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Diário da República, 2.ª série — N.º 220 — 16 de Novembro de 2011
Despacho n.º 15528/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
20 de Outubro de 2011, considerando que a licenciada Maria Joana da
Costa Sousa de Macedo Galiano Tavares, vem exercendo as suas funções
como Directora de Serviços das Relações Externas da Direcção-Geral
dos Assuntos Europeus, desde 2001;
Considerando que, nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente
a renovação da comissão de serviço dos titulares de cargos de direcção intermédia depende da análise circunstanciada do respectivo
desempenho e dos resultados obtidos, tendo como referência o relatório de demonstração das actividades prosseguidas e dos resultados
obtidos;
Atendendo a que foi entregue o relatório dos resultados obtidos
no exercício do respectivo cargo, conforme exigido no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua redacção dada pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto;
Considerando o bom desempenho e os resultados obtidos constantes
do respectivo relatório de actividades:
Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril,
no n.º 6 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 207/2007, de 29 de Maio,
de acordo com a alínea g) do artigo 1.º da Portaria n.º 662/2007,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 105, de 31 de Maio,
foi renovada, por um período de três anos, a comissão de serviço
da licenciada Maria Joana da Costa Sousa de Macedo Galiano
Tavares, no cargo de Directora de Serviços das Relações Externas
da Direcção -Geral dos Assuntos Europeus, com efeitos a 10 de
Dezembro de 2010.
20 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
205337903
Despacho n.º 15529/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
20 de Outubro de 2011, considerando que a licenciada Lénia Maria de
Seabra Real, vem exercendo as suas funções como Directora de Serviços do Mercado Interno da Direcção-Geral dos Assuntos Europeus,
desde 1994;
Considerando que, nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente
a renovação da comissão de serviço dos titulares de cargos de direcção intermédia depende da análise circunstanciada do respectivo
desempenho e dos resultados obtidos, tendo como referência o relatório de demonstração das actividades prosseguidas e dos resultados
obtidos;
Atendendo a que foi entregue o relatório dos resultados obtidos no exercício do respectivo cargo, conforme exigido no n.º 2 do
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua redacção dada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto;
Considerando o bom desempenho e os resultados obtidos constantes
do respectivo relatório de actividades:
Nos termos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto,
64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, no n.º 6
do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 207/2007, de 29 de Maio, de acordo com
a alínea h) do artigo 1.º da Portaria n.º 662/2007, publicada no Diário
da República, 1.ª série, n.º 105, de 31 de Maio, foi renovada, por um
período de três anos, a comissão de serviço da licenciada Lénia Maria de
Seabra Real, para exercer o cargo de Directora de Serviços do Mercado
Interno da Direcção-Geral dos Assuntos Europeus, com efeitos a 18 de
Dezembro de 2010.
27 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
205337733
Despacho (extracto) n.º 15530/2011

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinetes do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e do Secretário
de Estado do Ensino Superior
Despacho n.º 15531/2011
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 89.º e nos artigos 90.º e 92.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, por remissão
do n.º 5 do artigo 234.º e do artigo 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, é concedida licença sem vencimento para exercício de funções
em organismo internacional, no Instituto de Harmonização do Mercado
Interno (Marcas, Desenhos e Modelos), da Agência Comunitária da
União Europeia, ao especialista de informática do grau 3, nível 1, Mário
Alberto Lourenço Pereira Necho, da Universidade do Minho, com efeitos
a partir de 1 de Novembro de 2011, pelo período de um ano.
8 de Novembro de 2011. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Paulo de Sacadura Cabral Portas. — O Secretário de
Estado do Ensino Superior, João Filipe Cortez Rodrigues Queiró.
205331455

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Secretaria-Geral
Declaração de rectificação n.º 1725/2011
Por não ter sido publicado no despacho n.º 13239/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 4 de Outubro de 2011,
a p. 39537, junto se envia para publicação a nota curricular a que o
mesmo faz referência.
Nota curricular
Elsa Maria Fernandes dos Santos.
Data de nascimento — 3 de Abril de 1968.
Habilitações académicas — licenciatura em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Experiência profissional:
De Setembro de 2010 a 30 de Março de 2011 exerceu funções como
técnica superior na Autoridade Florestal Nacional (AFN) do Ministério
da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, com responsabilidade nas áreas da formação profissional e do SIADAP 1. Dando
assessoria técnica no processo de implementação do SIADAP 2 e 3;
De Fevereiro de 1999 a 14 de Setembro de 2010, na Secretaria-Geral
(SG) do Ministério da Educação (ME): desempenhou funções transversais ao nível da gestão da formação, desenvolvimento estatutário e
inovação, planeamento e organização. Foi nomeada responsável directa
pela área da formação profissional, por despacho do secretário-geral do
ME e coordenou o Centro de Novas Oportunidades da Secretaria-Geral.
Nas áreas de organização e planeamento participou em vários estudos
de análise organizacional e de gestão de processos, nomeadamente na
elaboração do plano estratégico da SG. Prestou assessoria técnica no
âmbito da gestão dos recursos humanos; representante da SG, na rede
temática de interlocutores no programa de trabalho da União Europeia
«Educação e formação».
No âmbito da implementação do Programa de Qualidade da SG, foi
nomeada por despacho do secretário-geral coordenadora do processo
de aplicação da CAF em 2010, com vista à candidatura da SG/ME ao
reconhecimento do Committed to Excellence;
De Outubro de 1996 a Janeiro de 1999 desempenhou funções no
Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa como coordenadora na Divisão Académica e deu apoio técnico
na elaboração de estudos organizacionais.
Formação profissional:

Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Consular aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de Março, é o Senhor Rahool Shanu
Pai Panandiker nomeado para o cargo de Cônsul Honorário de Portugal
em Mumbai, Índia.

Diplomada pelo INA no curso de especialização CAF — Common
Assessment Framework;
Frequência de diversas acções de formação e seminários nas áreas
do planeamento, inovação, gestão da qualidade, gestão pública, gestão
de recursos humanos, avaliação do desempenho e Regime Jurídico da
Administração Pública.

7 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
205338268

8 de Novembro de 2011. — A Secretária-Geral, Maria Isabel Lopes
Afonso Pereira Leitão.
205338851

