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I,1 A li'.ta dm iimdidnlns r a lltin de ilMSsilfcaçíln liii.il do con
unto pifvixin* mpccllvarnenlr nos nus. 2>t.* e .17." do Dec. lei
•I'M CH, dr "t l?, serão enviadas nos candidatos por fotocopia, através
d'* oídio legislado, sendo também alitndits, pnra consulta, no /'/«
niiil do l " andnr, se n mmieio de candidatos foi infeiloi n 511, caso
iiMilijfiiii ns irlrridns lislns serão publicadas no I)H.

|1 Composição do iiiri do concurso!
Prrsldrnlr • l.irenclada Anabrla de Oliselia lino H uivo Crrs|<o,

dirpilom de serviços da Inspecção-Ocrnl de (Ihrns IVrhlirns,
Irnnspories r Comunicações.

Vnr.iK electivos:
Uirniindii Anabcla (ioncnltcs Petciia dos Santo*, lns|icc-

loia superior principal da Inspecção-dnal de Oluas Pii-
Miias, transportes c/'omunicncoes, que substitui o pré-
sldrtilr nas suas (altas e impedimentos.

l iirmi.iila Ma i Ia Cristina dr Ollveirn Prirlin Nrvrs, IMS
prcloin dn lns|<c/ção-(!cinl de Olnas Pi'ibliins, 1inns|Nti-
lês e Coimnilcnçocs.

Vogais suplentes:,

Ana M.iiln/f ourenço Dins leneiia C'oncia de Paivn, chrfe
dr rrruftllção da Insprcçilo-Cternl de Obras IViblicns,
Irarivpiirles e CormmiraçAcs.

Ntnila/l<i Conceição l-'aiin Dias dn Silvn Mailins, chefe de
Çflo da Inspecção-Ueral de Obras Piiblicas, 1 rampor-
e Comunicações.

•l \\<n. ~ O Inspeclor-Ceral, Jn\t OobrM ile Almrlila Kocha.

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E TURISMO/
OABINEU 00 MINISfRO

Ocsp. 1084f93-DIE. - Dcsiflio o Srcictálio de Estado dn l)i'
niliiikilii e Contorrêncin, l>r. l uls Pnlhn da Silva, paia me subsli-
luir durante a minha deslocação oficial a Ilarcelona/nos dias 4 e I
do corrente mês.

1 II 91 O Minislio do Comércio c Tuiisii
mirl ttathitso fana dt Oliveira,

», l-'trnaniln Ma-

GABINEff 00 SECRETARIO OE ESTMO/00 TURISMO

Direcçáo-Geral do Turismo

Louvor. - Por lei passado A aposentação, depois de um per cm só
de .1.1 anos no serviço dn Adminislrncãv Pública, apraz-me louvar
o tcuiiio .iiniliai pilncipal da Direcçãi^-Ocral do Imismo Joaquim
Ramalho Cai doso, pelas qualidades profissionais demonstradas ao
longo da sua carreira, em que foi noMiio o sentido de responsabili-
dade, interesse e dedicação que sempre manifestou no desempenho
das suas funções. /

l uncionáiio exemplar e competente, a sua actuação foi Inmbíin
marrnda por qualidades liiiinanaye dr relacionamento de trabalho
que muito dignificaram as funçílcs que exerceu.

Louvor. — Cessou há pouct/(unções, por lei passndo A nposen-
inção, o assessor principal da/Uirccção-Ocral do Turismo Dr. Cai-
los Alhetlo Cnrreia Rodrigues Malias, «|iie durante mais de 33 anos
exeiceu funções na Admini/lração Pública.

Coniiihuiu com os seus conhecimentos e capacidade em várias áreas
d.i função pública, mas a spa formação no domfnio do turismo levou-
o a interessai se por problemas da regionali/ação, nos quais se em-

prnhou adtiradamenle para a criação de um espaço que culminou
com a imlilucion.ili/açáo das regiões de turismo, hoje implementa-
das em lodo o Pais. •

Prlas suas qualidades e cxpcriêniia profissionais demonstradas ao
longo da sua carreira é o Dr. Carlos Alberto Correia Rodrigues Ma-
uns mrirccdor do.testemunho de louvor que orn lhe concedo.

R-11-9.1. — A Directora-Oeral, Paulina Martini.

