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para idêntico lugar da Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exo-
nerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Abril de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Rectificação n.o 957/2002. — Por ter havido lapso na publicação
inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 73, de 27 de Março
de 2002, a p. 5798, no despacho n.o 6517/2002, rectifica-se que onde
se lê «Maria Madalena Cruz da Silva Cunha [. . . ] (3.o escalão,
índice 280)» deve ler-se «Maria Madalena Cruz da Silva Cunha [. . . ]
(1.o escalão, índice 305)».

16 de Abril de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Geológico e Mineiro

Aviso n.o 6163/2002 (2.a série). — Por despacho de 27 de Feve-
reiro de 2002 do presidente do conselho directivo do Instituto Geo-
lógico e Mineiro, por delegação, foi nomeado o júri de estágio para
a técnica superior estagiária Dr.a Gabriela José Ribeiro Cardoso
Figueiredo, com a seguinte composição:

Presidente — Dr.a Maria João Ferreira.
Vogais:

Dr.a Maria Luísa Romão.
Engenheiro Henrique Santos.

17 de Abril de 2002. — O Director de Serviços de Gestão, Rui
Quaresma Marçal.

Rectificação n.o 958/2002. — Por ter sido publicada com ine-
xactidão a listagem n.o 63/2002 (2.a série), inserta no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 63, de 15 de Março de 2002, a p. 5057, rectifica-se
que onde se lê «Dr. Carlos Manuel Branco dos Santos Moita, técnico
superior principal» deve ler-se «Dr. Carlos Manuel Branco dos Santos
Moita, técnico superior de 1.a classe».

17 de Abril de 2002. — O Director de Serviços de Gestão, Rui
Marçal.

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Gabinete da Ministra

Louvor n.o 1429/2002. — Ao cessar as funções de Ministra do
Planeamento, cumpre-me prestar público louvor a Maria Beatriz Sousa
Mourão pela forma competente, dedicada e leal com que exerceu
as funções de auxiliar administrativa no meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — A Ministra do Planeamento, Elisa Maria
da Costa Guimarães Ferreira.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
da Ministra do Planeamento

Louvor n.o 1430/2002. — No momento em que cesso as minhas
funções como Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Planea-
mento, quero louvar a funcionária Marisa Antónia Palhares Monteiro
Torres pelo profissionalismo, pela lealdade e pelo empenhamento
com que cumpriu as suas funções de apoio administrativo determi-
nantes no bom desempenho do trabalho do meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — O Secretário de Estado Adjunto da Ministra
do Planeamento, António Ricardo Rocha de Magalhães.

Louvor n.o 1431/2002. — No momento em que cesso as minhas
funções como Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Planea-
mento, quero louvar o meu adjunto Paulo Jorge Pinto Borges Gon-
çalves pela sua capacidade de trabalho, pela sua organização e pela
forma dedicada e leal com que cumpriu todas as funções que lhe

foram confiadas e que foram determinantes ao sucesso dos trabalhos
do meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — O Secretário de Estado Adjunto da Ministra
do Planeamento, António Ricardo Rocha de Magalhães.

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo

Aviso n.o 6164/2002 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março
de 2002 do vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região
do Alentejo, no uso de delegação de competências conferida por
despacho da Ministra do Planeamento de 6 de Setembro de 2001:

Helena Isabel Grafino Marques Rito — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo com a categoria de equiparada a
técnico superior de 2.a classe, escalão 1, índice 400, no âmbito
da estrutura de apoio técnico ao Programa Operacional da Região
do Alentejo do QCA III, ao abrigo da alínea g) do n.o 1 do artigo
41.o do Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de Fevereiro, e da alínea
i) do n.o 3 e do n.o 4 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 41/84,
de 3 de Fevereiro, e para efeitos do n.o 7 do artigo 4.o do anexo
III da Resolução do Conselho de Ministros n.o 27/2000, de 20 de
Abril, com início em 1 de Abril de 2002 e pelo período de vigência
do referido Programa.

Por despacho de 19 de Março de 2002 do vice-presidente da Comis-
são de Coordenação da Região do Alentejo, no uso de delegação
de competências conferida por despacho da Ministra do Planeamento
de 6 de Setembro de 2001:

Florbela da Silva Espanhol Pinto — autorizada a celebração de con-
trato de trabalho a termo com a categoria de equiparada a assistente
administrativo, escalão 1, índice 192, no âmbito da estrutura de
apoio técnico ao Programa Operacional da Região do Alentejo
do QCA III, ao abrigo da alínea g) do n.o 1 do artigo 41.o do
Decreto-Lei n.o 64-A/89, de 27 de Fevereiro, e da alínea i) do
n.o 3 e do n.o 4 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3
de Fevereiro, e para efeitos do n.o 7 do artigo 4.o do anexo III
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 27/2000, de 20 de Abril,
com início em 1 de Abril de 2002 e pelo período de vigência do
referido Programa.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2002. — O Administrador, Florival Ramalhinho.

