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na Rua de Santa Justa, lote 206, 1.o, freguesia de São João da Talha,
concelho de Loures.

11 de Dezembro de 2006. — A Directora, Rosa Maria Teixeira
Pimenta Araújo.

3000224279

Alvará n.o 18/2007

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.o 2 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido
o presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento
denominado por Saídos da Casca, sito na Rua do Professor Manuel
Cavaleiro de Ferreira, 3, lojas A a G, freguesia do Lumiar, concelho
de Lisboa, distrito de Lisboa, propriedade da Saídos da Casca — Acti-
vidades Infantis e Sociais, L.da, cujo requerente é a Saídos da
Casca — Actividades Infantis e Sociais, L.da

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade — creche.
Lotação máxima — 71 crianças:

Berçário — seis crianças;
Duas salas de actividade — aquisição da marcha-24 meses —

20 crianças;
Três salas de actividades — 24-36 meses — 45 crianças.

19 de Dezembro de 2006. — A Directora, Rosa Maria Teixeira
Pimenta Araújo.

3000214265

Alvará n.o 19/2007

Para os devidos efeitos faz-se saber que, ao abrigo do n.o 2 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido
o presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento
denominado Casa de Repouso da Alameda, sito na Rua do Abade
Faria, 28-A, freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa, distrito
de Lisboa, propriedade de Maria Idalina dos Santos Cordeiro Quin-
tiliano, sendo requerente Maria Idalina dos Santos Cordeiro Quin-
tiliano.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade — lar de idosos.
Lotação máxima — 44 utentes.

28 de Dezembro de 2006. — A Directora, Rosa Maria Teixeira
Pimenta Araújo.

3000224267

Alvará n.o 20/2007

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.o 2 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido
o presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento
denominado por Casa de Repouso Roseiral do Monte, sito na Avenida
do Capitão João Lopes, 8, freguesia de Venda do Pinheiro, concelho
de Mafra, distrito de Lisboa, propriedade da Casa de Repouso Roseiral
do Monte, L.da, cujo requerente é a Casa de Repouso Roseiral do
Monte, L.da

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade — lar de idosos;
Lotação máxima — 31 utentes.

28 de Dezembro de 2006. — A Directora, Rosa Maria Teixeira
Pimenta Araújo.

3000224280

Alvará n.o 21/2007

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.o 2 do
artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido
o presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento
denominado Solar de São Gião, sito na Quinta do Vale de São Gião,
freguesia de Milharado, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, pro-
priedade do Solar de São Gião — Centro de Repouso e Recuperação,
S. A., cujo requerente é Solar de São Gião — Centro de Repouso
e Recuperação, S. A.

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividade — lar de idosos;
Lotação máxima — 20 utentes.

29 de Dezembro de 2006. — A Directora, Rosa Maria Teixeira
Pimenta Araújo.

3000224270

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.o 1636/2007

Pelo n.o 3.5 do despacho conjunto n.o 171/2006, de 12 de Janeiro,
publicado no Diário da República, 2.a série, de 10 de Fevereiro de
2006, foi nomeada Maria Helena de Miranda Figueiredo Silva Gomes
para integrar, em representação do Programa para a Prevenção e
Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), a estrutura
de coordenação regional do Programa Integrado de Educação e For-
mação (PIEF) na Região do Algarve.

Tendo-se entretanto aposentado, torna-se necessário proceder à
sua substituição.

Assim, nos termos do disposto no n.o 15.2 do despacho conjunto
n.o 948/2003, de 25 de Agosto, publicado no Diário da República,
2.a série, de 26 de Setembro de 2003, determina-se que seja nomeado
representante do PETI na área da estrutura de coordenação regional
do PIEF na Região do Algarve Rui Jorge Teixeira Alves Moura
Jerónimo.

22 de Dezembro de 2006. — Pelo Ministro do Trabalho e da Soli-
dariedade Social, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, Secretário
de Estado do Emprego e da Formação Profissional. — Pela Ministra
da Educação, Valter Victorino Lemos, Secretário de Estado da
Educação.

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Despacho n.o 1637/2007

Pelo despacho conjunto n.o 295/2005, de 8 de Abril, com as alte-
rações introduzidas pelo despacho conjunto n.o 792/2005, de 13 de
Outubro, foi aprovado o Regulamento para Atribuição de Financia-
mentos no Âmbito da Acção IV.1.2, «Projectos inovadores no ensino
superior», no Âmbito da Medida IV.1, «Qualificação no ensino supe-
rior», integrada no eixo prioritário IV, «Ciência e ensino superior»,
do Programa Operacional Ciência e Inovação 2010, do III Quadro
Comunitário de Apoio — QCA III.

