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onde atualmente desempenha funções de validação e tratamento de dados, e produção e análise de informação estatística na área da educação
e formação (educação pré-escolar, ensinos básico e secundário). Coautor
de diversas publicações da série Estatísticas da Educação. Representante da DGEEC em reuniões das Secções e em Grupos de Trabalho do
Conselho Superior de Estatística. Representante nacional na Rede LSO
(“Outputs” do Sistema Educativo) no âmbito do INES — Working Party
(Indicators of Education System) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE). Participação em diversas reuniões internacionais, no âmbito da OCDE, da Comissão Europeia e do
Eurostat. Apresentação de comunicações sobre indicadores estatísticos
na área das tecnologias de informação em educação e formação, em
workshops e reuniões de trabalho. Anteriormente, entre novembro de
1988 e agosto de 2002, professor do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino
secundário, dos grupos de docência de Matemática e Economia.
206214769
Despacho n.º 9008/2012
Considerando que foi aprovada a Portaria n.º 144/2012, de 16 de
maio, que determina a estrutura nuclear dos serviços e as competências
das respetivas unidades orgânicas da Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência;
Determino, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, o fim da nomeação em
comissão de serviço da Licenciada Maria Isabel Ayres Rodrigues Raposo
Almeida, no cargo de Diretora de Serviços de Estudos, Planeamento e
Avaliação, do ex-Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação,
atual Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, cargo para que
fora nomeada, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 25493/2008,
de 6 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 198,
de 13 de outubro.
O presente despacho produz efeitos a 30 de maio de 2012.
26 de junho de 2012. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
206215051
Despacho n.º 9009/2012
O Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, aprovou a orgânica
do Ministério da Educação e Ciência, tendo o Decreto Regulamentar
n.º 13/2012, de 20 de janeiro, aprovado a estrutura orgânica da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, compete aos titulares dos cargos
de direção superior de 1.º grau a organização da estrutura interna do
serviço ou organismo.
Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004,
de 15 de janeiro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.º 105/2007, de 3 de abril, foi determinado que a constituição das
equipas multidisciplinares e a designação das suas chefias, de entre
efetivos do serviço, são da responsabilidade do respetivo dirigente
máximo. Nos termos da alínea b) do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em conformidade com o disposto no
n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, foi determinada
a adoção de um modelo de estrutura matricial nas áreas de atividade de
desenvolvimento de projetos transversais relacionados com a inovação
e o desenvolvimento de processos e o acompanhamento e monitorização
das políticas educativas
A Portaria n.º 144/2012, de 16 de maio, determinou a estrutura nuclear
dos serviços e estabeleceu o número máximo de unidades flexíveis e
matriciais do serviço, não se encontrando neste momento constituída
nenhuma. Em face do que antecede, e tendo em conta as atuais necessidades de funcionamento da DGEEC, determino:
1 — É criada a Equipa de Projeto de Gestão Documental e Certificação
de Qualidade abreviadamente designada por EGDCQ, com a natureza
de uma equipa multidisciplinar, e que funciona na dependência direta do
Diretor de Serviços de Administração Financeira e Recursos Humanos,
à qual compete, designadamente:
a) Implementar o faseamento do sistema de gestão documental;
b) Administrar aplicações de arquivo e regular o acesso às aplicações
por parte dos utilizadores;
c) Implementar a certificação de sistemas de gestão da qualidade;
d) Acompanhar as ações de comunicação interna e externa.
2 — O projeto desenvolve-se até 31 de dezembro de 2012.
3 — É designada chefe de equipa multidisciplinar da equipa de projeto
de Gestão Documental e Certificação de Qualidade a Licenciada Ana

Paula Antunes Casimiro, a quem é atribuído o estatuto remuneratório
equiparado ao de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º
do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento
do estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação.
4 — Os trabalhadores necessários ao funcionamento da equipa multidisciplinar ora criada serão designados por despacho interno da Diretora-Geral da DGEEC.
5 — O presente despacho produz efeitos a 17 de maio de 2012.
26 de junho 2012. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
206214841
Despacho n.º 9010/2012
Considerando que foi aprovada a Portaria n.º 144/2012, de 16 de
maio, que determina a estrutura nuclear dos serviços e as competências
das respetivas unidades orgânicas da Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência;
Determino, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, o fim da nomeação em
comissão de serviço do Licenciado Fernando José Torres Chorão dos
Santos, no cargo de Diretor de Serviços de Orçamento e Compras, do ex-Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, atual Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência, cargo para que fora nomeado,
em regime de substituição, pelo Despacho n.º 9968/2009, de 3 de abril,
publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 72, de 14 de abril.
O presente despacho produz efeitos a 30 de maio de 2012.
26 de junho de 2012. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
206215002
Despacho n.º 9011/2012
1 — O cargo de Chefe de Divisão de Estatísticas do Ensino Básico e
Secundário (DEEBS), da Direção de Serviços de Estatísticas da Educação (DSEE), foi criado pelo n.º 2 do Despacho n.º 8151/2012, publicado
no Diário da República 2.ª série n.º 114, de 14 de junho.
2 — Assim, até à realização do concurso previsto no artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (na redação conferida pela Lei n.º 51/2005, de
30 de agosto e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro) e ao
abrigo das disposições conjugadas do artigo 6.º da Portaria n.º 144/2012,
de 16 de maio, dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, com as alterações introduzidas pelas leis n.os 51/2005, de 30
de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e
64/20011, de 22 de dezembro, verificando -se todos os requisitos legais
exigidos designo, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Estatísticas do Ensino Básico e Secundário, o Licenciado Joaquim
Carlos Alcobia dos Santos, com efeitos a 17 de maio de 2012.
O designado possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme
resulta do respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.
26 de junho de 2012. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
Nota curricular
Nome: Joaquim Carlos Alcobia dos Santos.
Data de Nascimento: 3 de março de 1968.
Naturalidade: São Sebastião da Pedreira, Lisboa
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia, no ISEG/UTL; Licenciatura (Terminal)
em Estatística e Gestão da Informação, no ISEGI/UNL; Pós-graduação
em Análise de Dados em Ciências Sociais, no ISCTE/IUL.
Cursos de formação: Curso “FORGEP — Programa de Formação em
Gestão Pública”, ministrado pelo INA; Curso “Designing and Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000”, ministrado pela Rumos; Curso “Introdução ao R”, organizado pelo Centro
de Estatísticas e Aplicações da UL.
Experiência Profissional:
Técnico Superior do mapa de pessoal da Direção-Geral de Estatísticas
da Educação e Ciência (DGEEC) do Ministério da Educação e Ciência, onde atualmente desempenha funções na Direção de Serviços de