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Aviso n.o 6165/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que foi afixada, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal do
quadro da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional com refe-
rência a 31 de Dezembro de 2001.

De acordo com o mesmo diploma legal, qualquer reclamação à
citada lista deve ser apresentada no prazo de 30 dias consecutivos
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República.

8 de Abril de 2002. — A Subdirectora-Geral, Maria José For-
mosinho.

MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA REFORMA
DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho conjunto n.o 502/2002. — Aprovado o regime jurídico
estatutário do pessoal não docente que consagra expressamente os
seus direitos e deveres, gerais e específicos, importa agora opera-
cionalizar o direito-dever à formação, com o objectivo de tornar efec-
tivo o direito-dever de participação no processo educativo.

No âmbito dos artigos 49.o e 52.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 515/99,
de 24 Novembro, o presente despacho apresenta como linhas orien-
tadoras a participação no desenvolvimento da autonomia e no novo
modelo de gestão e administração das escolas, seus órgãos, atribuições
e competências, o que requer formação do pessoal não docente ao
nível da organização escolar e institucional.

O novo regime jurídico do pessoal não docente reflecte também
a modernização dos recursos humanos das escolas, especialmente no
que respeita à crescente complexidade das funções atribuídas aos téc-
nicos profissionais de laboratório. Neste contexto, torna-se importante
enquadrar os seus direitos e deveres enquanto cidadãos, funcionários
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públicos e membros da comunidade escolar, bem como relevar o seu
papel na necessária qualidade do serviço público de educação.

Enquadrado na revisão curricular do ensino secundário, o presente
despacho contém um quadro indicativo de objectivos gerais a atingir,
bem como o referencial de competências que devem presidir à ela-
boração dos conteúdos programáticos da formação inicial para o
ingresso na carreira de técnico profissional de laboratório e para a
reconversão de outros profissionais na área de laboratório, tal como
previsto no artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 515/99, de 24 de Novembro.

Pretende-se dotar estes profissionais com os saberes e competências
necessários, de modo a contribuírem decisivamente para a melhoria
da acção educativa, intervindo de maneira consciente e eficaz na vida
da comunidade escolar.

Valorizando a sua experiência, esta exigência habilitacional segue
o esforço de modernização das escolas e de qualificação dos seus
recursos humanos, tendo em conta a crescente complexidade das fun-
ções atribuídas a estes profissionais e a revisão curricular em curso.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.o 4 do artigo 11.o
e do n.o 2 do artigo 13.o, ambos do Decreto-Lei n.o 50/98, de 11
de Março, determina-se o seguinte:

São aprovados os objectivos gerais e específicos e o referencial
de competências básicas da formação inicial para o ingresso na carreira
de técnico profissional de laboratório e para a reconversão de outros
profissionais que desenvolvem actividades em laboratórios de escolas.

4 de Abril de 2002. — O Ministro da Educação, Júlio Domingos
Pedrosa da Luz de Jesus. — Pelo Ministro da Reforma do Estado e
da Modernização da Administração Pública, Alexandre António Can-
tigas Rosa, Secretário de Estado da Administração Pública e da Moder-
nização Administrativa.

ANEXO

Formação para técnicos profissionais de laboratório
e outros profissionais

1 — A formação inicial para o ingresso na carreira de técnico pro-
fissional de laboratório e para a reconversão profissional de outros
profissionais que desenvolvem actividades na área de laboratório visa
dotar os interessados de um conjunto de competências básicas que
devem ser comprovadamente atingidas no final da respectiva acção.

2 — Na organização do curso devem considerar-se os temas e as
ponderações seguintes:

a) Temas de formação em tipologia e equipamentos dos labo-
ratórios escolares — 20 %;

b) Tema de segurança e protecção pessoal e ambiental — 20 %;
c) Tema específico dos laboratórios de física e química — 30 %;
d) Tema específico do trabalho laboratorial em biologia e

geologia — 20 %;
e) Tema opcional — 10 %.

