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Despacho n.o 5632/2004 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, exonero,
a seu pedido, a licenciada Isabel Maria Amaro Nico das funções de
adjunta do meu Gabinete, nomeada pelo despacho n.o 9344/2003
(2.a série), de 16 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 110, de 13 de Maio de 2003.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março
de 2004.

3 de Março de 2004. — O Secretário de Estado das Obras Públicas,
Jorge Fernando Magalhães da Costa.

Louvor n.o 96/2004. — A licenciada Isabel Maria Amaro Nico
exerceu, no período de 8 de Abril de 2003 a 1 de Março de 2004,
as funções de adjunta do meu Gabinete.

Durante esse período, demonstrou grande competência e capaci-
dade de trabalho, tendo desempenhado todas as suas funções com
uma elevada lealdade, zelo e dedicação, pelo que me apraz conce-
der-lhe público louvor.

3 de Março de 2004. — O Secretário de Estado das Obras Públicas,
Jorge Fernando Magalhães da Costa.

Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes

Despacho n.o 5633/2004 (2.a série). — Considerando a existên-
cia em exploração de um sistema de metropolitano ligeiro de superfície
no município de Mirandela, de acordo com o previsto pelo Decreto-Lei
n.o 24/95, de 8 de Fevereiro;

Considerando que, nos termos do artigo 1.o, n.o 2, do Decreto-Lei
n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, cabe ao Instituto Nacional do Trans-
porte Ferroviário intervir em concessões de serviço público do sector
ferroviário, tendo-lhe ainda sido atribuídas funções de apoio ao Estado
em matéria de gestão e de acompanhamento, no âmbito dos res-
pectivos estatutos;

Tendo presente que o Instituto Nacional do Transporte Ferroviário
exerce já as suas competências em relação ao troço Tua-Mirandela
e que este é explorado de forma integrada com o troço Mirande-
la-Carvalhais, ao abrigo de um contrato de prestação de serviços cele-
brado entre a CP — Caminhos de Ferro Portugueses, E. P., e a Metro
Ligeiro de Mirandela, S. A., importa dar coerência a essa intervenção,
alargando o seu âmbito;

Considerando, por fim, que se prevê, no artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, que a extensão das atribuições do
Instituto Nacional do Transporte Ferroviário a outros modos de trans-
porte ferroviário seja faseada e definida por despacho do ministro
da tutela:

Ao abrigo das competências que me estão delegadas pelo despacho
n.o 8874/2003, de 11 de Abril, publicado no Diário da República,
2.a série, de 7 de Maio de 2003, e nos termos do artigo 4.o do Decreto-
-Lei n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, determino que o Instituto Nacio-
nal do Transporte Ferroviário acompanhe a concessão do metro ligeiro
de Mirandela no âmbito das suas atribuições e competências.

3 de Março de 2004. — O Secretário de Estado dos Transpor-
tes, Francisco Manuel Rodrigues de Seabra Ferreira.

Gabinete da Secretária de Estado da Habitação

Despacho n.o 5634/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 2 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99, de
21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio,
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, chefe de núcleo do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil o investigador principal Doutor António Paulo
Campos da Silveira, sendo-lhe confiada a chefia do Núcleo de Obser-
vação de Estruturas daquele organismo.

2 — A presente nomeação produz efeitos desde a data de assinatura
do presente despacho.

27 de Fevereiro de 2004. — A Secretário de Estado da Habitação,
Maria do Rosário Cardoso Águas.

Despacho n.o 5635/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 2 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99, de
21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no

Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio,
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, chefe de núcleo do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil o investigador principal Doutor António Lopes
Batista, sendo-lhe confiada a chefia do Núcleo de Observação daquele
organismo.

2 — A presente nomeação produz efeitos desde a data de assinatura
do presente despacho.

27 de Fevereiro de 2004. — A Secretária de Estado da Habita-
ção, Maria do Rosário Cardoso Águas.

Despacho n.o 5636/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 2 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99, de
21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, chefe de núcleo do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil a investigadora principal Doutora Ema Paula
de Montenegro Ferreira Coelho, sendo-lhe confiada a chefia do
Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas daquele
organismo.

2 — A presente nomeação produz efeitos desde a data de assinatura
do presente despacho.

27 de Fevereiro de 2004. — A Secretária de Estado da Habita-
ção, Maria do Rosário Cardoso Águas.

Despacho n.o 5637/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 2 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99, de
21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio,
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, chefe de núcleo do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil o investigador principal Doutor João Paulo Lou-
renço Cardoso, sendo-lhe confiada a chefia do Núcleo de Planea-
mento, Tráfego e Segurança daquele organismo.

2 — A presente nomeação produz efeitos desde a data de assinatura
do presente despacho.

27 de Fevereiro de 2004. — A Secretária de Estado da Habita-
ção, Maria do Rosário Cardoso Águas.

Despacho n.o 5638/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 1 e 3 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99,
de 21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio,
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, directora de unidade departamental do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil a investigadora-coordena-
dora engenheira Maria Rafaela de Saldanha Gonçalves Matos, sen-
do-lhe confiada a direcção do Departamento de Hidráulica e
Ambiente daquele organismo.

2 — A presente nomeação produz efeitos desde a data de assinatura
do presente despacho.

27 de Fevereiro de 2004. — A Secretária de Estado da Habita-
ção, Maria do Rosário Cardoso Águas.

Despacho n.o 5639/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do dis-
posto nos n.os 2 a 6 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 422/99, de
21 de Outubro, e no exercício da competência que me foi delegada
pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, através
do despacho n.o 8765/2003 (2.a série), de 11 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 104, de 6 de Maio de 2003, nomeio,
em regime de comissão de serviço, sob proposta da direcção do Labo-
ratório Nacional de Engenharia Civil de 16 de Fevereiro de 2004,
pelo período de três anos, chefe de núcleo do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil o investigador principal Doutor Francisco Manuel