Por despacho do Secretário de Estado do turismo de .1-11-93:
Pedro Mascarrnhns l-nlcão de A/cvrdo -- técnico especialista da car-

reira de inspector técnico do quadro da Direcçáo-Gcral do Tu-
rismo — aulori/ada a passagem A licença sem vencimento de longa
duração. (Não carece de anotação do 1C.)

'»11-91 - - A Directora dos Serviços Administrativos, Maria de Fá-
tima Riheirn Mrnrtei.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Oiiocçflo-Goiol du Ambiento

Dosp. 4H/93/DQL. Considerando i|.ic n Uri l ri l H') 'M. ,!,•
24 S, confere A Dliecção-Oeral «In Arnlileiile atiihuisocs mi ilnmlnln
«In preparação e rcsposln a emergências rndlonillvas, i|iir nntciioi
mente einin assegurada* pelo extinto Gabinete ilc Protecção r Sfltn
rança Nuclear;

Considerando (|iic, no âmbito dessas aliihulcocs t iidrwtilii mau
ler um grupo técnico de detecção e avaliação ilr emcigênrfat nurlrair*
para n prolei^Ao atempada dos Interesses nacionais;

Considerando que o listado Poilugufs Inn respnnsiihihdíidri in
Irinnrionnls rni maléiln de preparação para as rmrrrPrn Ins iiinlr.i
rés, designadamente drconenlrs iln CiinveinAn Inirinni iitmd pm.i .1
Notificação Imediata nu raso de Aridrnlr Niulrni r l iiinpi'"' j» K .t
dloncliva e mais especificamente aquelas que noi cabem como mem
bros das (iimnnlilades Europeias, no flrnbilo da Decisão d» Consc-
lho R7/AOO l UR. de, 14.12;

K, finalmente, considerando que a nnva orgânica dn Dirrttílo licrnl
d» Ambiente ItnpOc que se d< continuidade As obrigações assumidas
pelo ex-Onhlnele de Protecção e Segurança Nuclear na aiiicuhMo
cnm o Serviço Nacional de Protecção Civil e designadamente as que
decorrem du Conselho paia ai Emergências Nucleates, rm tonsil,
luição, e ns (|itc, por Turca do Pcc.-l.ci 3R4/R9, de 12-111, Ilu1 cn
blarn nu seio dn Comissão Nacional de 1'rolccçilo contra KndlncAes:

Awlrn, dclrrinino:
1 — ti criado na Dlrccçflo-Ocrnl do Ambienle um grupo líciiicn

de emergtncia coimlluldo pelos seguintes funcionários:•
a) Kngciiliciro António Princltco Mnrcpics de Cnrvallm, n<«.cs-

sor principal, Inspector do ambiente;
b} lingciihclra habel Maria Canhflo Rorir, asscsvitti prlntipal,

Inspectora do ambiente;
r) Engenheira Maria Clara de Moura l.opes, lícnic» Miprtim

de J. ' t law;
rf) Engenheira Mnria habel Cru/ de Soma Sanim de Amnlo

Correia, técnica especialista principal;
r) Maria Alberlina de Oliveira Marques Darrelo, lícnk-a c«.pc-

rinlisln principal;
/) Mnrla Kita Neves lobio, lécnicn auxiliar principal:
g) Noérnia Pereira Sousa Maria Soares, telefonista;
h) Romeu Manuel Sernache da Silva, auxiliar ndrniuisiraiiio

2 — C) grupo técnico de emergência lent corno objectivos:

«) Garantir, em cooperacflo corn o Serviço Nacional de 1'mtrc
cfto Civil (SNPC), a permanente ligafflo as redes inicMi.iun
riais de alerta e nolificaçflo imediata quer da Agíntin Inlrr
nacional de Kneigla Atómica, quei das rnmiinid.iilcs
Huiopcias (sistema RCURIE), participando nos exeicicios pr

, riódicos de simulacflo;
b) Oníanlir a ligação As autoridades nticlcaics e cenlios dr rinci

gínci.i nuclear espanhóis, difundido Ioda a infoimnví!» 'fie
vante sobre ocorrências no pats virinho <pic prtinii.ini inl-al
esclarecimento das autoridades portuguesas e dn opinião pu
blica;

r) Apoiar o SNPC e as autoridades sanililiias na atati.içflo liv
nica das consequências previsíveis, na definição de conliainc-
didas de mitigação e protecção preventiva contra nm-irfn
cias nucleares e radioactivas, bem como na divitlpncilo piiblii a
ila informação relevante;

«flits. . assegurar a representação da DOA nos grupos de tiabaltio
înternacionais da AlfiA, OCDP.-NRA e Cl: ho âmbito da tec-

'nologia de segurança das instalações nucleares.