Artigo 2.o

Referencial de competências básicas

A) Tipologias dos equipamentos e dos laboratórios escolares

O formando deve adquirir as competências seguintes:
1 — Conhecer a tipologia dos laboratórios escolares de biologia,

geologia, física e química:
1.1 — Colaborar na organização física e química do espaço de labo-

ratório: biologia, geologia;
1.2 — Inventariar e acondicionar o equipamento básico de labo-

ratório (administração laboratorial);
1.3 — Organizar o material no laboratório;
1.4 — Identificar material comum de laboratórios e material espe-

cífico de laboratórios de biologia, geologia, de física e de química;
1.5 — Interpretar e elaborar requisições de material diverso;
1.6 — Elaborar relatórios técnicos.
2 — Manusear/conservar equipamentos:
2.1 — Saber manusear equipamentos de aquecimento, de obser-

vação (microscópios), lupa binocular, de análise, de suporte, de seca-
gem (estufas), de pesagem, de medição, de utilidade geral, de este-
rilização (estufas, autoclaves), de manutenção de seres vivos (aquário),
de contagem de colónias e de centrifugação;

2.2 — Conhecer métodos de detecção de instrumentos danificados
e sua reparação:

2.2.1 — Elaborar um relatório de material danificado;
2.2.2 — Solicitar a sua reparação técnica ao director de instalações.
3 — Fazer a limpeza e a manutenção do material de laboratório:
3.1 — Conhecer material de vidro e respectiva função;
3.2 — Conhecer material de plástico, porcelana, borracha, madeira,

quartzo e metal e respectiva função;
3.3 — Seleccionar reagentes adequados ao tipo de material;
3.4 — Aplicar regras de manuseamento, lavagem, descontaminação,

secagem e de esterilização de material;
3.5 — Preparar material para as aulas.

B) Segurança e protecção pessoal e ambiental

4 — Promover a segurança em laboratórios:
4.1 — Enumerar as principais regras de segurança:
4.1.1 — Manusear equipamento de emergência de higiene e segu-

rança das instalações;
4.1.2 — Identificar os riscos mais comuns em laboratórios;
4.1.3 — Utilizar regras de segurança no laboratório ao nível da pre-

venção: símbolos e sinais de aviso;
4.1.4 — Utilizar regras de segurança na manutenção de biotérios;
4.1.5 — Utilizar regras de segurança na manutenção de material

vivo (bactérias, fungos e cobaias);
4.2 — Enumerar regras de protecção pessoal:
4.2.1 — Praticar a segurança pessoal em laboratório ao nível da

conduta, do vestuário e do equipamento;
4.2.2 — Identificar riscos pessoais de contaminação, de alergias, de

envenenamento e de corpos estranhos;
4.2.3 — Conhecer técnicas de primeiros socorros face a possíveis

acidentes em laboratórios;
4.3 — Enumerar regras de protecção contra incêndios e explosões:
4.3.1 — Saber utilizar o gás e os equipamentos eléctricos;
4.3.2 — Manusear substâncias inflamáveis;
4.3.3 — Prevenir os laboratórios de incêndios;
4.3.4 — Identificar classes dos fogos e técnicas para a sua extinção;
4.3.5 — Proceder, em caso de acidente, de acordo com o plano

de emergência da escola;
4.3.6 — Aplicar técnicas de primeiros socorros face a queimaduras

(térmicas e químicas), intoxicação, ataque aos olhos e outros feri-
mentos;

4.3.7 — Identificar as causas do acidente;
4.3.8 — Elaborar um relatório de acidente.
5 — Destruir resíduos:
5.1 — Dominar conhecimentos básicos de separação de resíduos;
5.2 — Enumerar processos de destruição de resíduos;
5.3 — Praticar o despejo de resíduos;
5.4 — Seleccionar os locais adequados para a eliminação de

resíduos.

C) Laboratórios de química e física

6 — Manusear produtos químicos:
6.1 — Conhecer conceitos de mistura, composto, elemento, subs-

tância elementar, reagente, solvente, soluto e solução;
6.2 — Identificar substâncias perigosas;
6.3 — Classificar os produtos químicos mais usados em laboratório

segundo a sua perigosidade;
6.4 — Rotular e identificar com a simbologia internacional as subs-

tâncias perigosas;
6.5 — Manipular com segurança os produtos químicos: inflamáveis,

tóxicos, radioactivos, corrosivos, nocivos, explosivos e sensíveis à água.
7 — Armazenar produtos químicos e reagentes:
7.1 — Utilizar técnicas de armazenamento de reagentes;
7.2 — Conhecer os processos de armazenamento de produtos quí-

micos incompatíveis e de produtos químicos mais perigosos;
7.3 — Acondicionar produtos químicos para uso na aula;
7.4 — Organizar o armazém de reagentes: regras, etiquetagem,

inventários, nomenclatura e especificações.
8 — Executar operações básicas no trabalho de laboratório:
8.1 — Preparar reagentes: cálculo de concentrações, cálculo de

quantidade de substância necessária para a preparação de um reagente
de concentração conhecida;

