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Licenciado em Medicina, Faculdade de Medicina de Lisboa, Univer-
sidade de Lisboa, Julho de 1987.

Sociedades científicas, associações profissionais e outras:
Médicos do Mundo Portugal (Co -fundador, Presidente 1999, 

2005 -2008);
Ordem dos Médicos (1987 -presente);
Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (1990 -presente);
Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares 

(1991 -presente);
AcademyHealth (2000 -presente);
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(2001 -presente);
PAPS — Portuguese American Post Graduate Society (Direcção 

2001 -2002);
Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos — Pre-

sidente (1989 -1991);
PorMSIC — Portuguese Medical Students’ International 

Committee — Secretário -Geral (1985 -1987);
Direcção da Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina 

de Lisboa (1983 -1987). 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 24951/2008
Por não se encontrarem reunidas as condições para o exercício do 

cargo de conselheiro político junto do Representante Especial das Na-
ções Unidas para o Chade e República Centro-Africana em regime de 
secondment, revogo o meu despacho n.º 17676/2008, publicado na 
2.ª série do Diário da República, de 1 de Julho de 2008. 

A presente revogação produz efeitos a 15 de Agosto de 2008.
17 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Despacho n.º 24952/2008
1 — Ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, 

exonero Elisabete Cristina Ribeiro Gerardo das funções de minha secretá-
ria pessoal que vinha exercendo, com dedicação, zelo e profissionalismo, 
bem como disponibilidade e qualidades pessoais evidenciadas.

2 — A presente exoneração produz efeitos a partir de 30 de Setembro 
de 2008.

29 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Despacho n.º 24953/2008
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio a licenciada Elisabete Cristina Ribeiro Gerardo para 

prestar funções de assessoria no meu Gabinete ao Coordenador Nacional 
para a Aliança das Civilizações.

2 — É atribuída ao nomeado uma remuneração mensal de € 2281, 
acrescida de subsídio de refeição e ajudas de custo, sendo esta a re-
muneração a tomar por base na determinação dos subsídios de férias 
e de Natal.

3 — A presente nomeação é feita por um ano, tacitamente prorrogável, 
sem prejuízo de ser o presente despacho revogável a todo o tempo.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Outubro 
de 2008.

29 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Louvor n.º 600/2008
No momento em que cessa as funções de assessor militar do meu 

Gabinete para frequentar o curso de promoção a oficial general, muito 
me apraz prestar público louvor ao coronel de cavalaria Tiago Maria 
Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos.

Nomeado para o cargo em 1 de Setembro de 2007, cumpriu com 
grande profissionalismo e de forma sempre empenhada, rigorosa e 
disponível as múltiplas tarefas que lhe foram cometidas, designadamente 
no âmbito do acompanhamento das questões de índole político -militar, 
incluindo as respeitantes à participação de Portugal nas operações de 
manutenção de paz da ONU, nas missões da Aliança Atlântica e da 
PESC/PESD.

O coronel Tiago Vasconcelos demonstrou, ao longo do exercício das 
suas funções no meu Gabinete, amplos conhecimentos, visão estratégica, 
bem como sensibilidade política e capacidade de adaptação.

Assinalo ainda o significativo contributo dado pelo coronel Tiago 
Vasconcelos, ao longo da sua passagem pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, para a consolidação dos mecanismos de articulação dos 
diversos departamentos governamentais e das Forças Armadas no âmbito 
da formulação da política externa e de defesa.

29 de Agosto de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho n.º 24954/2008
O Acordo de Cooperação Cambial, assinado em 13 de Março de 1998 

com a República de Cabo Verde, previu a constituição da Unidade de 
Acompanhamento Macroeconómico (UAM), destinada a acompanhar 
o funcionamento do referido Acordo, nomeadamente através da análise 
da execução das medidas de política económica, nos termos dos Esta-
tutos assinados na mesma data. A representação portuguesa na UAM é 
assegurada pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública e 
pelo Banco de Portugal.

Tendo presente o estabelecido no Acordo de Cooperação Cambial e 
tornando-se necessário proceder à substituição do Dr. Frederico Gui-
lherme Gonzaga dos Santos, que pelo despacho conjunto n.º 649/98, de 
15 de Julho, desempenhava as funções de representante do Ministério 
das Finanças e das Finanças e da Administração Pública na UAM, é 
designado para representar o Ministério das Finanças e da Administração 
Pública na referida Unidade o Dr. Carlos Manuel dos Santos Figuei-
redo, do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais.

28 de Fevereiro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e 
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. 

 Despacho n.º 24955/2008
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei 

n.º 204/2006, de 27 de Outubro, e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 381/97, de 30 de Dezembro, é criado o Consulado Honorário de 
Portugal em Lilongwe, dependente da Secção Consular da Embaixada 
de Portugal em Harare, com jurisdição sobre o território do Malawi.

5 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e 
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 24956/2008
Por meu despacho de 27 de Agosto de 2008 e do presidente do Instituto 

de Gestão Financeira da Segurança Social, foi a assistente administrativa 
especialista, posicionada no escalão 2, índice 280, Maria do Rosário Men-
des de Abreu Oliveira, do quadro de pessoal daquele Instituto, cumprido 
o disposto 41.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, transferida para 
idêntico posto de trabalho, no mapa de pessoal da Secretaria -Geral do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública, aprovado por despa-
cho de 11 de Março de 2008, nos termos dos artigos 3.º e 4.º da citada lei, 
ficando exonerada do lugar de origem, a partir de 1 de Outubro de 2008.

30 de Setembro de 2008. — O Secretário -Geral, José António de 
Mendonça Canteiro. 

 Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços 
Tributários e Aduaneiros

Despacho n.º 24957/2008
No decurso do processo de reestruturação da Administração Central 

do Estado, o Decreto Regulamentar n.º 24/2007, de 29 de Março, definiu 




