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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
Aviso (extrato) n.º 1039/2012
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida ao Tenente-General Fernando Manuel Paiva Monteiro, a Grã-Cruz da Medalha de Mérito Militar.
13 de janeiro de 2012. — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.

205610127

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Conselho de Ministros
Resolução n.º 5/2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 144/2009, de 17
de junho, o mediador do crédito é nomeado por resolução do Conselho
de Ministros de entre pessoas cujas reconhecidas idoneidade, disponibilidade e qualificação profissional deem garantias de uma atuação
habilitada e prudente no exercício das respetivas funções.
Ao abrigo do disposto nos artigos 2.º e 3.º do referido diploma, o
mediador do crédito exerce as respetivas funções por um período de dois
anos, tendo por missão a defesa e a promoção dos direitos, garantias e
interesses legítimos de quaisquer pessoas ou entidades que sejam parte
em relações de crédito, bem como contribuir para melhorar o acesso ao
crédito junto do sistema financeiro.
Assim:
Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 144/2009, de 17
de junho, e da alínea e) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de
Ministros resolve:
1 — Nomear, como mediador do crédito, a licenciada Maria Clara
Domingues Machado.
2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir de
1 de fevereiro de 2012.
12 de janeiro de 2012. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
Síntese curricular
Maria Clara Domingues Machado
Data de nascimento: 24 de abril de 1954
Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia de
Lisboa (1976), atual ISEG.
Desde 1 de abril de 2002: Diretora-adjunta do ex-Departamento de
Supervisão Bancária, atual Departamento de Supervisão Prudencial do
Banco de Portugal.
1 de fevereiro de 1979: admissão no Banco de Portugal, tendo exercido funções técnicas e de coordenação no âmbito da atividade de
supervisão bancária.
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Direção-Geral de Arquivos
Despacho (extrato) n.º 932/2012
Nos termos do n.º 1 e seguintes do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, conforme republicada em anexo à Lei n.º 51/2005, de 30
de Agosto, e por vacatura do cargo de chefe de divisão do Arquivo Distrital de Aveiro atendendo ao termo do período legal de gestão corrente,
nomeio em regime de substituição nesse cargo, face à necessidade de
garantir o normal funcionamento da unidade orgânica a técnica superior
licenciada, Maria Lucinda Bastos Tavares dos Santos com efeitos a 03
de Novembro de 2011.
3 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Silvestre Lacerda.
205609926

Instituto Português da Juventude, I. P.
Louvor n.º 23/2012
Ao cessar funções como Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão
Financeira do Instituto Português da Juventude, I. P., louvo o licenciado
Pedro Miguel Nunes Gonçalves Rosa pela dedicação, empenho, lealdade,
competência e pela forma exemplar como exerceu o cargo.
2 de janeiro de 2012. — A Presidente do IPJ, I. P., Helena Alves.
205611359

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Despacho n.º 933/2012
1 — No âmbito das competências que em mim foram subdelegadas
pelo n.º I do Despacho n.º 15683/2011 (2.ª série), de 25 de Outubro de
2011, da Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 18 de Novembro, ao abrigo
da autorização contida no n.º III do mesmo despacho, subdelego na

