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Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 12604/2014
Ao cessar funções, quero expressar o meu público louvor ao Agente
Carlos António Cardoso dos Santos (M/152130), do Corpo de Segurança
Pessoal da PSP. Destaco as suas aptidões pessoais, tais como excelência de
carácter, extraordinária lealdade, permanente disponibilidade e constante
vontade de progredir como profissional ao serviço da segurança pública.
Qualifico pois os serviços prestados pelo Agente Carlos António Cardoso
dos Santos como muito relevantes, distintos e de elevado mérito, deles
resultando prestígio e honra para a Polícia de Segurança Pública.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156866
Louvor n.º 515/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor ao Sr. Horácio Alves
Machado, que desempenhou funções de meu motorista no Gabinete.
Agradeço a incansável disponibilidade e lealdade sempre demonstradas e destaco a sua constante capacidade de cumprir estritos padrões
de segurança. Por essas razões foi um elemento essencial para o bom
funcionamento do Gabinete sendo portanto de justiça manifestar-lhe o
meu agradecimento e prestar-lhe público louvor.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156971
Louvor n.º 516/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor ao Sr. Joaquim Carlos da
Silva Batista, que desempenhou de forma exemplar as funções de auxiliar
no meu Gabinete. Cumpre-me destacar a colaboração sempre prestável,
leal e amável e a sua enorme capacidade de trabalho e profissionalismo,
fatores que em muito contribuíram para o bom funcionamento do Gabinete. Por estas razões, é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento
e agradecimento e prestar-lhe público louvor.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208157108

Louvor n.º 520/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor à Dra. Ana Patrícia Lindo
Coelho Neto Gallo, que desempenhou funções de assessoria para assuntos de imprensa e comunicação. Cumpre-me destacar as elevadas
capacidades humanas e a colaboração sempre prestável e leal, fatores
que em muito contribuíram para o bom funcionamento do Gabinete.
Por estas razões, é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e
agradecimento e prestar-lhe público louvor.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156274
Louvor n.º 521/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor ao Dr. António Luís
Lowndes Marques de Araújo Vicente, que desempenhou funções de
chefe do meu gabinete, pela forma altamente competente com que
exerceu as suas funções, bem como pela inexcedível lealdade, sentido
de responsabilidade e espírito de serviço público. Destaco o seu papel
no acompanhamento do programa de assistência económica e financeira
a Portugal e na coordenação geral do meu Gabinete. Por estas razões,
é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e
prestar-lhe público louvor.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156144
Louvor n.º 522/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor à Dra. Paula Cristina de
Oliveira Braz Machado Xavier, que desempenhou funções de assessoria
jurídica no meu Gabinete. Cumpre-me destacar a colaboração altamente
qualificada que sempre prestou em matérias jurídicas mas também o
seu papel na gestão do Gabinete, que incluiu uma eficaz articulação
com a Presidência do Conselho de Ministros, factores que em muito
contribuíram para o bom funcionamento do Gabinete. Por estas razões,
é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e
prestar-lhe público louvor.
9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156436
Louvor n.º 523/2014

Louvor n.º 517/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor ao Sr. Armindo Nunes Simões, que desempenhou funções de motorista no meu Gabinete. Agradeço
a disponibilidade e lealdade sempre demonstradas, que em muito contribuíram para o bom funcionamento do meu Gabinete. Por estas razões, é de
justiça manifestar-lhe o meu agradecimento e prestar-lhe público louvor.

Ao cessar funções, expresso público louvor à Senhora D. Anabela
dos Santos Sabino Neto, que desempenhou funções de auxiliar no meu
gabinete. Cumpre-me destacar a sua sempre prestável e fiável atuação
profissional, que em muito contribuiu para o bom funcionamento do
Gabinete. Por estas razões, é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe público louvor.

9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156955

9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208155861

Louvor n.º 518/2014
Ao cessar funções, expresso público louvor à Sandra de Calazans
Duarte de Lima Martinho, que desempenhou funções de Secretária
pessoal no meu gabinete. Cumpre-me destacar a disponibilidade e a
colaboração sempre prestável e amável, a sua enorme dedicação e lealdade e o seu valioso contributo para a gestão administrativa do Gabinete,
factores que em muito contribuíram para o seu bom funcionamento.
Por estas razões, é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e
agradecimento e prestar-lhe público louvor.

Comissão para a Cidadania
e a Igualdade de Género
Despacho n.º 12605/2014

Ao cessar funções, expresso público louvor à Maria de Fátima Pombo
Ramos, que desempenhou funções de Secretária no meu Gabinete.
Cumpre-me destacar a disponibilidade e a colaboração sempre prestável,
factores que em muito contribuíram para o bom funcionamento do Gabinete. Por estas razões, é de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento
e agradecimento e prestar-lhe público louvor.

Nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 4/2204, de 15 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, em conjugação
com o Decreto Regulamentar n.º 1/2012, de 6 de janeiro e da Portaria
n.º 27/2012, de 31 de janeiro, renovo a designação da mestre Andreia
Ferreira Lourenço Marques Silva, como chefe de equipa multidisciplinar
do Núcleo para a Promoção da Cidadania e da Igualdade de Género
(N-CIG), designada por meu Despacho n.º 12309/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 27 de setembro de 2013, pelo
período de um ano, renovável, com efeitos reportados a 1 de setembro de
2014, e com o estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão e as
competências previstas para os titulares de cargos de direção intermédia
de 2.º grau, nos termos do artigo 8.º, n.º 2 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, 64/2011, de 22 de dezembro
e 68/2013, de 20 de agosto.

9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156639

2 de outubro de 2014. — A Presidente, Maria de Fátima Abrantes
Duarte.
208146854

9 de setembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
208156752
Louvor n.º 519/2014

