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Formação profissional — frequentou diversas acções de formação,
jornadas, cursos, seminários, congressos, conferências e colóquios em
diversas áreas, com maior predominância na área de Contabilidade
e Gestão. Frequentou, com aproveitamento, o seminário de alta direcção do Instituto Nacional de Administração.
Actividade profissional:
Ingressou na carreira de assistente administrativo em 1 de Outubro
de 1970, no Instituto do Café, em Angola;
Ingressou no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar a
1 de Março de 1976, ainda na carreira de assistente administrativo,
até 28 de Outubro de 1993;
Em 29 de Outubro de 1993 foi nomeada chefe de secção e em
22 de Janeiro de 1996 tomou posse do cargo de chefe de repartição;
É técnica superior da área de administração universitária desde
30 de Novembro de 2002;
Exerce desde 26 de Julho de 2005, em comissão de serviço, as
funções de chefe de divisão dos Serviços Administrativos;
Desde 1 de Fevereiro de 2004 que assegura internamente as funções
correspondentes ao cargo de director de serviços administrativos que,
para além da Divisão de Administração Financeira, inclui ainda o
Serviço de Pessoal e o Serviço de Assuntos Académicos.

De 12 de Fevereiro de 2007:
Doutor Mário Jorge Rebolho Fernandes da Silva, professor catedrático — no período de 13 a 16 de Fevereiro de 2007.
De 15 de Fevereiro de 2007:
Doutor Germano Neves Pinto da Rocha, professor associado — nos
dias 16 e 17 de Fevereiro de 2007.
Por despacho de 19 de Janeiro de 2007 proferido pela vice-presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina Dentária
da Universidade do Porto, foi concedida equiparação a bolseiro fora
do País ao Doutor Germano Neves Pinto da Rocha, professor associado, no período de 25 a 27 de Janeiro de 2007.
19 de Fevereiro de 2007. — A Secretária, Lúcia de Fátima Raposo
Antunes.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Despacho (extracto) n.o 6054/2007

27 de Fevereiro de 2007. — O Director de Serviços de Recursos
Humanos e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Serviços de Acção Social
Aviso n.o 5622/2007
Nos termos da Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publicam-se os
subsídios concedidos por estes Serviços no 2.o semestre do ano de
2006:
Valor
(em euros)

Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências . . . . . .
Associação de Estudantes do ICBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto . . . . .
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia . . . . .
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia . . . . .
Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia . . . .
Orfeão Universitário do Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comissão de Residentes Jayme Rios Souza . . . . . . . . . . . . . .
Comissão de Residentes Paranhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comissão de Residentes Alberto Amaral . . . . . . . . . . . . . . . .

150
132
150
100
150
350
500
191,15
141,83
57,27

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 922,25

Por despacho de 22 de Fevereiro de 2007 do reitor da Universidade
Técnica de Lisboa, foi Vítor Manuel Sanches Lucas, especialista de
informática do grau 3, nível 1, do quadro de pessoal da Reitoria
da Universidade Técnica de Lisboa, nomeado, após procedimento
interno de selecção, na categoria de especialista de informática do
grau 3, nível 2. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
26 de Fevereiro de 2007. — O Reitor, José Dias Lopes da Silva.

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 6055/2007
Por despacho de 16 de Fevereiro de 2007 do conselho directivo
do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, foi autorizada
a requisição de Manuel Sérgio dos Anjos Magalhães, da carreira de
motorista, do quadro de pessoal do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, para o exercício das mesmas funções para a Reitoria
da Universidade Técnica de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de
Março de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
27 de Fevereiro de 2007. — A Administradora, Maria Clara Petra
Viana.

25 de Janeiro de 2007. — O Administrador, João da Cruz Carvalho.

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Faculdade de Direito
Despacho (extracto) n.o 6052/2007
Por despacho de 27 de Fevereiro de 2007 do presidente do conselho
directivo da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, por
delegação de competências do reitor da Universidade do Porto, foi
ao Doutor Cândido Mendes Martins da Agra, professor catedrático,
concedida a equiparação a bolseiro fora do País nos períodos de
6 a 10 e de 14 a 16 de Março de 2007.
28 de Fevereiro de 2007. — A Secretária, Rosa Cardoso.

