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Teresa Margarida Lourenço Neto (a).
Valter Guedes da Paz Mendonça (c).
Vanessa Diana Mendes Silva de Santos Ferreira (a).
Vanessa Ferreira Raposo (a).
Vanessa Poppe Correia de Barros (a).
Vânia Cláudia Gomes Nunes (a).
Vânia Isabel Matos Ribeiro (a).
Virgínia da Conceição Vicente de Almeida Braga (c).
Vítor Hugo Ferreira da Silva (c).
Zelinda Isabel Marques dos Santos (a).
(a) Não compareceu à prova escrita de conhecimentos.
(b) Não obteve aprovação na prova escrita de conhecimentos.
(c) Não obteve aprovação na classificação final.
10 de Outubro de 2005. — O Presidente do Júri, Jorge Manuel Matias
da Costa Santos.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instituto Geográfico Português, I. P.
Rectificação n.o 2109/2005. — O aviso de abertura do concurso
interno de acesso misto para a categoria de operador de fotogrametria
de 1.a classe, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 211,
de 3 de Novembro de 2005, saiu com inexactidão no n.o 9.2, pelo
que onde se lê:
HAB+FP+3(EP)+CS
«CF=
»
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deve ler-se:
HAB+FP+3(EP)+CS
»
6

«CF=

20 de Dezembro de 2005. — O Presidente, Arménio dos Santos
Castanheira.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 27 137/2005 (2.a série). — Considerando a estratégia de inovação definida no Programa do Governo através da «inovação de processos, inovação de produtos e serviços, inovação tecnológica e inovação na organização e na gestão»;
Considerando que a reorganização da «administração central para
promover economia de gastos e ganhos de eficiência» passa por uma
constante procura de aperfeiçoamento organizacional e de métodos
de trabalho;
Considerando que a missão do MADRP só poderá ser cabalmente
cumprida se forem promovidas iniciativas que permitam modernizar
e melhorar os processos de trabalho, recorrendo-se para tal às tecnologias de informação e comunicação (TIC):
Neste contexto, será importante promover a reengenharia dos processos internos de carácter transversal do MADRP, promovendo a
sua desmaterialização e a sua partilha e funcionalidade ao nível de
toda a organização disseminada pela malha territorial ocupada pelos
serviços, através do desenvolvimento de um «portal interno» que,
suportado em plataforma web, promova a articulação/utilização das
ferramentas tecnológicas existentes.
Assim, considerando que o «portal interno» se constituirá como
uma ferramenta de comunicação interna por excelência que desenvolverá a lógica dos serviços partilhados e será, também, um suporte
ao trabalho dos dirigentes e funcionários, determino:
1 — A constituição de um grupo de trabalho que terá como objectivo proceder ao acompanhamento e coordenação de um estudo que,
no prazo de 120 dias, fará o levantamento da situação existente no
MADRP ao nível dos processos e das ferramentas tecnológicas e
proporá as funcionalidades a desenvolver e respectivo plano e o
modelo de gestão futuro.
2 — O grupo de trabalho será composto por representantes dos
seguintes organismos:
i) Secretaria-Geral — licenciados Ângelo Travassos do Rosário,
Luísa Narciso e Miguel Ribeiro;
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ii) Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura — licenciada Teresa
Vaz Cunha;
iii) Direcção-Geral dos Recursos Florestais — licenciado António Pedro Quintela;
iv) Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho —
licenciado João Mota Oliveira.
3 — Cabe à representante da Secretaria-Geral licenciada Luísa Narciso a coordenação deste grupo de trabalho.
18 de Novembro de 2005. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Despacho n.o 27 138/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Novembro de 2005 do director regional de Agricultura de Trás-os-Montes:
Manuel Amadeu de Oliveira Moura, técnico superior de 1.a classe
da carreira de engenheiro do quadro da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes a exercer funções de chefe de divisão
de Gestão Financeira e Controle Orçamental — autorizada a renovação da comissão de serviço do referido cargo, ao abrigo dos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, com efeitos
a partir de 14 de Janeiro de 2005. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.
Despacho n.o 27 139/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Dezembro de 2005 do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura
e das Pescas:
Ana Gonçalves Antunes, auxiliar agrícola do quadro da Direcção
Regional de Agricultura de Trás-os-Montes — autorizada a licença
sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1 de
Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
13 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 27 140/2005 (2.a série). — No momento em que
cessa funções como secretário-geral do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, louvo publicamente o licenciado
Dr. José Albano Santos pelas elevadas competência e dedicação e
brio profissional com que desempenhou as funções que lhe foram
confiadas.
12 de Dezembro de 2005. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.
Despacho n.o 27 141/2005 (2.a série). — No momento em que
cessa funções como adjunta do secretário-geral do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, louvo publicamente a
licenciada Dr.a Isabel Maria Amaro Nico pelas elevadas competência
e dedicação e brio profissional com que desempenhou as funções
que lhe foram confiadas.
12 de Dezembro de 2005. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.
Despacho n.o 27 142/2005 (2.a série). — No momento em que
cessa funções como adjunta do secretário-geral do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, louvo publicamente a
licenciada Dr.a Maria Teresa Sacarrão de Andrade Gomes de Azevedo
Menezes pelas elevadas competência e dedicação e brio profissional
com que desempenhou as funções que lhe foram confiadas.
12 de Dezembro de 2005. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.

