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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro de Estado

Despacho n.o 20 096/2004 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto nos artigos 2.o, 4.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, nomeio para exercer as funções de adjunto do meu Gabinete
de Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar
a licenciada Mariana dos Santos Freitas.

2 — A nomeada é autorizada a exercer as actividades previstas no
n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de Setembro
de 2004.

30 de Agosto de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Despacho n.o 20 097/2004 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto nos artigos 2.o, 4.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, nomeio para exercer as funções de adjunto do meu Gabinete
de Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar
Nuno José da Costa Gonçalves.

2 — O nomeado é autorizado a exercer as actividades previstas
no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de Setembro
de 2004.

30 de Agosto de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Instituto Português da Juventude

Despacho n.o 20 098/2004 (2.a série). — 1 — Considerando que
os titulares dos cargos de direcção intermédia são providos por des-
pacho do dirigente máximo do serviço ou organismo;

2 — Considerando que o cargo de chefe de divisão do Núcleo
de Infra-Estruturas e Equipamentos do Instituto Português da
Juventude (IPJ) se encontra vago e que até à publicação do novo
diploma orgânico do IPJ se torna necessário preencher o referido
lugar, ao abrigo do disposto no artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, nomeio para o exercício daquele cargo, em regime
de substituição, a licenciada Maria Isabel Sequeira Pereira Bastos
Dias, técnica superior principal do quadro de pessoal da Mater-
nidade do Dr. Alfredo da Costa.

3 — A nomeação fundamenta-se nos conhecimentos e na experiên-
cia profissional da ora nomeada, que se evidencia na respectiva nota
curricular, publicada em anexo ao presente despacho

4 — A presente nomeação é feita por urgente conveniência de ser-
viço e produz efeitos a partir de 15 de Setembro de 2004.

14 de Setembro de 2004. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.

Nota curricular

Dados biográficos:

Nome — Maria Isabel Sequeira Pereira Bastos Dias;
Data de nascimento — 17 de Maio de 1967;
Naturalidade — portuguesa.

Habilitações académicas — licenciada em Política Social, em 1991,
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com média
final de 14 valores.

Carreira profissional — início de actividade na Maternidade do
Dr. Alfredo da Costa, em Janeiro de 1992, com contrato de avença
para exercer funções de responsável dos Serviços Gerais e Hote-
leiros. A progressão na carreira foi feita do seguinte modo:

Na Maternidade do Dr. Alfredo da Costa:

Contratação como técnica superior de 1.a classe, ao abrigo do
Decreto-Lei n.o 81-A/96, de 21 de Junho, em Junho de 1996;

Nomeação definitiva como técnica superior de 2.a classe na área
de planeamento, em 20 de Fevereiro de 1998;

Nomeação em regime de substituição como chefe de divisão do
Serviço de Aprovisionamento, em Setembro de 1999;

Nomeação definitiva como técnica superior de 1.a classe na área
de planeamento, em 21 de Dezembro de 1999;

Nomeação definitiva como técnica superior principal na área
de aprovisionamento, em 26 de Setembro de 2003;

No Instituto Português da Juventude:

Requisitada por um ano, a partir de 1 de Junho de 2004, para
integrar o Núcleo de Infra-estruturas e Equipamentos.

Actividade profissional:

Desde Janeiro de 1992 exerceu funções de coordenação dos Ser-
viços Hoteleiros e Gerais da Maternidade do Dr. Alfredo da
Costa, dos quais fazem parte a gestão de pessoal e as tarefas
relacionadas com: Serviço de Apoio Geral; Serviço de Tra-
tamento de Roupas, Serviço de Alimentação e Dietética; Par-
que de Viaturas; Serviço de Central Telefónica; Serviço de
Limpeza, e Segurança;

Desde Maio de 1999 acumula com as referidas funções as de
chefe de Divisão do Serviço de Aprovisionamento;

No Instituto Português da Juventude exerce funções relacionadas
essencialmente com processos de aprovisionamento.

Despacho n.o 20 099/2004 (2.a série). — 1 — O Instituto Por-
tuguês da Juventude publicitou, na bolsa de emprego público e no
Jornal de Notícias, de 8 de Setembro de 2004, o procedimento destinado
à selecção do titular do cargo chefe de divisão de Programação e
Gestão do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços
Centrais deste Instituto, ao qual compete desenvolver as actividades
previstas no n.o 3 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 3/96,
de 4 de Junho.

2 — Nos termos do n.o 3 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, «os titulares dos cargos de direcção intermédia são providos
por despacho do dirigente máximo do serviço ou organismo».

3 — De acordo com o n.o 2 do mesmo artigo, «a escolha deverá
recair no candidato que em sede de apreciação das candidaturas
melhor corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e os objectivos do serviço».

4 — Analisadas as candidaturas apresentadas, verifica-se, nomea-
damente pela análise do currículo publicado em anexo, que o can-
didato Gustavo André Esteves Alves Madeira evidencia, além de ele-
vada formação académica, a experiência que melhor se adequa aos
objectivos fixados e ao exercício das funções em que é investido.

5 — Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e do n.o 3
do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio, em comissão
de serviço, o inspector tributário do quadro de pessoal da Direcção-
-Geral dos Impostos, mestre Gustavo André Esteves Alves Madeira
para o cargo de chefe de divisão de Programação e Gestão do Depar-
tamento Administrativo e Financeiro dos Serviços Centrais deste
Instituto.

6 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 14 de Setembro
de 2004, sendo efectuada por urgente conveniência de serviço, pelo
período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.

14 de Setembro de 2004. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.

Curriculum vitae

Elementos de identificação:

Nome — Gustavo André Esteves Alves Madeira;
Data de nascimento — 19 de Maio de 1973;
Nacionalidade — portuguesa.

Habilitações académicas:

Mestrado/MBA em Gestão, com especialização em Finanças, do
ISEG — Instituto Superior de Economia e Gestão, tendo
desenvolvido dissertação subordinada ao tema «Effects Asso-
ciated with Index Composition Changes: Evidence from the
Euronext Lisbon Stock Exchange», e tendo obtido a classi-
ficação de 15 valores na parte escolar do mestrado/MBA (ano
lectivo de 2000-2001);

Pós-graduação em Corporate Finance, no ISCTE, CEMAF (Ins-
tituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Centro
de Estudos de Mercados e Activos Financeiros), com a clas-
sificação de 15 valores (Setembro de 1998-Julho de 1999);

Curso de estudos superiores especializados (CESE) em Auditoria
do ISCAL — Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração de Lisboa, com a classificação de 14 valores, tendo
defendido trabalho final de curso subordinado ao tema «Ava-
liação de empresas e criação de valor» (Outubro de 1997-Julho
de 1998);

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Autónoma
de Lisboa, com a classificação de 13 valores (1991-1996).


