadro
de pessoal do INGA, escalão 1, índice 710, considerando-se exonerada da anterior categoria a partir da aceitação deste lugar. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — O Director-Coordenador, Damasceno
Dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

1 — Dados pessoais:
Nome — António José da Silva Vivas;
Data de nascimento — 9 de Janeiro de 1967;
Naturalidade — Vila Verde.
2 — Habilitações:
2.1 — Académicas:
Licenciatura em Engenharia Florestal;
Master em Gestão Ambiental.
2.2 — Profissionais:
Curso «Investigação e determinação das causas dos fogos
florestais»;
Curso «Cirurgia de árvores monumentais»;
Curso «Resinagem»;
Curso «Contra-ordenações e transgressões»;
Curso «Higiene e segurança no trabalho», promovido pela
DRAEDM;
Curso «Gestão de conflitos», promovido pela DRAEDM;
Curso «Formação de formadores»;
Curso «Sistemas de informação geográfica», promovido pela
DRAEDM;
Curso «Agricultura biológica»;
Colóquio «A Floresta portuguesa»;
Colóquio «Floresta — Práticas e perspectivas»;
Colóquio «Congresso ibérico de fogos florestais»;
Colóquio «O associativismo florestal e a gestão florestal sustentável».
3 — Experiência profissional:
1998 — nomeado guarda florestal, da carreira de guarda florestal,
do quadro do ex-Instituto Florestal;
1999 — reclassificado como técnico de 2.a classe da carreira de
engenheiro técnico agrário, por despacho da subdirectora-geral
das Florestas, do quadro de pessoal do ex-Instituto Florestal;
1999 — destacado no quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura de Entre Douro e Minho, com a categoria
de técnico de 2.a classe da carreira de engenheiro técnico
agrário;
2003 — designado coordenador do Núcleo Regional do Corpo
Nacional da Guarda Florestal, por despacho do director-geral
das Florestas e do director regional de Agricultura de Entre
Douro e Minho;
2004 — reclassificado como técnico superior de 2.a classe da carreira de engenheiro, por despacho do director regional de
Agricultura de Entre Douro e Minho, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Despacho n.o 23 405/2005 (2.a série). — Por despacho de 17
de Outubro de 2005 do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura
e das Pescas, foi nomeado supervisor do Agrupamento de Zonas Agrárias do Alto Trás-os-Montes o técnico superior principal da carreira
de engenheiro José Manuel Moreira Nunes Matias e exonerado do
mesmo cargo o técnico superior principal Adelino Augusto dos Santos
Bernardo.
O referido despacho produz efeitos a 17 de Outubro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.

Gabinete do Ministro
o

Despacho n. 23 407/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto no artigo 5.o do Regulamento do Departamento de Jogos,
constante do anexo II aos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 322/91, de 26 de Agosto,
é nomeado para o cargo de vogal administrador-delegado da direcção
do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
ouvido o respectivo provedor, o licenciado Vítor Manuel Paulo Porto.
2 — Ao abrigo do disposto no artigo 29.o dos Estatutos da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, o mesmo mantém o seu lugar de
origem e todos os direitos nele adquiridos, considerando-se o tempo
do exercício das funções para que agora é nomeado na Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa como prestado naquele lugar de origem.
3 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 24 de Outubro
de 2005.
20 de Outubro de 2005. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
Curriculum vitae
1 — Dados pessoais:
Nome — Vítor Manuel Paulo Porto;
Data de nascimento — 30 de Julho de 1953;
Naturalidade — Fonte de Aldeia, Miranda do Douro;
Estado civil — casado.
2 — Habilitações literárias e formação complementar:
Curso Médio de Contabilista, pelo Instituto Técnico Militar dos
Pupilos do Exército (1973);
Curso superior de Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (1979);
Frequência de diversos cursos, conferências e seminários.
3 — Experiência profissional:
Professor do ensino secundário (1976 e 1977);
Perito de fiscalização tributária na Direcção-Geral dos Impostos
(1977 a 1981);
Inspector de finanças na Inspecção-Geral de Finanças, desde
1981. Nomeado inspector de finanças-chefe em 1992. Promovido a inspector de finanças superior principal em 1999. No
exercício destas funções teve oportunidade de coordenar diversos trabalhos de auditoria em empresas públicas, em especial
do ramo da indústria, dos transportes e da comunicação social.
Actualmente coordena as actividades relativas ao controlo
financeiro dos hospitais que em Dezembro de 2002 foram
transformados em sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos;
Vogal do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social de Maio de 2001 a Julho de 2002;
Representante da Inspecção-Geral de Finanças em diversas
comissões;
Presidente da mesa da assembleia geral do Centro Hospitalar
do Barlavento Algarvio, S. A.;
Formador em cursos de formação interna versando, em especial,
temas de auditoria financeira, realizados pela Inspecção-Geral
de Finanças, Ministério da Educação, Direcção-Geral do Tribunal de Contas, Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, Instituto Nacional de Administração e Inspecção-Geral
de Finanças da Guiné-Bissau;