.1 -• Para cumprimento desses objectivos o grupo técnico de cmrr
gência desenvolverá e manterá operacional:

a) Uma rede automática de vigilância em continuo da radioac-
lividnde atmosférica;

b) Uma lede de monitori/ação da radioaclividadc dr lundu. i<t><
diiríndo a correspondente implantação «eogiáfica da inlni
rnnvjlo rrcolhidn;

r) Redes de comunicação expedita e fiável com todos os prin-
cipais organismos intervenientes na emergência nuclear, na-
cionais e internacionais;

d) Meios de cálculo automático de diversos níveis de sofistica-
ção, com eventual recepção directa de informação mrleoro
lógica, que possibilitam tanto a estimativa expedida de con-
sequências acidentais agudas, como o tratamento mais
elaborado de informação para mitigação a longo praro;
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t) l.ljinçílo ptimnncnle on SNI'C através dn Inlegtnçflo dm dois
Inspectores no sistema de clinmidi de pessoas utilizado por
nciiiele organismo.

.1 — lísle (Itjpoclío produz efellos * partir da dali) da sua assina-
lurn.

28-9-93. — O Dlrector-Geral, Artur M, Ascenso rires.

Por despacho da Mlnlslra do Ambiente e Recursos Nalurals de
2.1-10-93: '

1'niiln Guilherme dn SlIvnU.emos — nulorliado o exercício em
nctirmilacAo com actividades privadas.

2.11-93, — O Subdireclor-qeral, Francisco José Ooncalvei Bar-
racha.

Cor despacho da Mlnlslra io Ambiente e Recursos Naturais de
23- 10-93:

llcrlflnilcr Lopes l.cil.lo, nssessoV do quadro dn ex-DIrecçío-Oeral
dn Qunlldnde do Ambiente, a ekercer funções de Inspector do Am-
bienle — autorizado o exercício em acumulacAo de funçOes.

4-11-93, — O Subdlrector-0eral\ Francisco José Gonçalves Bar-
racha,

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTApO DOS RECURSOS NATURAIS

Louvor. — Quando tomei posse cbmo Secretário de Estado dos
Recursos Nalurnls, face a mlnhn expmêncla anterior como chefe de
gabinete, nropus-me como mela vir a\ ler um dos melhores gabine-
lês de todo o Governo.

Sem falsa modéstia, julgo que o cdnsegul e o mérito é natural-
mente das pessons que nele trabalharam, e só í meu na medida em
que soube escolhê-las, l

Tal é o caio das Ires equipas de adjuntos e assessores que conill-
lul e que se dedicaram a tarefas diferentes e Igualmente Importantes.

Louvo, por isso, a competência, a capacidade, a inteligência e a
lealdade:

D.i !>.' Marin do Rosário Montalvfeo e Silva Alpolm Cnlv3o
llcrnardcs Coelho e da Dr.' MariatManuela dos Sn h l os Cor-
reia, pois se constituíram num apoio jurídico indispensável
quer no trabalho do quotidiano quei nas acções de fundo par-
ticularmente a reforma da legislação sobre a água.

Dn Dr.' Maria llermjnla Cabral de Oliveira e do engenheiro
Pedro Luís Marlinhò da Silva, polslassumlram com enorme
competência a responsabilidade nas componentes de forma-
ç.lo de política do ambiente, particularmente no que se re-
fere n toda a preparação do PDR e Ho QCA e à coordena-
çflo com qualidade das direcções gerais operacionais.

Dos engenheiros Adriano Cabaços Tourals e Mário Aníbal da
Costa Valente, porque fÍ7eram funcionar tudo o que o diz
respeito à gestío e administração da Secretarla-Oeral gran-
jeando o respeito e a consideração de iodos e naturalmente
a minha própria.

Sc existissem hierarquias nos louvores, serlarmtodos merecedores
de louvor máximo.

12-10-93. — O Secretário de Estado dos Recursos Naturais, An-
lónio Manuel Tavelro da Silva. '

Louvor. — Não é fácil louvar uma pessoa que^se conhece e de
quem ic í amigo há 15 anos. Evoco aqui um almoço de despedida
li,1 m.iis de 10 anos atrás, em que terminámos corri a frase «have-
mos de voltar a trabalhar juntos». \

Tal velo a acontecer, e quero deixar aqui expresso o meu reco-
nhecimento e o meu louvor ao Dr. Jorge Eduardo cie Abreu Fer-
reira Simões, pela forma como desempenhou as funções que lhe co-
meti como meu chefe de gabinete, particularmente no'que se refere
a ler sido o meu primeiro confidente e conselheiro.