8.2 — Diluir soluções;
8.3 — Executar a agitação manual e a agitação magnética;
8.4 — Conhecer incompatibilidades de reagentes;
8.5 — Medir volumes com recurso a pipetas, buretas e provetas;
8.6 — Utilizar balões volumétricos;
8.7 — Utilizar bicos de Bunsen e outras fontes de aquecimento;
8.8 — Executar pesagens em balanças de precisão;
8.9 — Transvasar líquidos e transferir sólidos.
9 — Dar apoio a aulas experimentais:
9.1 — Executar operações básicas do trabalho laboratorial em

química:
9.1.1 — Trabalhar com tubo e vareta de vidro: cortar, bolear, dobrar

e afilar;
9.1.2 — Executar trabalhos simples com rolhas;
9.1.3 — Executar métodos físicos de separação de componentes de

uma mistura: filtração por gravidade, filtração por vácuo, peneiração,
centrifugação, decantação líquido/líquido, decantação sólido/líquido,
destilação, maceração, extracção, cristalização, cromatografia e seca-
gem;

9.1.4 — Preparar soluções respeitando métodos e etapas;
9.2 — Executar operações básicas do trabalho laboratorial em física:
9.2.1 — Preparar equipamento mecânico para demonstrar o efeito

das máquinas simples, tais como montagem de roldanas, alavancas
e planos inclinados;

9.2.2 — Aplicar a técnica de soldadura;
9.2.3 — Trabalhar com instrumentos para demonstração da resis-

tência do meio;
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9.2.4 — Conhecer instrumentos de medição da temperatura do ar;
9.2.5 — Conhecer instrumentos para medir as forças que os fluidos

exercem;
9.2.6 — Preparar material para montagem de um circuito eléctrico;
9.2.7 — Conhecer aspectos elementares sobre corrente eléctrica;
9.2.8 — Montar circuitos eléctricos em série e em paralelo;
9.2.9 — Manusear amperímetro, voltímetro e ohmímetro;
9.2.10 — Medir grandezas eléctricas em corrente contínua e em

corrente alternada;
9.2.11 — Manusear instrumentos de medição do som;
9.2.12 — Preparar material para experiências sobre a luz.

D) Laboratórios de biologia e geologia

10 — Executar operações básicas do trabalho laboratorial em bio-
logia e geologia:

10.1 — Organizar um laboratório escolar (biologia/geologia);
10.2 — Preparar material para observação com microscópio óptico

e petrográfico e lupa e lupa binocular;
10.3 — Actualizar uma ficha de laboratório;
10.4 — Preparar material necessário para o trabalho de campo;
10.5 — Criar e ou manter um biotério: um espaço destinado a aves,

roedores e répteis, um aquário e um terrário.

E) Tema opcional

11 — As competências decorrentes do tema opcional serão defi-
nidas pela entidade formadora previamente ao processo de acreditação
da acção de formação.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 9669/2002 (2.a série). — Considerando a alínea e)
do n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 396/99, de 13 de Outubro,
que introduziu alterações ao Decreto-Lei n.o 289/91, de 10 de Agosto,
e o disposto no capítulo II, n.o 3, alínea d), do Regulamento de Acesso
dos Cidadãos Oriundos dos Estados-Membros da União Europeia
e dos Países Signatários do Acordo sobre o Espaço Económico Euro-
peu ao exercício em Portugal das profissões de técnico de diagnóstico
e terapêutica, determino o seguinte:

1 — A verba emolumentar e para despesas processuais a que se
refere a alínea d) do n.o 3 do capítulo II do Regulamento de Acesso
dos Cidadãos Oriundos dos Estados-Membros da União Europeia
e dos Países Signatários do Acordo sobre o Espaço Económico Euro-
peu é fixada em E 50.

2 — A verba mencionada no número anterior deve ser paga pelos
cidadãos europeus que pretendam aceder em Portugal ao exercício
de uma profissão de técnico de diagnóstico e terapêutica no momento
da entrega do respectivo requerimento no Departamento de Moder-
nização e Recursos da Saúde, juntamente com os restantes docu-
mentos necessários à sua instrução.

3 — O montante aprovado será objecto de actualização periódica.

