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Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 22.º 
da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e no artigo 9.º 
do Decreto Regulamentar n.º 6/2012, de 18 de janeiro, determino o 
seguinte:

1 — É designado como chefe do GABGEP o licenciado José António 
Vilar de Jesus, técnico superior do mapa de pessoal desta direção -geral.

2 — O exercício das funções de chefe da equipa multidisciplinar é 
equiparado, para efeitos remuneratórios, a chefe de divisão, nos termos 
do disposto no artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2012, de 18 de 
janeiro, incluindo a remuneração base e as despesas de representação 
legalmente estabelecidas para aquele cargo.

3 — O GABGEP mantém as competências definidas no meu Despa-
cho n.º 12568/2012, de 31 de agosto de 2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 187, de 30 de setembro.

4 — A presente designação tem como suporte a síntese curricular pu-
blicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de agosto 
de 2013.

1 de agosto de 2013. — O Diretor -Geral de Pessoal e Recrutamento 
Militar, Alberto Rodrigues Coelho.

Síntese curricular
Nome: José António Vilar de Jesus
Local e data de nascimento: Entroncamento, 15 de fevereiro de 1964
I — Percurso académico
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Auditor de Defesa Nacional
Formação especializada pelo European Institute of Public Adminis-

tration em Maastricht
Curso de Dirigentes pelo INA (FORGEP)
Formação especializada na NATO School em Oberammergau

II — Formação complementar
Gestão da Qualidade Aplicada Serviços Públicos
Formação de Formadores (CAP)
Planeamento Civil de Emergência do CNPCE
Curso de Alta Direção
Regime de Avaliação de Desempenho
Operacionalização do Estatuto do Pessoal Dirigente

III — Experiência Profissional e Representações Institucionais e 
atividade relevante

Adjunto para a Normalização da Repartição de Cooperação Militar 
e Alianças/EME

Responsável pela área de Normalização OTAN — MDN/DGAED
Adjunto do Departamento de Estudos e Coordenação/DGPDN
Representante da DGPDN na Equipa de Missão criada pelo Despacho 

Ministerial N.º 187/2000
Representante da DGPDN na Estrutura Coordenadora do Ambiente
Representante na Comissão Interministerial dos Assuntos Comuni-

tários (CIAC)
Representante na estrutura sobre Registo das Nações Unidas sobre 

Armas Convencionais
Representante do MDN na Convenção de Ottawa/ONU
Representante do MDN na Convenção da Armas Convencionais/ONU
Representante do MDN na Convenção dos Bens Culturais/ONU
Participação em Júris de Concursos, designadamente na qualidade de 

presidente; Elaboração de estudos e de trabalhos de pesquisa relativos a 
matérias enquadradas nas diversas organizações internacionais de que 
Portugal faz parte, designadamente UE, OTAN, ONU, OSCE

Representante no Grupo de trabalho PRACE do Ministério da Defesa 
Nacional

Representante da DGPRM na Comissão Técnica de redação de Pro-
posta de Lei Orgânica do MDN

Elemento de Campo do MDN para o Programa de Rescisões por 
Mútuo Acordo

Conferencista em várias organizações como o IESM, IDN.

IV — Cargos dirigentes
Chefe de Divisão de Estudos Profissionais e Políticas Salariais/DG-

PRM
Chefe de Divisão de Apoio ao Serviço Militar/DGPRM
Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Administrativa/DGPRM
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Diretor de Serviços da Cooperação Técnico Militar

VI — Autarca desde 2009
207186501 

 Despacho (extrato) n.º 11040/2013
Nos termos das disposições conjugadas do n.º 4 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, determino, a seu pedido, a cessação de funções 
da TCOR/JUR/100554 -F, Anabela Costa Varela no cargo de Chefe de 
Divisão de Recrutamento e Deveres Militares, exercido em regime de 
substituição.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2013.
1 de agosto de 2013. — O Diretor -Geral, Alberto Rodrigues Coelho.
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 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Despacho (extrato) n.º 11041/2013

Aprovação do equipamento: instrumento de pesagem (balança) 
da marca IRD/PAT, modelo «SAW CII»

Considerando que a aprovação do uso de equipamentos de controlo e 
fiscalização do trânsito é uma competência da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária, conforme resulta do estabelecido na alínea f) do 
n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 28/2012, de 12 de março;

Considerando que, segundo o Instituto Português da Qualidade (IPQ), o 
Certificado de Aprovação CE de Tipo com o n.º D -98.09.008, foi emitido 
pelo Organismo Notificado (ON) n. 0102, que consta da base de dados 
do EMeTAS, versão 74, de maio de 2013, onde são registados os Certifi-
cados CE de tipo emitidos pelos ON da União Europeia, neste domínio;

Considerando ainda que, após análise do equipamento, o mesmo está 
apto para ser utilizado no controlo e fiscalização do trânsito;

Assim, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º do De-
creto Regulamentar n.º 28/2012, de 12 de março, aprovo, para utilização 
no controlo e fiscalização do trânsito, o equipamento: instrumento de 
pesagem (balança) marca IRD/PAT, modelo «SAW CII», cujo certifi-
cado de aprovação CE de Tipo com o n.º D -98.09.008 foi emitido pelo 
Organismo Notificado (ON) n. 0102, que consta da base de dados do 
EMeTAS, versão 74, de maio de 2013.

12 de junho de 2013. — O Presidente, Jorge Manuel Quintela de 
Brito Jacob.
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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Despacho (extrato) n.º 11042/2013
Por despacho do Diretor -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, de 

17 de julho de 2013, torna -se público que, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por re-
missão do n.º 2 do artigo 73.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, a trabalhadora Sónia Maria da Silva Dores concluiu, 
com sucesso, o período experimental na carreira/categoria de assistente 
técnico, com a avaliação final de 15 valores, na sequência da celebração 
com esta Direção -Geral do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 19 de abril de 2013.

26 de julho de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Direção-Geral das Atividades Económicas

Despacho n.º 11043/2013

Nomeação, em substituição, no cargo de Diretor de Serviços
da Direção de Serviços da Inovação e Competitividade

Empresarial da Direção-Geral das Atividades Económicas

Considerando que o cargo de diretor de serviços da Direção de Ser-
viços da Inovação e Competitividade Empresarial, cujas competências 




