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-Coronel de Infantaria Norberto Agostinho Rodrigues Fernandes, as 
competências relativas aos seguintes actos de realização de despesas:

a) Autorizar as despesas que hajam de efectuar -se com aquisição de 
bens e serviços relacionados com as actividades gerais e da vida corrente 
da Subunidade, até ao montante de 5 000 Euros.

b) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território nacio-
nal, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas 
com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, 
antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos termos legais 
do Decreto -Lei n.º 201/81, de 10 de Julho, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 401/85, de 11 de Outubro.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 06 de Maio de 
2008.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Código de Procedimento 
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados até à sua 
publicação no Diário da República.

10 de Julho de 2008. — O Comandante, Luís Miguel Negreiros Morais 
de Medeiros, major -general. 

 Despacho n.º 19821/2008

Subdelegação de competências
1 — Nos termos do n.º 11.1 do Despacho n.º 17 300/2008 (2.ª 

Série) — Parte C, publicado no DR n.º 122 de 26 de Junho de 2008, do 
Tenente -General, Comandante -Geral, da Guarda Nacional Republicana, 
subdelego no Chefe do Estado -Maior da Brigada Territorial n.º 4, Coro-
nel de Infantaria, Viriato Amoedo Rodrigues, as competências relativas 
ao seguinte acto de realização de despesas:

a) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território nacio-
nal, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas 
com a aquisição de bilhetes ou título de transporte e de ajudas de custo, 
antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos termos legais 
do Decreto -Lei n.º 201/81, de 10 de Julho, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 401/85, de 11 de Outubro.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 06 de Maio de 
2008.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento 
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados até à sua 
publicação no Diário da República.

10 de Julho de 2008. — O Comandante, Luís Miguel Negreiros Morais 
de Medeiros, major-general. 

 Governo Civil do Distrito de Braga

Aviso n.º 20798/2008
Por meu despacho de 9 de Julho de 2008, no exercício da competência 

que me é conferida pelo n.º 8 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, segundo a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
e nos termos dos artigos 23.º e 24.º da mesma Lei, renovei a comissão 
de serviço do Licenciado em Direito José Oliveira da Silva, no cargo 
de secretário do Governo Civil do Distrito de Braga.

10 de Julho de 2008. — O Governador Civil, Fernando Ribeiro 
Moniz. 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.º 20799/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 

de 25 de Junho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por na-
turalização, a Milton Nascimento de Sena Paiva, natural de Nossa Senhora 
da Graça, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, nas-
cido a 24/04/1977, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, 
depois de cumprido o disposto no artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 322/82, de 
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 253/94, 
de 20 de Outubro e pelo Decreto -Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

18 de Julho de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departamento 
de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Despacho n.º 19822/2008
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 07 de Julho de 2008, foi extinto o Estatuto de Igualdade de 
Direitos e Deveres e de Direitos Políticos previsto no Tratado de Ami-
zade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República 
Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 16.º e da Resolução da 
Assembleia da República n.º 83/2000, de 14 de Dezembro, conjugado 
com o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 de Julho, 
à cidadã brasileira:

Data
Nascimento

Shirley Campos Leite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 -07 -62
17 de Julho de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departamento 

de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Louvor n.º 501/2008
Louvo Ana Raquel Cardoso Geraldes pelo inexcedível empenho, 

dedicação, competência, rigor e disponibilidade com que desempenhou 
as funções de Secretariado do meu Gabinete. No desempenho da missão 
que lhe foi confiada, demonstrou possuir elevadas qualidades pessoais 
e profissionais, de que relevo ainda a lealdade e a responsabilidade, 
sendo inteiramente merecedora da confiança nela depositada e tendo 
sabido granjear a estima e a consideração de todos com quem traba-
lhou. De tudo isso é de inteira justiça dar público testemunho através 
do presente louvor.

17 de Julho de 2008. — O Director Nacional, Manuel Jarmela 
Palos. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

Despacho (extracto) n.º 19823/2008
Por despacho da Directora -Geral, de 04 de Abril de 2008, determina -se 

a reclassificação profissional do docente, licenciado António Nuno Neves 
Pires, escalão 9, índice 299, QZP da Escola Básica do 1.º ciclo n.º 10 de 
Bragança, para a carreira de regime geral com designação específica de 
técnico superior de reeducação, categoria de assessor principal, escalão 2, 
índice 770, do quadro de pessoal da Direcção -Geral dos Serviços Pri-
sionais, a extinguir quando vagar, nos termos e ao abrigo da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 3.º e artigos 5.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 314/2007, de 
17 de Setembro. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

9 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Despacho (extracto) n.º 19824/2008
Por despacho de 24.04.2008, da então Vice -Presidente deste Instituto, 

foi rescindido o contrato administrativo de provimento da assistente ad-
ministrativa, Ana Maria de Oliveira Madeira, a seu pedido, com efeitos 
a partir do dia 05 de Maio de 2008.

