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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Louvor n.º 553/2008
Louvo o subintendente M/100172, José Ricardo Nazareth de Carvalho Figueira, da Polícia de Segurança Pública, pelo profissionalismo,
lealdade e dedicação que demonstrou no desempenho das funções de
adjunto do serviço de segurança da Presidência da República ao longo
dos cerca de dois anos e meio em que exerceu o cargo.
Oficial de polícia dotado de excelentes conhecimentos e sólida preparação técnica, o subintendente José Figueira revelou sempre grande
disponibilidade e eficácia no cumprimento da missão, constituindo-se
como um excelente colaborador do oficial de segurança, apresentando
inúmeras propostas para melhoria do funcionamento do serviço, contribuindo decisivamente e de forma muito positiva para o planeamento e
execução de todas as visitas presidenciais em que esteve envolvido.
As qualidades humanas, éticas, morais e profissionais que se lhe reconhecem, e de que se destacam a integridade de carácter, irrepreensível
aprumo, facilidade de relacionamento, capacidade de liderança e elevada
competência, granjearam-lhe o respeito e consideração de todos aqueles
que com ele trabalharam, proporcionando também melhores condições
para cumprimento dos objectivos superiormente determinados.
Pelo que antecede, pela capacidade de trabalho e espírito de missão
evidenciados, pelos serviços relevantes e de elevado mérito prestados,
o subintendente José Figueira é justamente credor deste público louvor,
tendo a sua acção na Presidência da República contribuído significativamente para prestigiar a Polícia de Segurança Pública.
18 de Julho de 2008. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva.

Louvor n.º 554/2008
Louvo o tenente-coronel INF NIM 03476485 João Pedro Rato Boga de
Oliveira Ribeiro pela forma altamente competente, digna e muito prestigiante como exerceu, durante cerca de dois anos e meio, as funções de assessor militar para o Exército na Casa Militar do Presidente da República.
O tenente-coronel Ribeiro alia a um invulgar conjunto de qualidades pessoais, de que se destacam o seu carácter impoluto, uma sólida
formação ética e militar, um notável apego aos mais nobres ideais de
serviço, clara inteligência, espírito arguto e extrema lealdade, um profundo conhecimento nas diferentes áreas do saber militar e uma especial
aptidão para o trabalho em equipa.
Soube assim cultivar e desenvolver um excelente relacionamento com
as diversas assessorias da Presidência e com os departamentos oficiais da
Defesa Nacional e das Forças Armadas, circunstância que lhe granjeou
o respeito e consideração de quantos com ele privaram e foi facilitadora
para a prossecução dos objectivos superiormente determinados.
Militar distinto, seguro nos procedimentos, sensato e vivendo com
grande entusiasmo, iniciativa e criatividade as múltiplas tarefas que teve
a seu cargo, destacou-se pela elaboração de análises e pareceres muito
bem fundamentados e pelo rigoroso planeamento e supervisão das actividades constantes do Programa de Acção Presidencial em que esteve
envolvido, nomeadamente nas cerimónias militares do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades, contribuindo de forma decisiva para o
sucesso de que as mesmas se revestiram.
O tenente-coronel Ribeiro é pois merecedor do público reconhecimento pela excelência dos relevantes serviços prestados, confirmando-se
como um brilhante oficial a quem se augura uma auspiciosa carreira
e cujo desempenho contribuiu de forma significativa para o prestígio
das Forças Armadas.
23 de Julho de 2008. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva.

PARTE B
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral
Despacho (extracto) n.º 21857/2008
Por meu despacho de 6 de Agosto de 2008:
Zara Marina Soares de Almeida foi nomeada, precedendo concurso, técnica superior parlamentar principal da área de tradução (1.º escalão,
índice 525).
13 de Agosto de 2008. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.
Despacho (extracto) n.º 21858/2008
Por meu despacho de 8 de Agosto de 2008:
Marlene de Fátima Bento Viegas Freire, foi nomeada, precedendo concurso, técnica superior parlamentar principal da área de assuntos culturais
(1.º escalão, índice 525).
13 de Agosto de 2008. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 21859/2008
Declaração de utilidade pública
A Associação Portuguesa de Direito Intelectual, associação de direito
privado n.º 503873292, com sede na freguesia do Campo Grande, con-

celho de Lisboa, vem prestando relevantes serviços à comunidade ao
promover o desenvolvimento do estudo, ensino e divulgação do direito
intelectual, designadamente através da criação de um centro de arbitragem voluntária institucionalizada, de carácter nacional, em matéria
de propriedade intelectual, da criação da GESTAUTOR — Associação
de Gestão Colectiva de Direito de Autor, da promoção de cursos de
pós-graduação nas suas áreas de intervenção, bem como na publicação
de conferências e estudos em domínios como o direito da sociedade de
informação, industrial e da bioética.
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Do mesmo modo, ao cooperar com a Administração e as mais diversas
entidades na organização de seminários e mesas-redondas, na preparação
de textos legislativos e na criação de uma biblioteca especializada a par
de um centro de documentação;
Não obstante, há a necessidade de a Associação manter um comportamento isento de práticas restritivas da concorrência, não fazendo
uso das regalias e direitos decorrentes do reconhecimento de utilidade
pública para exercer actividades económicas que ultrapassem o âmbito
dos estatutos e sejam susceptíveis de reduzir a capacidade competitiva
dos demais agentes económicos e de agredir, em consequência, o equilíbrio do mercado:
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 87/99 B.02.07 instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-a pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.
14 de Março de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