Faculdade de Medicina Dentária
o

Despacho n. 6053/2007
Por despachos proferidos por delegação pelo presidente do conselho
directivo da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do
Porto, foram concedidas equiparações a bolseiro fora do País aos
seguintes docentes:
De 29 de Janeiro de 2007:
Doutor David José Casimiro de Andrade, professor associado com
agregação — no período de 24 de Março a 7 de Abril de 2007.
Doutor António Cabral de Campos Felino, professor catedrático — no período de 26 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2007.
Doutor João Carlos Antunes Sampaio Fernandes, professor associado com agregação — no período de 26 a 31 de Janeiro de 2007.

Reitoria
Despacho (extracto) n.o 6056/2007
Por lapso, não foram incluídos os nomes dos Profs. Doutores José
Nunes Esteves Rei, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Pedro José de Melo Teixeira Pinto, professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
no júri das provas de agregação na área científica de Ciências Exactas,
Naturais e Tecnológicas — Ecologia Geral Aplicada, requeridas pelo
professor associado João Alexandre Ferreira Abel dos Santos Cabral,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 24, de 2 de Fevereiro
de 2007, despacho (extracto) n.o 1790/2007 (2.a série).
25 de Fevereiro de 2007. — O Reitor, Armando Mascarenhas
Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Louvor n.o 117/2007
A chefe de secção Maria Cândida Calmeirão Alves Martins Silva
cessará funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, por aposentação, em 2 de Janeiro de 2007.
Ao longo de mais de 15 anos de serviço naquela Escola, sempre
evidenciou uma profunda dedicação, lealdade, competência e sentido
de responsabilidade, granjeando a estima e o respeito de colegas,
de docentes e de alunos.
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Por este seu empenho, capacidades humanas e profissionais,
apraz-me conceder-lhe público louvor.
27 de Dezembro de 2006. — O Presidente, Luciano Rodrigues de
Almeida.
3000223930

geiro ao docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria
Patrício Rodrigues Domingues no período de 2 a 6 de Dezembro
de 2006.
28 de Fevereiro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo,
Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Listagem n.o 48/2007

Despacho (extracto) n.o 6057/2007

Nos termos do artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março,
a seguir se publica a lista de todas as adjudicações de obras públicas
efectuadas no ano 2006 pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria:

Por despacho de 23 de Novembro de 2006 do presidente do Instituto
Politécnico de Leiria, foi autorizada equiparação a bolseiro no estranDesignação da empreitada

Forma de atribuição

Entidade adjudicatária

Empreitada de remodelação dos Laboratórios A, B e SAI do
edifício A.
Empreitada de remodelação da antiga Biblioteca do edifício B.
Trabalhos a mais resultantes de erros e omissões do projecto
da empreitada de remodelação da antiga Biblioteca do
edifício B.
Remodelação dos parques de estacionamento 2 e 3.
Remodelação dos parques de estacionamento 2 e 3 —
trabalhos a mais.
Empreitada de remodelação de espaço para as associações de
estudantes na Biblioteca José Saramago.
Empreitada de remodelação dos gabinetes das torres 1, 2 e 3
do edifício A.
Empreitada de remodelação dos gabinetes das torres 1, 2 e 3
do edifício A — trabalhos a mais.
Substituição do módulo electrónico de comando e da
cablagem do sistema de arranque do compressor 2 da
UTA_B. Ensaios e colocação em funcionamento.
Beneficiação do algeroz e platibanda na ala norte do edifício
A; reparação de algeroz oeste incluindo o fornecimento de
telas e de todos os materiais e mão-de-obra necessários.
Fornecimento e montagem de purgadores automáticos de ar e
respectivos materiais na central térmica do edifício C.
Fornecimento e aplicação de caleira e descargas no edifício B.
Montagem de divisória em gesso cartonado, estrutura de 48
mm com isolamento a lã de rocha e placa dupla, espessura
total de 100 mm, incluindo rodapé de madeira e uma porta
lacada a branco, com pintura na totalidade da divisória e na
parede existente no edifício C.
Remoção e reinstalação de armadura e alçapão de visita no
tecto do gabinete GO1-6, pintura das paredes do corredor e
do gabinete contíguo do piso 1 do edifício B e reparação e
pintura dos tectos em dois gabinetes do edifício C.
Fornecimento e aplicação de alçapão junto ao gabinete C1P1
8, tapar buracos no tecto deixados com a remoção de
projectores e acrescentar divisórias.
Reparação de algerozes no edifício A. Recolagem das
membranas existentes em mau estado e aplicação, onde
necessário, de uma membrana de betume.