18 de Julho de 2008. — A Vice -Presidente, Carolina Ferra. 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Despacho n.º 19825/2008
Atendendo que a Comissão Nacional de Protecção das Crianças e 

Jovens em Risco é presidida por individualidade a nomear por despacho 
conjunto dos Ministros da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade So-
cial, individualidade essa a quem compete, nomeadamente, a direcção 
e representação pública da Comissão Nacional e, considerando que, o 
respectivo mandato tem a duração de dois anos;

Considerando que o licenciado Armando Acácio Gomes Leandro 
possui competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequadas ao exercício das funções que tem vindo a desempenhar como 



33176  Diário da República, 2.ª série — N.º 143 — 25 de Julho de 2008 

presidente da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens 
em Risco e tendo em atenção os resultados valiosos obtidos no exercício 
dessas funções, determina -se:

1 — Renovar a nomeação, ao abrigo do disposto no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a), e n.º 2 do Decreto -Lei n.º 98/98, de 18 de Abril, do licenciado 
Armando Acácio Gomes Leandro para o exercício das funções de presi-
dente da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro 
de 2007, considerando -se ratificados todos os actos praticados até à data 
de publicação do presente despacho conjunto.

16 de Julho de 2008. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes 
Costa. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José An-
tónio Fonseca Vieira da Silva. 

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

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Deliberação (extracto) n.º 1990/2008
1 — Em conformidade com as disposições conjugadas no n.º 1 do 

artigo 20.º e n.os 1 e 2 do artigo 21.º, ambos, da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto, procedeu a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) através dos Avisos pu-
blicitados, respectivamente, no Diário da República n.º 84, 2.ª série, de 
30 de Abril; no jornal “Diário de Notícias”, do dia 02 de Maio e na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), de 05 do mesmo mês de Maio, com o código 
de oferta n.º OE200805/0008, todos do corrente ano de 2008, à divulga-
ção da abertura do procedimento concursal com vista ao provimento do 
cargo de Chefe de Divisão de Inovação, Competitividade e Cooperação, 
da CCDRLVT, previsto, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 1.º da Portaria n.º 590/2007, de 10 de Maio e dos pontos n.os 1, 2.1, 
alínea b) e 3.1.2 todos, do anexo constante do Despacho n.º 12 166/2007, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 116, de 19 de Junho.

2 — Findo o referido procedimento concursal e após ter sido dado cum-
primento ao disposto no n.º 5 do já citado artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
na redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, a escolha recaiu 
no candidato, Mestre, Vítor Amadeu Machado Pimentel Nogueira por 
ser este o que melhor reúne as condições para o desempenho do cargo 
a prover, designadamente, por ser detentor de comprovada experiência 
profissional na área específica das funções a desempenhar, nomeada-
mente, na coordenação do apoio técnico às iniciativas de fomento e 
participação na cooperação territorial europeia e divulgação de opor-
tunidades; na execução de trabalhos com vista a assegurar a participa-
ção regional em instâncias de programação e gestão dos programas de 
cooperação territorial transnacional e inter -regional europeus; bem como, 
em organizações multilaterais de carácter regional; na coordenação da 
organização e participação em eventos nacionais e internacionais de 
promoção da região; elaboração e dinamização de iniciativas e projec-
tos visando um contributo para um reforço da capacidade de iniciativa 
regional e local, da competitividade e internacionalização da região, 
sendo ainda detentor de experiência no exercício de funções dirigentes, 
nomeadamente, na área do lugar a prover.

3 — Atento aos fundamentos supra citados e considerando que o 
candidato reúne os requisitos legais e o perfil adequado para prover o 
cargo, para o qual foi aberto o respectivo procedimento;

4 — Nomeio, nos termos dos n.os 8, 9 e 10 dos citados artigo 21.º, da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, 
de 30 de Agosto, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o 
Mestre Vítor Amadeu Machado Pimentel Nogueira, técnico superior 
principal, do quadro de pessoal do Instituto Financeiro para o Desen-
volvimento Regional, I.P, no cargo de chefe de divisão da Divisão de 
Inovação, Competitividade e Cooperação, da CCDRLVT.

