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PARTE B
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL
Despacho n.º 9529/2014
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 90/92, de 21 de maio, nomeio com efeitos a partir de 15 de julho de
2014 para o cargo de secretário-geral do Conselho Económico e Social,
em regime de comissão de serviço, a licenciada Maria Fernanda da Luz
Guia, cessando na mesma data as funções que vinha exercendo como
consultora do meu gabinete. A presente nomeação fundamenta-se nos
conhecimentos e experiência da nomeada, conforme nota curricular
em anexo.
15 de julho de 2014. — O Presidente, José A. da Silva Peneda.
Síntese curricular
Nome: Maria Fernanda da Luz Guia
Data de nascimento:15 de janeiro de 1958
Habilitações Literárias: Licenciatura em Organização e Gestão de
Empresas, pelo Instituto Superior de Economia, Lisboa, concluída em
1981, com a classificação final de 14 valores.
Experiência Profissional
No Conselho Económico e Social (CES), como consultora do Gabinete
do Presidente desde 1 de novembro de 2010, exerceu funções em todas
as vertentes de intervenção do CES, com destaque para as tarefas de
apoio à Secretária-Geral nas áreas administrativa, financeira, patrimonial
e de gestão de recursos humanos;
No Departamento de Administração Geral, da ex-Direcção-Geral das
Pescas e Aquicultura (DGPA), como Diretora de Departamento, desde 6
de junho de 2001 a 6 de agosto de 2010, assegurou a gestão e coordenação
de todas as tarefas da competência do Departamento, nomeadamente
nos domínios da gestão dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais
e do sistema informático;
Na Divisão de Estatística, ex-Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
(DGPA), como Chefe de Divisão, de 26 de setembro de 1993 a 5 de Junho
de 2001, assegurou a gestão do sistema de informação estatístico das
pescas e a representação do sector em reunião nacionais, comunitárias
e internacionais no âmbito das estatísticas da pesca;
Na Divisão de Informática, Documentação e Informação, como Chefe
de Divisão e na Divisão de Estatística e Informação de Mercado, do ex-Instituto Português de Conservas e Pescado, assegurou a coordenação
de todas as funções da competência das duas divisões, de 1 de Julho de
1988 a 26 de setembro de 1993;
No ex- Gabinete de Estudos e Planeamento das Pescas, exerceu as
funções de Técnica Superior, na Divisão de Estatística, de 9 de Dezembro
de 1986 a 30 de junho de 1988, tendo participado na implementação de
todos os procedimentos necessários à definição do sistema de informação
estatístico do sector das pescas, por forma a adaptar o sistema às novas
obrigações comunitárias, decorrentes da adesão de Portugal à, então,
Comunidade Económica Europeia, e à criação do Banco Nacional de
Dados das Pescas, desenvolvido em simultâneo;