Concurso limitado
Concurso limitado
Concurso limitado

LITOBRAS — Sociedade de Construções Civis e
Obras Públicas, L.da
BOSOGOL, Construções e Obras Públicas, S. A.
BOSOGOL, Construções e Obras Públicas, S. A.

Concurso limitado
Concurso limitado

CIVILVIAS — Construção e Vias, L.da
CIVILVIAS — Construção e Vias, L.da

Concurso limitado
Concurso limitado

LITOBRAS — Sociedade de Construções Civis e
Obras Públicas, L.da
Paulo Silva Santos — Engenharia e Construções, L.da

Concurso limitado

Paulo Silva Santos — Engenharia e Construções, L.da

Ajuste directo

GASCENSOL — Instalações Térmicas e Climatização, L.da

Ajuste directo

ISOTEXSA — Impermeabilizações para a Construção Civil, L.da

Ajuste directo

AqueciTérmica, L.da

Reparação da unidade de tratamento de ar UTA12.
Execução de 12 ml de troço de tubagem em vala.
Refazer junta dilatação, do alçado posterior do edifício B.
Picagem e rebocos soltos e execução de novos rebocos,
pintura de zona tratada.
Serviço de montagem de portas corta-fogo.
Execução de troços de esgoto no laboratório DS.-1.03 e
DS.01.12.
Obra de abertura de vão de porta de acesso à cobertura junto
ao gabinete GL2.12 — edifício A.
Reparação da ruptura de tubagem de aquecimento do edifício C.
Picagem de rebocos soltos em paredes em altura e tectos.
Refazer reboco.
Empreitada de reparação do posto de transformação 2 —
edifício A.
Fornecimento e aplicação de lajetas térmicas na cobertura da
zona dos gabinetes de mecânica do edifício A.
Fornecimento e montagem de variadores de frequência nos
ventiladores associados a UTAS do edifício da Biblioteca
José Saramago.
Execução de juntas de dilatação e refechamento de juntas de
alvenaria de tijolo a mástique.
Reparação das floreiras da Biblioteca José Saramago.
Total

da

Valor sem IVA
(em euros)

124 500
34 258,91
1 052,80

51 744,82
729
43 300
117 095,68
3 221,47
300

1 427,80

235,95

Ajuste directo
Ajuste directo

CALEIRÁPIDA, L.
Fernando L. Patrício

Ajuste directo

Fernando L. Patrício

600

Ajuste directo

Fernando L. Patrício

610

Ajuste directo

Ajuste directo

ISOTEXSA — Impermeabilizações para a Construção Civil, L.da

3 462,40
965

1 730

1 500

Ajuste directo
Ajuste directo

GASCENSOL — Instalações Térmicas e Climatização, L.da
FLUXOTERM, Climatização, L.da
BOSOGOL, Construções e Obras Públicas, S. A.

466,19
1 130

Ajuste directo
Ajuste directo

Paulo Silva Santos — Engenharia e Construções, L.da
Paulo Silva Santos — Engenharia e Construções, L.da

1 520
2 803

Ajuste directo

Paulo Silva Santos — Engenharia e Construções, L.da

3 250

Ajuste directo
Ajuste directo

157,80
1 987

Ajuste directo

AqueciTérmica, L.da
LITOBRAS — Sociedade de Construções Civis e
Obras Públicas, L.da
LITOBRAS — Sociedade de Construções Civis e
Obras Públicas, L.da
ISOCENTRO — Isolamentos e Impermeabilizações
Construção Civil, L.da
TENSOFER, L.da

Ajuste directo

MESIS Engenharia, L.da

Ajuste directo

Ramos Catarino, S. A.

Ajuste directo
Ajuste directo

28 de Fevereiro de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.

4 937
30 150,50
4 677,91

1 396
1 516,70
440 725,93

