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As suas qualidades humanas e profissionais foram um valioso contributo para o meu Gabinete, pelo que me é grato manifestar o meu
público apreço pelo seu desempenho.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 598/2005. — No momento em que cesso funções como
Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do Trabalho do
XVI Governo Constitucional, desejo conceder público louvor à telefonista do meu Gabinete Lucília Graça Areosa Nery, pela dedicação
e disponibilidade manifestadas no desempenho das suas funções.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 599/2005. — Ao cessar funções de Ministro de Estado,
das Actividades Económicas e do Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Ana Maria Fragoso de Sá Domingos Ferreira Saraiva,
que desempenhou funções na área de relações públicas do meu Gabinete, com total disponibilidade e discrição.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 600/2005. — Ao cessar funções de Ministro de Estado,
das Actividades Económicas e do Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Elsa Maria Margalha Bento Lopes, que desempenhou
funções na área de relações públicas do meu Gabinete, com total
disponibilidade e discrição.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 601/2005. — No momento em que cesso funções como
Ministro de Estado, das Actividades Económicas e do Trabalho do
XVI Governo Constitucional, desejo conceder público louvor ao auxiliar o meu Gabinete Olímpio Gomes de Azevedo Matos, pela dedicação e disponibilidade manifestadas no desempenho das suas funções.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 602/2005. — Ao cessar funções de Ministro de Estado,
das Actividades Económicas e do Trabalho do XVI Governo Constitucional, louvo Maria de Lurdes Correia Lopes Branco Neves, que
desempenhou funções na área de relações públicas do meu Gabinete,
com total disponibilidade, competência e discrição.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.
Louvor n.o 603/2005. — No exercício de funções de Ministro de
Estado, das Actividades Económicas e do Trabalho do XVI Governo
Constitucional, tive a colaboração de Conceição Nogueira Alfaro
Pereira, como coordenadora do Gabinete de Apoio. A total disponibilidade, dedicação e grande profissionalismo que demonstrou tornam-na credora deste público louvor.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.

Gabinete da Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços
Louvor n.o 604/2005. — O Dr. Rui von Mayer Reis Baeta Trindade, assessor do meu Gabinete, exerceu as suas funções evidenciando
grandes capacidades profissionais.
Responsável pelo acompanhamento de assuntos de elevada complexidade, revelou-se zeloso e cumpridor de todas as tarefas que lhe
foram confiadas, executando-as sempre com elevado sentido de
responsabilidade.
Por tais razões lhe presto público louvor, no momento em que
cesso funções como Secretária de Estado da Indústria, Comércio e
Serviços.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 605/2005. — Apraz-me registar o modo competente
e empenhado como a Dr.a Margarida Alexandra Themudo da Silva
Santos Pinto Lopes desempenhou as funções de adjunta do meu
Gabinete.
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Responsável pelo acompanhamento e análise dos projectos do
PRIME — Programa de Incentivos à Modernização da Economia,
revelou sempre uma elevadíssima capacidade de trabalho a que aliou
um forte sentido de responsabilidade, lealdade e disponibilidade.
Pelas suas excepcionais qualidades pessoais e profissionais é merecedora deste público louvor que com toda a justiça subscrevo no
momento em que cesso funções como Secretária de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do XVI Governo Constitucional.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 606/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Indústria, Comércio e Serviços quero prestar público louvor
ao Dr. Bruno Miguel Santos Pereira, adjunto do meu Gabinete, pela
forma competente e leal com que desempenhou as funções que lhe
foram confiadas.
Dotado de grandes qualidades profissionais, aliou sempre um elevado sentido de responsabilidade e dedicação à sua actividade, pelo
que se tornou um precioso colaborador do meu Gabinete.
Por tais razões é merecedor de público louvor que com toda a
justiça subscrevo, no momento em que cesso funções como Secretária
de Estado da Indústria, Comércio e Serviços no XVI Governo
Constitucional.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 607/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Indústria, Comércio e Serviços é de justiça prestar público
louvor a Mariana de Lurdes Fraústo Cardoso, minha secretária pessoal, pela forma competente, responsável e leal com que desempenhou
as suas funções.
