
Diário da República, 2.ª série — N.º 23 — 1 de fevereiro de 2017  2233

de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. aprovado pelo Despacho 
n.º 382/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, 
de 7 de outubro.

Artigo 29.º
Entrada em vigor

Tendo sido promovidas a audiência prévia dos trabalhadores do INIAV 
e das estruturas representativas destes, sem prejuízo da divulgação do 
presente Regulamento através da afixação nos respetivos serviços e 
locais de trabalho, bem como através de outros meios de publicação 
que se entendam por necessários, o mesmo entra em vigor no primeiro 
dia útil do mês seguinte ao da sua aprovação.

Artigo 30.º
Casos omissos

1 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
Regulamento aplicam -se as disposições estabelecidas na Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, e demais legislação complementar, bem como as cons-
tantes dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis.

2 — As dúvidas, ou casos omissos, que venham a surgir na aplica-
ção do presente Regulamento, são resolvidos por decisão do Conselho 
Diretivo do INIAV, I. P.
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 MAR

Direção-Geral de Política do Mar

Despacho n.º 1175/2017
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho, auto-

rizei, a pedido do interessado e por conveniência do serviço, a cessação 
da comissão de serviço do dirigente intermédio de 2.º grau — Chefe 
de Divisão de Investimentos e Ordenamento da Direção de Serviços 
de Programação — Paulo Jorge Viegas de Carvalho Machado, com 
efeitos a 31 de dezembro.

30 de dezembro de 2016. — O Subdiretor -Geral, Jorge Oliveira e 
Carmo.
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 Despacho n.º 1176/2017
Tendo em consideração a orgânica da Direção-Geral de Política do 

Mar (DGPM), aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2012, de 31 
de janeiro, pela Portaria n.º 295, de 28 de setembro, e pelo Despacho 
n.º 13604/2012, de 12 de outubro, verificando-se que o lugar de chefe 
de divisão de Monitorização, da Direção de Serviços de Estratégica, se 
encontra atualmente vago e sendo o normal e regular funcionamento 
desta unidade orgânica essencial para assegurar a prossecução das atri-
buições cometidas à DGPM, torna-se necessário proceder à nomeação 
de dirigente para esta unidade orgânica.

Considerando o perfil profissional necessário e o tipo de competências 
específicas exigidas para o lugar a prover, designo, nos termos conjuga-
dos do n.º 1 do artigo 20.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, em regime de substituição, o licenciado Paulo Jorge Viegas 
de Carvalho Machado, para exercer o cargo de direção intermédia de 
2.º grau, chefe de divisão de Monitorização, da Direção de Serviços de 
Estratégica, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas 
são adequadas ao cargo a prover, conforme nota curricular que faz 
parte integrante do presente despacho, encontrando-se observados todos 
os requisitos legais de provimento exigidos por esta disposição legal.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
30 de dezembro de 2016. — O Subdiretor-Geral, Jorge Oliveira e 

Carmo.

Nota curricular de Paulo Jorge Viegas
de Carvalho Machado

Português, natural de Loulé, 54 anos.
I — Habilitações Académicas:
1988 — Licenciatura em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com a média 
final de catorze valores.

II — Carreira Profissional:
2016 — Chefe de Divisão de Investimentos e Ordenamento, em re-

gime de substituição.
2012-2016 — Técnico Superior, da Divisão de Investimentos e Or-

denamento, da Direção-Geral de Politica do Mar.
2008-2012 — Chefe da Divisão do Ordenamento e Valorização, do 

Departamento de Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico, do 
Instituto da Água, IP.

2004-2008 — Técnico Superior, em regime de requisição, no Depar-
tamento de Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico, Divisão de 
Ordenamento e Valorização, do Instituto da Água, IP.

1999-2004 — Diretor de Serviços da Qualidade do Ambiente, da 
Direção Regional do Ambiente dos Açores.

1997-1998 — Chefe de Divisão, da Direção Regional do Ambiente 
dos Açores.

1991-1997 — Técnico Superior, do quadro da Direção Regional de 
Ambiente dos Açores.

III — Atividades Profissionais Recentes e Relevantes:
2016 — Participação no Projeto 501 “Estudos Preparatórios”, relativo 

à partilha de informação sobre vigilância marítima.
2015 — Participação no Grupo de Trabalho Interministerial para o 

registo de embarcações de bandeira portuguesa (GTI-REBP) criado, ao 
abrigo do Despacho n.º 6957/2015.

2015 — Participação no Grupo de Trabalho para Ordenamento da 
atividade aquícola entre a Ponta de Sagres e Faro.

2013-2014 — Acompanhamento do projeto “Transboundary Planning 
in the European Atlantic (TPEA)”, relativo ao ordenamento do espaço 
marítimo no contexto transfronteiriço.
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 Despacho n.º 1177/2017
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, para efeitos de eventual 
renovação da comissão de serviço, os titulares dos cargos de direção in-
termédia, darão conhecimento do termo da respetiva comissão de serviço 
ao respetivo dirigente máximo, com a antecedência mínima de 90 dias.

Considerando que o dirigente em apreço cumpriu o estipulado quanto 
ao termo da comissão de serviço e apresentou o relatório de demonstração 
das atividades prosseguidas e resultados obtidos, o qual foi objeto de 
análise circunstanciada.

Considerando que no exercício do cargo alcançou bons resultados e de-
monstrou capacidades de liderança, de gestão e compromisso com o ser-
viço público, com respeito pelas normas jurídicas, éticas e deontológicas.

Torno público, que por meu despacho, proferido ao abrigo do n.º 1 
do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi renovada a co-
missão de serviço da mestre Maria da Conceição de Jesus dos Santos 
no cargo de Diretora de Serviços de Estratégia, com efeitos a partir de 
25 de abril de 2017.

3 de janeiro de 2017. — O Subdiretor -Geral, Jorge Oliveira e Carmo.
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 Despacho n.º 1178/2017
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto do Pessoal 

Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, para efeitos de 
eventual renovação da comissão de serviço, os titulares dos cargos de 
direção intermédia, darão conhecimento do termo da respetiva comissão 
de serviço ao respetivo dirigente máximo, com a antecedência mínima 
de 90 dias.

Considerando que o dirigente em apreço cumpriu o estipulado quanto 
ao termo da comissão de serviço e apresentou o relatório de demonstração 
das atividades prosseguidas e resultados obtidos, o qual foi objeto de 
análise circunstanciada.

Considerando que no exercício do cargo alcançou bons resultados e 
demonstrou capacidades de liderança, de gestão e compromisso com 
o serviço público, com respeito pelas normas jurídicas, éticas e deon-
tológicas.

Torno público, que por meu despacho, proferido ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi renovada a comissão 
de serviço da mestre Isabel Maria Tavares Ribeiro Esteves no cargo de 
Chefe de Divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e Administrativo, com 
efeitos a partir de 30 de maio de 2017.

3 de janeiro de 2017. — O Subdiretor -Geral, Jorge Oliveira e Carmo.
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