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Director do Centro de Observação e Acção Social de Lisboa, mais 
tarde Centro Educativo da Bela Vista;

Presidente da Comissão de Protecção de Menores de Lisboa;
Director do Centro Educativo Navarro de Paiva;

Ministério do Trabalho e da Solidariedade — Instituto para o Desen-
volvimento Social (IDS):

Director do Departamento de Infância e Juventude.

Outras funções:
Director pedagógico da Escola Profissional Infante D. Henri-

que — Pólo de Lisboa;
Docente do ensino superior — licenciaturas e pós -graduações (Ins-

tituto Superior de Ciências Educativas e Instituto Superior de Serviço 
Social de Lisboa);

Conferencista em diversas iniciativas no âmbito da infância e juventude.

Troféus:
«Menção honrosa» (1994) e «Quem faz mais pelas crianças» (1995) 

atribuídos pela Revista País e Filhos.

5 — Formação profissional — principais seminários e acções de 
formação frequentados:

Formação de formadores;
Técnicas de educação não formal;
Como educar em situação de risco;
Psicologia judiciária, a criança e a família, gestão de recursos hu-

manos, droga hoje em Portugal — que respostas, crianças em risco, 
gestão por objectivos, bebé XXI, intervenção comunitária, os jovens e a 
justiça, vouloir l’europe, des savoirs des hommes, os jovens e a justiça, 
regime jurídico da função pública, indivíduos e organizações — gestão 
de relacionamento interpessoal, reforma do direito de menores, percours 
d’insertion, delinquência juvenil e comportamentos violentos em institui-
ção, qualidade da actividade desenvolvida — avaliação e inovações, de-
linquência juvenil causas e soluções, currículos alternativos — formação 
em exercício, aprender aprender — teoria e prática da modificabilidade 
cognitiva, crimes ibéricos, relações pais e filhos — desafio fim de sé-
culo, técnicas de tratamento residencial, formar para inserir, a lei tutelar 
educativa nos serviços de reinserção social, adopción internacional, eu 
criança quero ser, etc… 

 Despacho n.º 14437/2008
Considerando que pelo meu despacho n.º 2359/2006, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de Janeiro de 2006, foram 
delegados no chefe do meu Gabinete, mestre Pedro Duarte Silva, os 
poderes para a prática dos actos aí referenciados:

1) Designo a adjunta do meu Gabinete licenciada Helena Isabel Lopes 
Dias Santana Bispo para substituir o chefe do meu Gabinete nas suas au-
sências e impedimentos e o adjunto licenciado Pedro Miguel Magalhães 
Ribeiro para os substituir nas ausências e impedimentos de ambos;

2) Ficam pelo presente despacho, e desde 22 de Janeiro de 2007, 
ratificados todos os actos praticados no âmbito das competências abran-
gidas por esta delegação de competências até à data da sua publicação, 
em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

15 de Maio de 2008. — O Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, 
José Manuel Vieira Conde Rodrigues. 

 Direcção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extracto) n.º 16035/2008
Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento do curso de Ha-

bilitação para Ingresso nas Carreiras do Grupo de Pessoal Oficial de 
Justiça, aprovado pela Portaria n.º 832/2007, de 3 de Agosto, informa -se 
que a lista dos candidatos admitidos e excluídos da prova de aptidão 
realizada no dia 10.05.2008, na sequência do curso aberto pelo aviso 
n.º 18 221/2007, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 185, 
de 25 de Setembro, se encontra disponível para consulta na página da 
Direcção -Geral da Administração da Justiça (www.dgaj.mj.pt).

Os candidatos que se sentirem lesados com a graduação dispõem do 
prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 
aviso, para dizerem por escrito o que se lhes oferecer.

16 de Maio de 2008. — O Presidente do Júri, João Cabrita. 

 Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios

Aviso n.º 16036/2008
Por despachos do Director do Gabinete para a Resolução Alternativa 

de Litígios e da Directora -Geral de Politica de Justiça, respectivamente 
de 23 de Abril de 2008 e de 8 de Maio de 2008:

 - Ana Cristina Neto Coelho, técnica profissional principal do quadro de 
pessoal do extinto Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias 
e de Cooperação, requisitada, a partir de 01 de Setembro de 2008, para 
desempenhar funções neste Gabinete. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

15 de Maio de 2008. — O Director, Domingos Soares Farinho. 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso (extracto) n.º 16037/2008
Nos termos do artigo único da Portaria n.º 237/2007, de 8 de Março, 

e por meu despacho de 12 de Maio de 2008, faz-se público que foi, em 
13-05-2008, anexado o Cartório Notarial de Ribeira Grande, à Conser-
vatória do Registo Civil da mesma localidade.

16 de Maio de 2008. — O Presidente, António Figueiredo. 

 Despacho (extracto) n.º 14438/2008
Por despacho do Presidente deste Instituto, de 8 de Abril de 2008, 

foi Fernando Selores Morais de Sousa, segundo -ajudante na situação de 
licença sem vencimento, autorizado a regressar ao serviço, nos termos 
do n.º 4 do artigo 108.º do Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, 
para lugar do quadro paralelo do município do Porto, ficando afecto 
à 2.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, com 
efeitos a partir de 1 de Maio de 2008. (Não carece de visto do Tribunal 
de Contas.)

15 de Maio de 2008. — A Vice -Presidente, Maria Celeste Ramos. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14439/2008

Transição do Observatório do QCA III 
para o Observatório do QREN

O Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republi-
cado pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril, fixa as regras de 
governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 
e dos Programas Operacionais (PO) para o período 2007 - 2013 e con-
signa o regime de transição entre o Quadro Comunitário de Apoio III 
e o QREN.

De acordo com o previsto, respectivamente, no n.º 1 e no n.º 2 do 
artigo 68.º do referido diploma, a comissão ministerial de coordenação 
do QREN assume as funções cometidas à comissão de coordenação do 
QCA III, mantendo -se em funções a comissão de acompanhamento e a 
comissão de gestão do QCA III, até 31 de Dezembro de 2008.

Nos termos do n.º 3 do referido artigo 68.º, as condições de transição a 
observar no sistema de auditoria e controlo do QCA III e no exercício de 
funções das autoridades de pagamento do QCA III serão fixadas mediante 
deliberação da comissão ministerial de coordenação do QREN.

De harmonia com a previsão contida no n.º 4 e no n.º 5 do mesmo 
artigo 68.º, são extintas as autoridades de gestão dos PO sectoriais e 
regionais do continente e as estruturas sectoriais do Fundo de Coesão 
II, sendo as respectivas atribuições, direitos e obrigações assumidas 
por autoridades de gestão do QREN em moldes definidos no próprio 
diploma.

A situação específica do Observatório do QCA III não foi objecto do 
referido diploma, considerando -se que o respectivo regime de transição 
decorre, por analogia, dos termos fixados para os restantes órgãos que 
compõem o sistema de gestão, acompanhamento e controlo do QCA III. 
Assim sendo, compete ao Observatório do QREN assumir as atribuições, 
direitos e obrigações do Observatório do QCA III.

Por força do disposto no n.º 6 do citado artigo 68.º, a transição entre 
o Observatório do QCA III e o Observatório do QREN produz efeitos 