NII

Nome

31000183
31000185
31001083
31000685
31003083
31002982
31002182
31000885
31001985

Olímpio Calado Ferreira
Martinho dos Reis Carolino
Carlos Alberto da Conceição Silva
Artur Braz Gonçalves
João Manuel da Cruz dos Santos
Máximo Correia Marreiros
António Alberto da Conceição Dias
António Francisco Alves
João Manuel Dias Cavaco Gonçalves

Valores

16,79
16,65
16,51
16,49
16,31
16,00
15,67
15,47
15,40

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
14 de Agosto de 2008. — O Chefe do Estado-Maior, Orlando da Silva
Paulino, capitão-de-mar-e-guerra.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Centro Jurídico

Autoridade Nacional de Protecção Civil

Rectificação n.º 1885/2008
Ao abrigo da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 162/2007, de 3 de Maio, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 9.º, do Despacho Normativo n.º 35-A/2008, de 29 de Julho, declara-se que o Despacho n.º 19600/2008, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 142, de 24 de Julho de 2008, saiu com a seguinte inexactidão
que, mediante declaração da entidade emitente, assim se rectifica:
No n.º 1, onde se lê «com efeitos a partir de 12 de Abril de 2008.»
deve ler-se «com efeitos a partir de 30 de Junho de 2008.»
8 de Agosto de 2008. — O Director-Adjunto, Pedro Delgado Alves.

Rectificação n.º 1886/2008
Por ter sido publicado com inexactidão o Despacho n.º 20915/2008,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de Agosto
de 2008, relativo ao “Regulamento do Modelo Organizativo dos Corpos
de Bombeiros”, rectifica-se que:
No número 1 do artigo 5.º, “Companhia”, onde se lê “A Companhia é
a unidade operacional do Corpo de Bombeiros que integra dois ou três
secções e o Comandante de Companhia, coadjuvado por um adjunto.”,
deve ler-se “A Companhia é a unidade operacional do Corpo de Bombeiros que integra duas ou três secções e o Comandante de Companhia,
coadjuvado por um adjunto.”.
13 de Agosto de 2008. — O Presidente, Arnaldo José Ribeiro da Cruz.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Instituto de Gestão da Tesouraria
e do Crédito Público, I. P.

Departamento de Recursos Humanos

Aviso n.º 22287/2008

Despacho (extracto) n.º 21861/2008

Nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 8.º do Regime da Tesouraria do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho,
torna-se público que foi celebrado protocolo de prestação de serviços
de cobrança entre a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças e o Instituto
de Registos e Notariado, I. P. em 31 de Agosto de 2007.

Por despacho de 8 de Julho de 2008, do Director Nacional, proferido
no uso da competência delegada, ingressou no quadro do pessoal com
funções policiais da PSP, ao abrigo do n.º 1 do artigo 38.º do Estatuto
do Pessoal da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 511/99, de 24 de
Novembro, com efeitos reportados a 04JUL2008, por aplicação do
artigo 41.º do mesmo Estatuto, na categoria de agente, o agente provisório M/152592 — Lino Miguel Torres Tavares, ficando posicionado no
escalão 1, índice 124, da tabela salarial em vigor para a PSP.

13 de Agosto de 2008. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Pontes Correia.

9 de Julho de 2008. — O Director, Jorge Alexandre Gonçalves Maurício, intendente.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Despacho (extracto) n.º 21862/2008
MARINHA

Por despacho de 05 de Agosto de 2008 do Director Nacional, Fernando Manuel Lourenço Passos, técnico superior principal, promovido
à categoria de Assessor, em lugar a aditar automaticamente ao quadro,
a extinguir quando vagar, nos termos do artigo 29.º do Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto), com efeitos desde 01 de Junho
de 2008.

Direcção-Geral da Autoridade Marítima
Comando-Geral da Polícia Marítima
Despacho (extracto) n.º 21860/2008
Por despacho de 14 de Agosto de 2008 do Chefe do Estado-Maior
da Polícia Marítima, por delegação do Comandante-Geral da Polícia
Marítima, são promovidos, com efeitos a 30 de Abril de 2008, precedendo de concurso de acesso à categoria de Chefe da Polícia Marítima,
os seguintes Subchefes da Polícia Marítima:
NII

31001785
31001385

Nome

Abílio José Peres
José Alberto de Oliveira Barbosa

Valores

17,56
16,97

7 de Agosto de 2008. — O Director, Jorge Alexandre Gonçalves
Maurício, intendente.
Despacho (extracto) n.º 21863/2008
Por despacho de 05 de Agosto de 2008, do Director Nacional — Promovidos ao posto de Chefe, por concurso de avaliação curricular, nos
termos do n.º 1 do artigo 37.º do Estatuto do Pessoal da PSP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 511/99, de 24 de Novembro, com efeitos reportados
a 27 de Fevereiro de 2008, ficando posicionado no escalão 1, índice 230
da tabela salarial em vigor para a PSP, os Subchefes abaixo indicados:
(Clas. 23.º) M/139635 — Eduarda Manuela Almeida Santana Couto,
CM Porto