Assumindo sempre uma postura marcada por uma excepcional eficiência, disponibilidade e dedicação, revelou-se uma colaboradora
inestimável do meu Gabinete, sendo, por isso, credora do meu
reconhecimento.
Por tais razões subscrevo, com muito apreço, o presente louvor,
que mando publicar.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 608/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Indústria, Comércio e Serviços é de justiça prestar público
louvor a Sílvia Susana Martins Carrêto, minha secretária pessoal, pela
forma competente, dedicada e leal com que desempenhou as suas
funções.
Dotada de excepcionais qualidades pessoais, aliou sempre ao seu
desempenho um elevado sentido de responsabilidade, manifestando
sempre total disponibilidade, eficiência e dedicação.
Por tais razões subscrevo, com muito apreço, o presente louvor,
que mando publicar.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 609/2005. — Quero prestar público louvor ao adjunto
do meu Gabinete Dr. Pedro Miguel de Jesus Marcelino pelas altas
qualidades pessoais e profissionais que evidenciou durante a vigência
do XVI Governo Constitucional.
Para além da excepcional qualidade do seu trabalho como jurista,
revelou sempre grande lealdade e permanente disponibilidade a que
aliou um elevado sentido de responsabilidade, tendo-se tornado um
valiosíssimo auxiliar do meu Gabinete.
Por tais razões é merecedor deste público louvor que, com toda
a justiça, subscrevo no momento em que cesso funções como Secretária
de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 610/2005. — Quero prestar público louvor à forma
competente e dedicada como Maria da Piedade Ribeiro Marcelino
Vicente exerceu as funções de auxiliar administrativa do meu
Gabinete.
Manifestando sempre grande zelo, disponibilidade e eficiência no
desempenho das tarefas que lhe foram sendo confiadas, aliou também
grandes qualidades pessoais ao exercício da sua função.
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Por tais razões, considero dever publicitar-se este justo louvor, o
que faço com muito apreço no momento em que cesso funções como
Secretária de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.
Louvor n.o 611/2005. — Quero prestar público louvor à forma
competente e dedicada como Maria Manuela Costa Neto da Silva
exerceu as funções de auxiliar administrativa do meu Gabinete.
Manifestando sempre grande zelo, disponibilidade e eficiência no
desempenho das tarefas que lhe foram sendo confiadas, aliou também
grandes qualidades pessoais ao exercício da sua função.
Por tais razões, considero dever publicitar-se este justo louvor, o
que faço com muito apreço no momento em que cesso funções como
Secretária de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Indústria,
Comércio e Serviços, Maria da Graça Ferreira Proença de Carvalho.

Direcção Regional da Economia do Algarve
Aviso n.o 3293/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal
do quadro da Direcção Regional da Economia do Algarve referente
a 31 de Dezembro de 2004.
Da organização da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias
consecutivos a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República, de harmonia com o disposto no n.o 1 do artigo 96.o
do mesmo diploma.
11 de Março de 2005. — O Director Regional, Francisco José Mendonça Pinto.

Inspecção-Geral das Actividades Económicas
Despacho n.o 6625/2005 (2.a série). — Através do despacho
n.o 20 066/2004 (2.a série), de 25 de Setembro, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 227, de 25 de Setembro de 2004, foi criada
a Divisão de Planeamento e Controlo Operacional das Práticas Comerciais e Propriedade Intelectual na Direcção de Serviços de Planeamento e Controlo Operacional da Inspecção-Geral das Actividades
Económicas.
Com vista ao provimento do cargo de direcção intermédia de
2.o grau da referida Divisão, lugar constante do quadro de pessoal
dirigente anexo ao Decreto-Lei n.o 46/2004, de 3 de Março, foi iniciado
o respectivo procedimento de selecção, através da publicitação na
bolsa de emprego público e no Diário de Notícias de 10 de Novembro
de 2004.
