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Rectificação n.o 1795/2001. — Por ter havido lapso, faz-se
público que no despacho (extracto) n.o 13 393/2001 (2.a série), publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 28 de Junho de
2001, a p. 10 672, deve excluir-se Salvador António dos Santos Amado
e onde se lê «Maria de Luísa da Silveira Machado Rodrigues [. . . ]
assessora principal [ . . . ] 170 [. . . ]; Maria Ilda Rebelo Elias [. . . ] assis-
tente administrativa [. . . ] 3/210 [. . . ] Direcção Regional de Educação
do Centro [. . . ] a) 3/210 [. . . ] (a) Abonada pelo índice 215 [. . . ]»
deve ler-se «Maria Luísa da Silveira Machado Rodrigues [. . . ] asses-
sora principal [ . . . ] 1/710 [. . . ]; Maria Ilda Rebelo Elias [. . . ] assistente
administrativa [. . . ] 4/220 [. . . ] Direcção Regional de Educação do
Centro [. . . ] a) 4/220 [. . . ] (a) Abonada pelo índice 225 [. . . ]».

2 de Julho de 2001. — O Subdirector-Geral, António Ferreira dos
Santos.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Despacho n.o 16 364/2001 (2.a série). — Por despacho de 18
de Julho de 2001 do director nacional-adjunto da Polícia Judiciária,
em substituição do director nacional da Polícia Judiciária:

Vítor Manuel Pires da Conceição Agostinho, inspector do escalão 5
do quadro da Polícia Judiciária — concedida licença sem venci-
mento de longa duração a partir de 31 de Agosto de 2001.

19 de Julho de 2001. — A Directora do Departamento, Ilda Maria
Ribeiro Pação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 16 365/2001 (2.a série). — Nos termos do n.o 3
do artigo 2.o e do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, é requisitada à Direcção-Geral dos Assuntos Comu-
nitários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a licenciada Maria
Helena Gomes Martins para prestar colaboração no meu Gabinete
no âmbito de assessoria da sua especialidade.

A referida licenciada auferirá, com sujeição aos descontos legais,
a remuneração mensal de 700 000$, bem como os subsídios de férias
e de Natal de igual montante e subsídio de refeição equivalente ao
dos funcionários públicos.

Os referidos montantes serão periodicamente reajustados de acordo
e em simultâneo com as percentagens de aumento salarial que vierem
a ser estabelecidas para a função pública.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

3 de Julho de 2001. — O Ministro da Economia, Luís Braga da
Cruz.

Despacho n.o 16 366/2001 (2.a série). — Nos termos do artigo 6.o
e do n.o 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio, em comissão de serviço, chefe do meu Gabinete o licenciado
Mário Manuel Pereira Gomes de Abreu, assessor principal do quadro
de pessoal do Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Inter-
nacional, em comissão de serviço como secretário-geral da
RAVE — Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S. A.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

3 de Julho de 2001. — O Ministro da Economia, Luís Braga da
Cruz.

Despacho n.o 16 367/2001 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, é destacada
para prestar apoio técnico-administrativo ao meu Gabinete a técnica
profissional de 1.a classe do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia Maria Alice
Lopes Alves Gomes.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

3 de Julho de 2001. — O Ministro da Economia, Luís Braga da
Cruz.

Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência

Aviso n.o 9905/2001 (2.a série). — Faz-se público que a assessora
principal do quadro da ex-Direcção-Geral de Concorrência e Preços
Maria Ivone Pereira Leal, a exercer, em regime de gestão corrente,
o lugar de director de Serviços de Investimento e Inovação no Comér-

cio, aprovada no concurso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 82, de 6 de Abril de 2000, para o preenchimento
do lugar de director de Serviços de Investimento e Inovação no Comér-
cio, da Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência, não tomou
posse do referido cargo, pelo que se considera abatida à lista de
classificação final, ocorrendo a vacatura do lugar a partir de 22 de
Junho de 2001.

25 de Junho de 2001. — A Directora-Geral, Celeste Fonseca.

Direcção-Geral da Energia

Despacho n.o 16 368/2001 (2.a série). — Com o despacho de
concordância do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Eco-
nomia de 22 de Junho de 2001 procede-se à seguinte publicação rela-
tiva ao Regulamento da Gestão do Consumo de Energia. São agora
fixados, nos termos do n.o 2 do artigo 14.o da Portaria n.o 359/82,
de 7 de Abril, os valores que deverão ser adoptados a partir da presente
data, no cálculo das metas de redução dos consumos específicos de
energia no subsector da indústria de fabricação de malhas:

Classificação CAE — 17301 — Tingimento de malhas de algodão
e de fibras mistas:

K

Processo
Valores Unidades

Tingimento de malhas de algodão e de fibras
mistas.

442 kgep/t

Classificação CAE — 17303 — Acabamento de malhas de algo-
dão e de fibras mistas:

K

Processo
Valores Unidades

Acabamento de malhas de algodão e de fibras
mistas.

243 kgep/t

Classificação CAE — 17302 — Estampagem de malhas de algo-
dão e de fibras mistas:

K

Processo
Valores Unidades

Estampagem de malhas de algodão e de fibras
mistas.

198 kgep/t

19 de Julho de 2001. — O Director-Geral, Hermínio Moreira.

Direcção-Geral do Turismo

Aviso (extracto) n.o 9906/2001 (2.a série). — Por despacho do
director-geral do Turismo de 19 de Julho de 2001:

Maria do Rosário Saraiva de Sousa Félix — nomeada, precedendo
concurso, auxiliar administrativa da carreira de auxiliar adminis-
trativo do quadro da Direcção-Geral do Turismo, em comissão
de serviço por um ano. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

23 de Julho de 2001. — A Directora dos Serviços Administrativos
e Financeiros, Cecília Silveira.

Aviso n.o 9907/2001 (2.a série):

Ilda Maria Filomena de Morais Costa de Oliveira — sem efeito, a
seu pedido, a transferência do quadro do Gabinete das Relações
Internacionais do Ministério da Cultura para o quadro da Direc-
ção-Geral do Turismo.

23 de Julho de 2001. — A Directora dos Serviços Administrativos
e Financeiros, Cecília Silveira.