12-10-93. — O Secretário de Estado dos Recursos Nalurals, An-
tónio Manuel Tavelra da Silva.

Louvor. — O bom funcionamento de um secretariado é indispen-
sável para qualquer membro do Governo. Pela minha parte tive a
felicidade de nSo ler apenas um excelente secretariado mas sim três
amigas, que, com empenhamento, lealdade, amizade e competência,
se me dedicaram Iodos os dias em que exerci funções desde as 7 ho-
ras e 45 minutos até pelo menos as 21 horas.

A Cilsllnn Gonçalves ferreira, a Fllomena Luclnda Pndlnha e n
I.nlin rilomena chuva silo por Isio merecedoras do louvor máximo
possível e naturalmente da minha amizade.

12-10-93, — OASecrelárlo de Estado dos Recursos Naturais, An-
tónio Manuel TaMra da Silva.

Louvor. — Louvo o trabalho desenvolvido por Alcides Ferreira,
enquanto meu motorista, pela disponibilidade, lealdade e profissio-
nalismo demonstrados.

Nffo é fácil encontrar um motorista como o Sr, Alcides, pnra quem
os conceitos de «confidência» e «dedicação» icjam conceitos lio do-
minados.

12-10-93. — O SecrAlárlo de Eilado dói Recursos Naturais, An-
lónio Manuel Tavelra vá Silva,

GABINETE DO SECRETARIOIDE ESTADO DO AMBIENTE E DO CONSUMIDOR

Instituto de Meteorologia

Recllllcaçlo. — Por ter saldo com Inexaclldío o extracto publi-
cado no DR, 2.', 238, de 11-10-93, a p, 10 520, rectlflca-se que onde
se lê «Maria Fllomena DoaVlda Esgalhado e técnico especialista prin-
cipal» deve ler-se «Maria Fllomena Martins Oormlcho Doavida Es-
galhado e técnico especialista».

9-11-93. — O Chefe de nlvisSo de Oeslflo e Formação de Recur-
sos Humanos, Norberlo Rodrigues.

MINISTÉRIO DO MAR

Secretarla-Geral

Por despachos de 27-9-931 do Secretário de Estado Adjunto e
das Pescas: l

Licenciada Ana Maria Fernanaes Domlngues Correia — nomeada,
em comissão de serviço, cor* efellos a partir de 27-9-93, direc-
tora dos Serviços de Admlnlsfrnçílo Qeral desta Secrelarla-Qer.il.

Licenciada Maria Margarida Gonçalves Machado — nomeada, em
comlssAo de serviço, com e fel i os a partir de 27-9-93, directora do
Gabinete de Informática desta Secretaria-Geral.

Licenciada Isabel Maria GomesjVenlura — nomeada, em comln.lo
de serviço, com efeitos a partir de 27-9-93, coordenadora da área
funcional de políticas estruturais do Gabinete de Assuntos Euro-
peus. !

Licenciada Maria da Graça Baptista Simões Teles — nomeada, em
comissio de serviço, com efeitos a partir de 27-9-93, coordena-
dora da área funcional de organismos Internacionais do Gabinete
de Assuntos Europeus.

Por despacho de 1-10-93 do !
Pescas:

telário de Estado Adjunto e das

Licenciada Maria José OalvSo Fonseca Paulouro — nomeada, em co-
missão dê serviço, com efeitos a' partir de 1-10-93, directora do
Gabinete Jurídico desta Secrelarla-Geral.

(Nflo carecem de visto do TC.)

3-11-93. — O Secrelárlo-Oeral, José Eugênio Moutlnho Tavares
Salgado.

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO, ADJUNTO E DAS PESCAS

Dlrecção-Geral das Pescas« ii
Por despachos de 2-11-93 do subdirector da DlrecçBo-Geral das

Pescas:

iç8w de 'Autorizadas as seguintes recuperações de vencimento de exer-
cício perdido e a perder até ao\limile de 30 dias:

Belrnlro de Oliveira Novo, primeiro-oficlal — 15 dias.
Justina da Silva Santos Quintans, prlmelro-oflcial — 9 dias.
Maria Ema Machado Socorro Domingues, primeiro-oficial — 9 dias.