15 de Julho de 2008. — O Presidente, António Fonseca Ferreira.

ANEXO

Nota relativa ao curriculum académico e profissional 
do Mestre Vítor Amadeu Machado Pimentel Nogueira

Curriculum académico:
Mestrado em Relações Internacionais, London School of Economics 

and Political Science, Reino Unido.

Licenciatura em Relações Internacionais, Universidade do Minho, 
Braga;

Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (pós -graduação), 
INA;

Curriculum profissional:

De 17 de Dezembro de 2007, até à presente data, exerceu funções, 
em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Inovação, 
Competitividade e Cooperação, da Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), para as 
quais foi nomeado por despacho do Presidente da CCDRLVT, de 27 de 
Novembro do mesmo ano;

Em Setembro de 2007, foi nomeado com a categoria de Técnico 
Superior Principal no quadro de pessoal do Instituto Financeiro para o 
Desenvolvimento Regional, I. P.;

Desde Março de 2006, exerceu funções de assessor de S. Exa. o 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regio-
nal e membro do Grupo de Trabalho para a Cooperação Territorial 
Europeia/QREN — Portugal 2007 -2013. No exercício das referidas 
funções prestou assessoria ao Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional e ao Coordenador do Grupo de Trabalho do Quadro de Refe-
rência Estratégico Nacional 2007 -2013, para o objectivo da Cooperação 
Territorial Europeia e, posteriormente, para a Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia, na área do Desenvolvimento Regional e 
Ordenamento do Território;

Em Agosto de 2002, iniciou funções na Administração Pública no 
quadro da Direcção -Geral do Desenvolvimento Regional;

Entre Agosto de 2002 e Fevereiro de 2006, técnico superior, afecto à 
ex -Direcção -Geral do Desenvolvimento Regional do então Ministério 
das Finanças e da Administração Pública, tendo assegurado o acompa-
nhamento técnico e negocial de Programas de Iniciativa Comunitária 
INTERREG III 2000 -2006, a coordenação de acções de cooperação 
com instituições homólogas dos Países da Europa Central e do Leste, o 
apoio de âmbito técnico à Comissão de Gestão do Quadro Comunitário 
de Apoio III (QCA III), a avaliação do QCA III e respectivos Programas 
Operacionais; o acompanhamento técnico dos assuntos europeus com 
ligação à área de trabalho da DGDR.

Entre Janeiro de 2001 e Março de 2001, realizou estágio de inves-
tigação na Direcção dos Assuntos Políticos do Conselho da Europa, 
Estrasburgo, França;

Entre Outubro de 1998 e Setembro de 2002, desenvolveu investigação 
doutoral em Relações Internacionais, Universidade de Londres / London 
School of Economics and Political Science, tendo integrado a equipa de 
investigação sobre organização de políticas internacionais. Elaboração 
da tese subordinada ao tema: “The Council of Europe and Fragile De-
mocracies: Political Orientations and Methods of Co -operation”.

Entre Abril de 1996 e Agosto de 1997, assistente de direcção e consul-
tor, Keil & Meyer Consultoria, Lda., onde exerceu funções de consultoria 
a investidores alemães, de assessoria administrativa e técnica à direcção, 
de coordenação administrativa da delegação de Lisboa, bem como, de 
gestão da bolsa de clientes;

Entre Setembro de 1994 e Março de 1996, exerceu funções como assis-
tente de investigação no Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais 
(IEEI), tendo prestado assistência técnica e administrativa à investigação 
no programa de política europeia e assuntos latino -americanos.

Principais Conhecimentos:

Política regional e de coesão, assuntos comunitários, assuntos in-
ternacionais, planeamento, concepção e implementação de políticas 
públicas, organização política e administrativa do Estado português, 
gestão pública, economia pública e regional;

Inglês (muito fluente), Alemão (muito fluente); Espanhol (fluente), 
Francês (fluente). 

 Instituto da Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, I. P.

Departamento de Finanças e Gestão Administrativa

Despacho (extracto) n.º 19826/2008
Por despachos de 14 de Julho de 2008 do Vice -Presidente do Instituto 

da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.:




