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Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), concluído em 1998.

Experiência profissional:

Exercício de funções correspondentes às de técnica superior de
2.a classe no Departamento de Prospectiva e Planeamento, em regime
de contrato a termo certo, entre 9 de Janeiro de 1995 e 15 de Outubro
de 1996;

Nomeada definitivamente técnica superior de 2.a classe do quadro
do Departamento de Prospectiva e Planeamento, com efeitos a 16 de
Outubro de 1996;

Promovida a técnica superior de 1.a classe em 27 de Outubro de
1999, a técnica superior principal em 10 de Abril de 2002 e a assessora
em 9 de Novembro de 2006;

Desempenho de funções técnicas de natureza económica na Divisão
de Informação Económica e Síntese Macroeconómica, no âmbito do
desenvolvimento e gestão de sistemas de informação sócio-económica
e do apoio à coordenação de publicações estatísticas periódicas, bem
como da análise macroeconómica e de finanças públicas.

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Aviso n.o 5215/2007

Transferência

Emília da Costa Figueiredo, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental de
nomeação definitiva, foi transferida para o quadro de pessoal da Direc-
ção-Geral do Desenvolvimento Regional, com efeitos a 1 de Março
de 2007.

23 de Fevereiro de 2007. — A Subdirectora-Geral, Dina Ferreira.

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Despacho (extracto) n.o 5430/2007

Por despacho do director-geral de 13 de Fevereiro de 2007, foi
João Manuel de Carvalho Hipólito, técnico superior assessor da car-
reira de engenheiro civil, do quadro de pessoal dos Serviços Centrais
desta Direcção-Geral, nomeado, por mérito excepcional, técnico supe-
rior assessor principal, do mesmo quadro e carreira, de acordo com
o n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de 22 de Março. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Fevereiro de 2007. — A Directora de Serviços, em substi-
tuição, Lourdes Castro.

Despacho (extracto) n.o 5431/2007

Por despacho do director-geral de 8 de Fevereiro de 2007, foi Ângelo
Luís Costa Silveira, técnico superior assessor, da carreira de arquitecto,
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa,
desta Direcção-Geral, nomeado, por mérito excepcional, técnico supe-
rior assessor principal do mesmo quadro e carreira, de acordo com
a alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004, de 22 de
Março. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Fevereiro de 2007. — A Directora de Serviços, em substi-
tuição, Lourdes Castro.

Inspecção-Geral do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Despacho n.o 5432/2007

Por despacho do inspector-geral do Ambiente de 13 de Fevereiro
de 2007, proferido nos termos do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, e obtido o parecer favorável da Secre-
taria-Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional em 2 de Fevereiro de 2007, foi Lau-
delino Américo Torres Ribeiro, especialista de informática do grau 2,
nível 1, posicionado no escalão 2, índice 640, nomeado, por reclas-
sificação profissional, na categoria de inspector superior da carreira
de inspector superior do quadro de pessoal da Inspecção-Geral do
Ambiente, escalão 1, índice 670, com efeitos à data do despacho.

21 de Fevereiro de 2007. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Ana Maria Veríssimo.

Despacho n.o 5433/2007

Por despacho do inspector-geral do Ambiente de 13 de Fevereiro
de 2007, proferido nos termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, e após confirmação dos respectivos pressupostos
pela Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional em 6 de Fevereiro de
2007, foi a Luísa Maria Pinheiro Zuzarte dos Reis, inspectora principal
do quadro de pessoal da Inspecção-Geral do Ambiente, a exercer
funções como dirigente no Instituto dos Resíduos desde 1 de Março
de 2001, em comissão de serviço, autorizado o provimento na categoria
de inspector superior principal do mesmo quadro de pessoal, com
dispensa de concurso, nos termos do n.o 2 do artigo 30.o da Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto.

Esta nomeação produz efeitos à data do despacho.

27 de Fevereiro de 2007. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Ana Maria Veríssimo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção Regional da Economia do Alentejo

Anúncio n.o 1704/2007

Nos termos do artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março,
discriminam-se as obras adjudicadas por esta Direcção Regional
durante o ano de 2006:

8 de Fevereiro de 2007. — O Director Regional, Bernardino Miguel
Marmelada Piteira.

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.o 5434/2007

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.o 101.24.07.6.40

Ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 291/90, de 20 de Setembro, e do n.o 3 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 272/89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.o 18 da Portaria
n.o 625/86, de 25 de Outubro, nos termos do n.o 3 da Portaria n.o 962/90,
de 9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.o 299/86, de 20 de
Junho, é reconhecida a qualificação à empresa TECNIAMPER —
Comércio e Reparação de Veículos e Peças, L.da, Pavilhão 1, Quinta
da Raposa, Sete Casas, 2670-350 Loures, na qualidade de instalador
de tacógrafos homologados de acordo com o Regulamento (CE)
n.o 1360/2002, de 13 de Junho, estando autorizado a realizar a primeira
verificação e a colocar a respectiva marca própria, em anexo, e os
símbolos do controlo metrológico nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

22 de Fevereiro de 2007. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
José Brito.