No Instituto Nacional de Estatística, de 21 de abril de 1983 a 8 de
dezembro de 1986, onde exerceu funções na Divisão de Planeamento
e Apoio do Centro de Informática de 1983 a 1985 e como Chefe da
Equipa do Projeto de Ficheiro de Unidades Estatísticas — Empresas e
Estabelecimentos, de 1985 a 1986, sendo responsável pela restruturação
do mesmo;
Professora do ensino secundário de 1 de outubro de 1981 a 20 de
abril de 1983.
Formação Profissional:
Frequência de diversas ações de formação profissional nas áreas de
gestão financeira e controlo orçamental, organização e gestão, modernização e qualidade, auditoria, informática, gestão de projetos, etc;
Seminário de Alta Direção (2004 -INA);
Curso FORGEP — Programa de formação em Gestão Pública
(2007 — INA), com classificação de 15,9 valores.
Outras Atividades Relevantes:
Representante do Conselho Económico e Social na Comissão de
Acompanhamento do EEA GRANT (Mecanismo Financeiro do Espaço
Europeu 2009-2014);
Vogal da Comissão de Fiscalização do Centro de Formação FOR-MAR desde 2008;
Membro da equipa portuguesa que integrou o projeto comunitário
‘SALMAR — Margens de Valor na Cadeia Alimentar Europeia — Impacto da Indústria do Salmão nas Estruturas do Mercado de Produtos
da Pesca’ (2000-2002);
Membro da equipa do projeto sobre ‘Estatísticas do Emprego no
Sector das Pescas nos Países candidatos à EU’, coordenado pelo LANDSIS/Eurostat.
207969181
Louvor n.º 388/2014
A Senhora Doutora Ana Catarina Mendes Braga exerceu o cargo de
Secretário-Geral do Conselho Económico e Social (CES) durante os
últimos quatro anos, tendo sido exonerada, a seu pedido para desempenhar funções numa prestigiada organização internacional.
No exercício do cargo de Secretário-Geral do CES a Senhora Doutora
Ana Catarina Mendes Braga teve um papel decisivo na coordenação
dos serviços administrativos e na organização das múltiplas atividades
do CES. Também me apoiou de forma muito direta em múltiplas ocasiões, nomeadamente na preparação de intervenções públicas feitas em
Portugal e no estrangeiro.
Por essas razões, venho dar público testemunho da forma exemplar
como a Doutora Ana Catarina Mendes Braga desempenhou o lugar de
Secretário-Geral do CES.
15 de julho de 2014. — O Presidente, José A. da Silva Peneda.
207967512

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Direção Regional de Cultura do Norte
Despacho n.º 9530/2014
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na sua redação atualizada, nomeio, para o exercício do cargo de Diretor de Serviços de Bens

Culturais, na sequência de concurso e da proposta do júri, o Mestre
Miguel Carlos Lopes Brandão Areosa Rodrigues, do mapa de pessoal
da Direção Regional de Cultura do Norte.
Em anexo, nota relativa ao currículo académico e profissional do
nomeado.
26 de junho de 2014. — O Diretor Regional de Cultura do Norte,
António Manuel Torres da Ponte.
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ANEXO
Síntese curricular

Nome: Miguel Carlos Lopes Brandão Areosa Rodrigues Data de
nascimento: 9 de maio de 1962
Habilitações académicas e profissionais:
1984 — Licenciatura em História (variante de Arqueologia) — Faculdade de Letras da Universidade do Porto
1994 — Mestrado em Arqueologia — Faculdade. de Letras da Universidade do Porto
2006 — Auditor do Curso de Defesa Nacional — Instituto de Defesa
Nacional
2011 — Curso de Alta Direção da Administração Pública — Instituto
Nacional de Administração
Experiência profissional:
198411985 — Professor de História na Escola Preparatória de Vila
do Porto (Santa Maria)
198711992 — Professor do Ensino Secundário na situação de requisitado no Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte do Instituto
Português do Património Arqueológico
199212007 — Técnico Superior do quadro da Direção Regional do
Porto do Instituto Português do Património Arquitetónico
199812006 — Chefe da Divisão de Salvaguarda da Direção Regional
do Porto do, I. P.P.A.R.
2007|2013 — Técnico Superior colocado no mapa da Direção Regional de Cultura do Norte
200912013 — Coordenação das candidaturas aos fundos comunitários
da Direção Regional de Cultura do Norte
Desempenhou, desde 01.03.2013 e até 25.06.2014, em regime de
substituição, o cargo de Diretor de Serviços de Bens Culturais
Publicações relevantes:
1988 — Escavações arqueológicas na Igreja de S. Mamede (Torre
de Moncorvo), Trabalhos de Antropologia e Etnologia, S.P.A.E., vol.
XXVIII, fasc. 3-4, Porto, 1988 (em colaboração)
1990 — Levantamento Arqueológico do Vale do Douro (Listagem,
Bibliografia e Regulamento), in Plano Regional de Ordenamento da Zona
Envolvente do Douro, C.C.R.N., Porto, 1990 (em colaboração)
1993 — Trás-os-Montes e Alto Douro. Dos berrões aos castelos da
fronteira, in Trás-os-Montes -Zamora, La frontera que nos une, Diputacion General de Zamora, Zamora, 1993 (em colaboração)
1996 — Cerâmicas medievais da Região de Moncorvo, tese de dissertação de Mestrado, FLUP, Porto, 1994
1996 — Museu do Ferro e da Região de Moncorvo — Introdução a
um programa museológico, Moncorvo, 1996 (em colaboração)
1999 — Olaria no Leste Trasmontano, in Atas da IIa edição do Programa Nacional de Bolsas de Investigação para jovens Historiadores e
Antropólogos, Fundação da Juventude, Porto, 1999
2000 — Perspetivas para o estudo arqueológico dos estabelecimentos cistercienses do Vale do Varosa Tarouca), In Atas do Colóquio:
Cister — Espaços, Territórios, Paisagens (Alcobaça 1998), IPPAR,
2000 (em colaboração)
2003 — Olaria tradicional no Leste Trasmontano, In As Idades da
Terra, IEFP, Lisboa, 2003
2005 — Permanências e ruturas nas estratégicas de povoamento da
Idade do Ferro à Idade Média na Região de Torre de Moncorvo, In Atas
do Colóquio «Castro — um lugar para habitar» — Penafiel/2004, C.M.
de Penafiel, 2005 (em colaboração)
2005 — A classificação do património edificado, In Atas das Jornadas
realizadas em Arouca em 2004 «Cartas Arqueológicas — do inventário
à salvaguarda e valorização do património», C.M. de Arouca, 2005
2008 — A realização de intervenções arqueológicas pelo IPPAR, Era
Arqueologia, n.º 8, 2008
2012 — A ocupação humana no Baixo Vale do Sabor — I. Património
Arqueológico e Arquitetónico, Revista “Colégio Campos Monteiro”,
Torre de Moncorvo, 2012
Participação em congressos, seminários e atividades associativas
Tem participado como orador em inúmeros eventos sobre as temáticas
da Arqueologia e do Património.
1983|1998 — Codirige o Projeto Arqueológico da Região de Moncorvo e a criação do Museu do Ferro e da Reggião de Moncorvo
1996 — Coorganiza o Colóquio sobre Mineração e Metalurgia do
Ferro (Moncorvo)

