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Finanças e da Administração Pública, por fusão da Direcção-Geral
de Estudos e Previsão (DGEP) e da Direcção-Geral de Assuntos
Europeus e Relações Internacionais (DGAERI);

Considerando que a Portaria n.o 343/2007, de 30 de Março, pro-
cedeu à definição das unidades orgânicas nucleares e à definição do
limite máximo de unidades orgânicas flexíveis do GPEARI;

Considerando que, pelo despacho n.o 4/DG/2007, de 28 de Maio,
procedi à criação das unidades flexíveis do GPEARI;

Considerando que o n.o 1 do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, estabelece que os cargos dirigentes podem ser exercidos
em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar:

Nomeio, em regime de substituição e por urgente conveniência
de serviço, os técnicos seguidamente identificados, possuidores dos
requisitos legais e dotados de competência técnica e aptidão para
o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo, para car-
gos de direcção intermédia no GPEARI:

Na Unidade de Política Económica:

1 — Licenciada Alda Manso Rito, técnica economista princi-
pal — chefe da Divisão de Modelização e Previsão.

2 — Licenciado Ângelo Emanuel Cortesão de Seiça Neves, técnico
superior principal — chefe da Divisão de Finanças Públicas.

3 — Licenciada Paula Alexandra Fonseca da Costa, técnica superior
principal — chefe da Divisão de Políticas Europeias.

4 — Licenciada Gabriela do Rosário Fernandes de Oliveira dos
Santos Guerreiro, técnica superior principal — chefe da Divisão de
Mercados e Serviços.

Na Direcção de Serviços de Cooperação e Instituições:

1 — Licenciada Beatriz da Glória Dias Teixeira, técnica superior
principal — chefe da Divisão de Relações Bilaterais.

2 — Licenciada Rosa Maria Fernandes Lourenço Caetano, técnica
superior principal — chefe da Divisão de Relações Multilaterais.

Na Direcção de Serviços de Planeamento e Controlo da Gestão:

Licenciada Conceição de Jesus Amaral, técnica economista asses-
sora — directora de serviços.

O presente despacho produz efeitos à data de 16 de Maio de 2007.

26 de Junho de 2007. — O Director-Geral, Nuno Sousa Pereira.

Instituto Nacional de Administração, I. P.

Despacho n.o 18 557/2007

Por meu despacho de 25 de Julho de 2007:

Matilde Maria de Mello Gago da Silva, assessora do quadro de
pessoal do Instituto Nacional de Administração, I. P., foi nomeada,
após concurso, assessora principal da carreira técnica superior do
mesmo quadro.

Carlos Alberto Simões Dias David e Rosa Maria Bonzinho dos
Ramos, técnicos superiores de 1.a classe do quadro de pessoal do
Instituto Nacional de Administração, I. P., foram nomeados, após con-
curso, técnicos superiores principais da carreira técnica superior do
mesmo quadro.

Rute Miriam da Silva Marques Seixas, assistente administrativa
do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Administração, I. P.,
foi nomeada, após concurso, assistente administrativa principal da
carreira de assistente administrativo do mesmo quadro.

Paula Cristina Pina, Sandra Maria Ramos Marques e Ana Maria
Martins dos Santos, assistentes administrativas principais do quadro
de pessoal do Instituto Nacional de Administração, I. P., foram nomea-
das, após concurso, assistentes administrativas especialistas da carreira
de assistente administrativo do mesmo quadro.

25 de Julho de 2007. — O Vogal do Conselho Directivo, Amílcar
Arantes.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA CULTURA

Despacho n.o 18 558/2007

O Decreto-Lei n.o 225/2006, de 13 de Novembro, que estabelece
o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes, deter-
mina nos seus artigos 12.o e 13.o que a apreciação das candidaturas
é efectuada por comissões nomeadas pelo Ministro da Cultura, e
que os membros dessas comissões, que não sejam trabalhadores da

Administração Pública, têm direito a uma remuneração indexada ao
número de propostas a analisar, cujo montante é fixado por despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finan-
ças e da cultura.

Assim, determina-se o seguinte:
1 — A remuneração a atribuir aos membros das comissões de apre-

ciação previstas no artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 225/2006, de 13
de Novembro, é de E 15 por candidatura apreciada, não podendo
exceder, no total, o montante de E 3000.

2 — O disposto no número anterior não prejudica o abono de ajudas
de custo e o reembolso das despesas de transporte realizadas pelos
membros das comissões para participação nas respectivas reuniões,
a processar nos termos e valores anualmente fixados para os fun-
cionários públicos com vencimentos superiores ao valor do índice
405.

26 de Julho de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel da
Silva Pires de Lima.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 18 559/2007

Nos termos do artigo 45.o, do n.o 1 do artigo 49.o e do n.o 2 do
artigo 52.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Come-
morativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, concedo a medalha de reconhe-
cimento ao capitão de infantaria 02341390, José Miguel de Amaral
Costa Barreto.

19 de Junho de 2007. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique
Nuno Pires Severiano Teixeira.

Despacho n.o 18 560/2007

Nos termos do artigo 44.o, do n.o 1 do artigo 49.o e do n.o 2 do
artigo 52.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Come-
morativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, concedo a medalha dos feridos
em campanha ao tenente-coronel graduado DFA (011150-D) José
António Fernandes.

19 de Junho de 2007. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique
Nuno Pires Severiano Teixeira.

Despacho n.o 18 561/2007

Nos termos do artigo 44.o, do n.o 1 do artigo 49.o e do n.o 2 do
artigo 52.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Come-
morativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, concedo a medalha dos feridos
em campanha ao furriel miliciano REF (02993866) José Alberto Gas-
par Antunes.

19 de Junho de 2007. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique
Nuno Pires Severiano Teixeira.

Secretaria-Geral

Louvor n.o 445/2007

Por proposta do coordenador do Exército para o projecto SIG,
louvo o sargento-ajudante de cavalaria NIM 08383887, António Miguel
da Silva Santos, pela forma zelosa e competente corno, desde há
três anos, desempenha funções na área de desenvolvimento do pro-
jecto Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional.

Militar muito experiente, com reconhecidos serviços prestados no
âmbito do desenvolvimento de sistemas, o sargento-ajudante Silva
Santos, com invulgar sentido de responsabilidade e empenho, supera
os desafios das novas tarefas nesta área do desenvolvimento SAP,
merecendo o reconhecimento dos oficiais que com ele privam e
impondo a estima e respeito dos militares e civis em serviço no pro-
jecto. Igualmente de realçar a esmerada educação, natural convivência,
correcção e postura exemplar, sempre manifestadas no cumprimento
das tarefas que lhe foram cometidas, ao desempenhá-las com eficiência
e total disponibilidade para o serviço.

Pela forma esclarecida, responsável, competente e sóbria com que
confirmou as qualidades militares e técnicas de excepção, prestigiando