Apreciados, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 21.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, os currículos dos candidatos ao
citado lugar, a escolha recaiu na candidata Maria Natércia Gomes
de Sousa, pelo facto de, sendo a única a satisfazer os requisitos definidos para o cargo, apresentar perfil adequado para o desempenho
desse mesmo cargo e ainda ter desempenhado funções de coordenação
de sector.
Assim, nos termos do disposto nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, é nomeada, em comissão de
serviço, para o exercício do cargo de direcção intermédia de 2.o grau
de chefe de divisão da Divisão de Planeamento e Controlo Operacional
das Práticas Comerciais e Propriedade Intelectual a licenciada Maria
Natércia Gomes de Sousa.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março de
2005.
25 de Fevereiro de 2005. — O Inspector-Geral, Mário Silva.
Currículo síntese
Nome — Maria Natércia Gomes de Sousa.
Data de nascimento — 25 de Novembro de 1973.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Gestão e Administração Pública pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica
de Lisboa (1990-1995);
Especialização em Gestão Autárquica e em Estudos Europeus.
Carreira profissional:
Desde 1999, inspectora da carreira de inspector superior da IGAE,
exerceu vários cargos de coordenação nos Serviços Centrais da
IGAE, designadamente da área operacional da Propriedade Indus-
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rial e Intelectual, do Núcleo de Cadastro e da área Logístico
Informática; coordenou vários sectores operacionais na Direcção Regional Sul — sector operacional da Propriedade Intelectual e sector operacional da Segurança de Produtos e na
Direcção Regional Norte o sector Experimental de Pesquisa
e Análise de Informação;
Colabora na elaboração dos planos de actividade e relatórios
anuais de actividade da IGAE;
Representou a IGAE na UCLEFA, no Grupo de Trabalho relativo à Livre Circulação de Mercadorias;
Formadora na IGAE de informática na óptica do utilizador
(Internet, ambiente Windows, Microsoft Office, aplicação
informática GESTIGAE) e da introdução da nova moeda euro.
Formação complementar:
Cursos frequentados:
AMBUSH Marketing — Euro 2004;
Fiscalização no turismo;
Código da Propriedade Industrial;
Pirataria informática;
Dispositivos médicos;
Formação de formadores;
Fiscalização das embarcações de recreio;
Pirataria fonográfica.

Inspecção-Geral do Trabalho
Despacho (extracto) n.o 6626/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Março de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
José Augusto Pais Rosa, assistente administrativo especialista do quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento e Inspecção
das Condições de Trabalho — nomeado, em regime de substituição,
chefe da Secção de Pessoal e Assuntos Gerais, com efeitos a partir
de 1 de Janeiro de 2005, nos termos da alínea a) do n.o 2 do
artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo
Minga Jerónimo.
Despacho (extracto) n.o 6627/2005 (2.a série). — Por despachos
de 11 de Maio de 2004 do vogal do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e de
8 de Março de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Isabel Pereira dos Santos, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal do Hospital de Santa Maria — transferida, com a mesma
categoria, para o quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo
Minga Jerónimo.
Despacho (extracto) n.o 6628/2005 (2.a série). — Por despachos
de 3 de Março de 2004 do presidente do conselho directivo da Escola
Superior de Enfermagem de Leiria e de 8 de Março de 2005 do
inspector-geral do Trabalho:
Lina Maria Pereira Monteiro, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Leiria — transferida, com a mesma categoria, para o quadro de pessoal
do ex-Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de
Trabalho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo
Minga Jerónimo.
Louvor n.o 612/2005. — Louvo a assistente administrativa especialista Lucinda Vaz Juliano da Silva, que desempenha funções de
atendimento ao cidadão na loja do cidadão das Laranjeiras, no âmbito
das condições de trabalho.
No desenvolvimento dessas funções, de grande complexidade e
dureza, tem evidenciado um grande profissionalismo e competência
que ultrapassam em muito o perfil exigido para a sua categoria
profissional.
Ao longo do tempo tem demonstrado uma grande preocupação
e dedicação ao serviço, uma solidariedade constante com os seus colegas e um elevado espírito de missão e sacrifício, em condições de
saúde adversas, que devem ser referenciados como exemplo a seguir
por todos nós.

