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Ferreira dos Santos, técnico superior do quadro do Instituto da Con-
servação da Natureza a exercer em regime de comissão de serviço
o cargo de presidente da comissão directiva da Reserva Natural do
Paul da Arzila (cargo de direcção intermédia de 1.o grau), foi provido
na categoria de assessor principal, nos termos do artigo 29.o e do
n.o 3 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, na redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, com antiguidade na categoria reportada
a 11 de Outubro de 2005.

23 de Maio de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 15 285/2007

Por despacho de 21 de Maio de 2007 do presidente do Instituto
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., mediante
parecer prévio da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, Orde-
namento do Território e Desenvolvimento Regional, António Pereira
Lages e Carlos Barroso Dias, respectivamente motorista de pesados
e pedreiro do quadro do Instituto da Conservação da Natureza, tran-
sitam nos termos da alínea a) do n.o 4 do artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 470/99 de 6 de Novembro, para a carreira de vigilante da natureza,
na categoria de vigilante da natureza de 2.a classe, ficando posicio-
nados, respectivamente, no escalão 5, índice 254, e escalão 1,
índice 190, do mesmo quadro, ficando exonerados dos lugares de
origem a partir da data de aceitação dos lugares. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Maio de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 15 286/2007

Por despachos de 14 de Maio e de 1 de Junho de 2007, respec-
tivamente do secretário-geral-adjunto do Ministério da Educação e
do presidente do Instituto da Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade, I. P., Maria Máxima da Silva Bento da Palma Dias, técnica
profissional especialista principal do quadro da Secretaria-Geral do
Ministério da Educação, em requisição no Instituto da Conservação
da Natureza, foi transferida com a mesma categoria para o quadro
do Instituto da Conservação da Natureza, ficando exonerada do qua-
dro de origem a partir de 1 de Junho de 2007, data de aceitação
do lugar no quadro do Instituto da Conservação da Natureza. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Junho de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 15 287/2007

Por despacho de 21 de Maio de 2007 do presidente do Instituto
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., mediante
a emissão da declaração da confirmação de cabimento pela Direcção-
-Geral do Orçamento, os licenciados Pedro António Castro Henriques,
Maria Elisa da Encarnação Jorge Oliveira e Isabel Maria Serrano
Vilar, assessores do quadro do Instituto da Conservação da Natureza,
foram promovidos, por urgente conveniência de serviço, precedendo
concurso, à categoria de assessor principal da carreira técnica superior
do mesmo quadro, ficando exonerados dos lugares de origem a partir
de 21 de Maio de 2007, data da aceitação dos novos lugares.

21 de Junho de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 15 288/2007

Por despacho de 21 de Maio de 2007 do presidente do Instituto
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., mediante
a emissão da declaração da confirmação de cabimento pela Direcção-
-Geral do Orçamento, os licenciados Ana Maria Cordes Cabêdo
Amado, António Alberto Vaz Pereira Morais, Dinah Elsa Valmor
da Cruz Sobral, João Manuel da Silva Alves, Isabel Maria Navarro
Sacadura Botte Daun e Lorena, Luís Filipe Falcão Carvalho Matos,
Maria Edite Albuquerque Castro Marques, Maria Manuela Rosa Mar-
celino e Maria Teresa Nunes Portas, técnicos superiores principais
do quadro do Instituto da Conservação da Natureza, foram promo-
vidos, por urgente conveniência de serviço, precedendo concurso, à
categoria de assessor da carreira técnica superior do mesmo quadro,
ficando exonerados do lugar de origem a partir de 21 de Maio de
2007, data da aceitação dos novos lugares, mantendo-se o licenciado
João Manuel da Silva Alves em comissão de serviço no cargo dirigente.

21 de Junho de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 15 289/2007

Por despacho de 21 de Maio de 2007 do presidente do Instituto
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., mediante
a emissão da declaração da confirmação de cabimento pela Direcção-
-Geral do Orçamento, o licenciado Joaquim Manuel Godinho Cid,
assessor da carreira de consultor jurídico do quadro do Instituto da
Conservação da Natureza, foi promovido, por urgente conveniência
de serviço, precedendo concurso, à categoria de assessor principal
da carreira consultor jurídico do mesmo quadro, ficando exonerado
do lugar de origem a partir de 21 de Maio de 2007, data da aceitação
do novo lugar.

21 de Junho de 2007. — A Directora do Departamento de Finanças
e Gestão Administrativa, Otília Martins.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 15 290/2007

Na sequência do requerimento apresentado pela REN — Rede
Eléctrica Nacional, S. A., e pela EDP — Gestão da Produção de Ener-
gia, S. A., nos termos do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 240/2004,
de 27 de Dezembro, com as rectificações introduzidas pela Declaração
de Rectificação n.o 1-A/2005, de 17 de Janeiro, e as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 199/2007, de 18 de Maio, aprovo as
adendas aos acordos relativos à cessação antecipada dos contratos
de aquisição de energia celebrados, no dia 27 de Janeiro de 2005,
entre aquelas duas entidades.

O presente despacho produz efeitos desde 15 de Junho de 2007.

15 de Junho de 2007. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.

Despacho n.o 15 291/2007

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.o 2
do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 240/2004, de 27 de Dezembro, e
após apreciação do requerimento apresentado pela EDP — Gestão
da Produção de Energia, S. A., com a estimativa da taxa de juro
anual prevista na subalínea ii) da alínea b) do n.o 4 do artigo 5.o
do citado diploma legal, fixo em 5,22% o valor da aludida taxa de
juro anual.

O presente despacho produz efeitos desde 15 de Junho de 2007.

15 de Junho de 2007. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.

Despacho n.o 15 292/2007

Nos termos do n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, alterada pela Lei n.o 1/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em
comissão de serviço, a licenciada Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves
Murta Ladeira, para exercer funções de subdirectora-geral do Instituto
de Informática.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de
2007, inclusive.

22 de Junho de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.

ANEXO

Nota curricular (académica e profissional)

Nome — Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira.
Data de nascimento — 8 de Maio de 1955.
Formação universitária:

Bacharelato em Economia da Universidade Técnica de Lisboa — 14
valores — 1975;

Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Nova de
Lisboa — 15 valores — 1977;

Frequência do curso de mestrado em Ciências da Computação da
Universidade de Coimbra — 1985.

Actividade profissional:
No Instituto de Gestão Informática e Financeiro da Saúde — vogal

do conselho de administração responsável pela área de informática
e comunicações (2005- 2007);

No Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde — adjunta
do Gabinete (Julho de 2005);