4 de Abril de 2002. — Pelo Ministro da Saúde, o Secretário de
Estado da Saúde, Francisco Ventura Ramos.

Louvor n.o 1432/2002. — Ao deixar as funções de Ministro da
Saúde, é meu desejo conceder público louvor ao auxiliar administrativo
Artur Gomes de Sousa pela dedicação, pela lealdade e pelo zelo
com que desempenhou as funções de apoio ao meu Gabinete.

4 de Abril de 2002. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Louvor n.o 1433/2002. — Ao cessar funções como Ministro da
Saúde no XIV Governo Constitucional, quero prestar público louvor
à equipa do meu Gabinete, que me acompanhou e apoiou ao longo
deste período de forma empenhada, competente, leal e sempre dis-
ponível. Por tudo isto é-me muito grata esta manifestação pública
de reconhecimento aos seguintes colaboradores: licenciada Maria
Teresa Bairrão Oleiro, licenciada Alexandra Cristina do Nascimento
Correia, licenciada Catarina Fernandes Cabral de Sena, licenciada
Maria Fernanda Alves de Sousa Moniz, licenciada Maria Helena Pau-
lino Meirinho Filipe, licenciada Maria Margarida Leitão Filipe, licen-
ciado João Manuel Nunes Abreu, licenciado Miguel Duarte Gomes
Vieira, licenciado José Fernando Barradas e Silva, licenciado Nuno
Alexandre de Brito Pedroso, Maria Idalisa Cardoso Prior Figueiredo
dos Santos, Celeste Maria Pereira Barreiros, Ana Paula Vicente
Nunes, Maria José da Silva Teixeira Montenegro, Elvira Maria de

Oliveira Monteiro Líbano, Maria Gabriela Côrte Real Afonso e
Cunha, Carlos Manuel Duarte Rios, José Marques Carlos, Albertino
Pereira, António Luís Fernandes e Celso Pereira Cardoso.

4 de Abril de 2002. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
do Ministro da Saúde

Despacho n.o 9670/2002 (2.a série). — No momento em que
cesso funções de Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde,
é-me grato conferir público louvor ao Dr. João Campos Vargas Moniz
pela forma exemplar como desempenhou as funções de chefe do meu
Gabinete.

Dotado de invulgares qualidades de trabalho, inteligência e com-
petência profissional, possuidor de uma sólida preparação jurídica
e profundo conhecedor da Administração Pública nos seus aspectos
legais, éticos, funcionais e organizacionais, o Dr. Vargas Moniz pôde
prestar-me sempre uma colaboração e um apoio altamente qua-
lificados.

A lealdade, o rigor e a discrição com que desempenhou as suas
funções, qualidades perfeitamente consonantes com quem sempre se
tem mostrado intransigente defensor dos valores essenciais do serviço
público, e a total disponibilidade que demonstrou no exercício dessas
funções, o que se traduziu muitas vezes em sacrifício pessoal e familiar,
são outras facetas da forma como sempre actuou.

Por tudo isto, é o Dr. João Campos Vargas Moniz merecedor de
público reconhecimento, o que por esta forma gostosamente faço.

4 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9671/2002 (2.a série). — Louvo a Dr.a Cristina
Maria Pereira Pedro de Oliveira pela capacidade, dedicação e dis-
ponibilidade manifestadas no exercício de funções de assessoria téc-
nico-jurídica no meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9672/2002 (2.a série). — Louvo a Dr.a Filipa Cons-
tança Pereira de Jesus Pereira pela dedicação, pelo empenhamento
e pela disponibilidade demonstrados enquanto minha secretária
pessoal.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9673/2002 (2.a série). — Louvo Maria Helena
Vidal Ferreira pela disponibilidade, dedicação e empenhamento
demonstrados no desempenho das funções de minha secretária
pessoal.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9674/2002 (2.a série). — Louvo a Dr.a Ana Maria
Teodoro Jorge pelos conhecimentos e pelas capacidades demonstrados
enquanto assessora do meu Gabinete, a tempo parcial.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9675/2002 (2.a série). — Louvo a auxiliar admi-
nistrativa Alzira da Conceição Borges Rodrigues pelo zelo, pela dedi-
cação e pela competência com que desempenhou as funções de auxiliar
administrativa afecta ao meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Despacho n.o 9676/2002 (2.a série). — Louvo o auxiliar admi-
nistrativo Manuel António Balsinhas Feijão pelo zelo, pela dedicação
e pela competência com que desempenhou as funções de auxiliar
administrativo afecto ao meu Gabinete.

5 de Abril de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Ministro
da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.