2007 — Coorganiza o Colóquio Internacional “Património Cultural
no Vale do Douro” (Zamora)
2007 — Coorganiza o Forum “Valorização e Promoção do Património
Regional” (V. N, de Foz Coa)
2010 — Coorganiza o Congresso “Património 2010” (Porto)
207968322

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 9531/2014
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril,
foi concedida a Maria de Fátima de Aguiar Monteiro licença especial
para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida
a Maria de Fátima de Aguiar Monteiro, pelo período de um ano, com
efeitos a partir de 28 de maio de 2014.
21 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.
207970111
Despacho n.º 9532/2014
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril,
foi concedida a Maria da Conceição Carvalho licença especial para o
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial
de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a
Maria da Conceição Carvalho, pelo período de dois anos, com efeitos
a partir de 1 de agosto de 2014.
21 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.
207970299

Autoridade Tributária e Aduaneira
Despacho n.º 9533/2014
1 — De harmonia com o disposto na alínea a) do artigo 54.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), com as alterações
introduzidas pela lei n.º 20/2012 de 14 de maio, designo, para intervirem em representação da Fazenda Pública, nas secções do contencioso
tributário do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Central
Administrativo Sul, em aditamento ao Despacho n.º 7012/2014, de 4 de
março, os seguintes licenciados em Direito da Direção de Serviços de
Justiça Tributária (DSJT), ambos com domicílio profissional na Rua da
Prata n.º 10, 4.º, 1149-027 Lisboa:
Jaime dos Santos Rodrigues
Carina Maria Monteiro Severino
2 — O disposto no número anterior não abrange os processos de
impugnação referentes a direitos de importação, a IEC, e a ISV, bem
como o IVA cobrado pelas Alfândegas.
3 — Este despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura,
ficando, por este meio ratificados todos os atos anteriormente praticados.
15 de julho de 2014. — O Diretor-Geral, José António de Azevedo
Pereira.
207969035