Torna-se, contudo, necessário proceder a uma alteração do referido
Regulamento, nomeadamente pela necessidade de alargar, às insti-
tuições do ensino superior privado universitário e politécnico do con-
tinente e Regiões Autónomas, bem como às instituições do sistema
científico e tecnológico nacional, a possibilidade de acesso aos apoios
concedidos no âmbito da acção IV.1.2.

Assim, sob proposta do gestor do Programa Operacional Ciência
e Inovação 2010, ouvido o Instituto de Gestão do Fundo Social Euro-
peu e consultados os parceiros sociais, nos termos do artigo 8.o do
Decreto Regulamentar n.o 12-A/2000, de 15 de Setembro, determi-
na-se o seguinte:

Artigo 1.o

Alterações ao despacho conjunto n.o 295/2005, de 8 de Abril

Os artigos 4.o e 5.o do despacho conjunto n.o 295/2005, de 8 de
Abril, na redacção que lhe foi dada pelo despacho conjunto
n.o 792/2005, de 13 de Outubro, relativo à acção IV.7.1.2, «Projectos
inovadores no ensino superior», da medida IV.1, «Qualificação no
ensino superior», integrada no eixo prioritário IV, «Ciência e ensino
superior», passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 4.o

Destinatários

São destinatários desta acção os alunos e docentes do ensino
superior.

Artigo 5.o

Entidades titulares dos pedidos de financiamento

Poderão ter acesso aos apoios concedidos no âmbito desta acção
as instituições do ensino superior público e privado, universitário
e politécnico do continente e Regiões Autónomas, bem como as
instituições do sistema científico e tecnológico nacional.»

Artigo 2.o

Produção de efeitos

As alterações introduzidas pelo presente despacho são aplicáveis
aos pedidos de financiamento candidatados ao abrigo do concurso
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público aberto em 31 de Maio de 2006, no âmbito da acção IV.1.2
«Projectos inovadores no ensino superior».

18 de Janeiro de 2007. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago. — O Secretário de
Estado do Emprego e da Formação Profissional, Fernando Medina
Maciel Almeida Correia.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Geral

Aviso n.o 1561/2007

Na sequência do concurso de admissão a estágio de especialidade
dos diversos ramos da carreira de técnico superior de saúde, conforme
o aviso n.o 18 738/99, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 23 de Dezembro de 1999, e em cumprimento do esta-
belecido no n.o 2 do artigo 39.o da Portaria n.o 796/94, de 7 de Setem-
bro, publica-se a classificação final do estágio, homologada por des-
pacho de 8 de Dezembro de 2006 do secretário-geral, da candidata
que ocupou a vaga do ramo de psicologia clínica Dr.a Maria Cristina
Eusébio Gago da Silva, colocada no Instituto da Droga e da Toxi-
codependência, Delegação Regional de Lisboa e Vale do
Tejo — 18,81 valores.

28 de Dezembro de 2006. — A Adjunta do Secretário-Geral, Maria
Helena Martins Alves.

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Sub-Região de Saúde de Portalegre

Despacho (extracto) n.o 1638/2007

Por despacho de 11 de Janeiro de 2007, da coordenadora sub-
-regional de Saúde de Portalegre, no uso de competências delegadas,
foram autorizadas as nomeações por tempo indeterminado, prece-
dendo concurso interno geral de ingresso, na categoria de enfermeiro
de nível 1, da carreira de enfermagem, para lugares do quadro dos
Centro de Saúde a seguir indicados, da Sub-Região de Saúde de
Portalegre, aos seguintes enfermeios:

Centro de Saúde de Alter do Chão:

Vanessa Lobo Galego.

Centro de Saúde de Avis:

Francisco José Martin Nieto.

Centro de Saúde de Campo Maior:

Cecília do Carmo Tavares Pires.
Alexandra Diaz Fraidíaz.

Centro de Saúde de Fronteira:

Célia de Fátima Rento Pereira Lourenço.
Catarina Maria Guedes de Brito.

Centro de Saúde de Ponte de Sor:

Telma Sofia Alves Marques de Matos.

Centro de Saúde de Portalegre:

Eva Maria Loiro Gonzalez.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Almeida
Miguéns Louro.

Rectificação n.o 136/2007

Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 842/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 12, de
17 de Janeiro de 2007, rectifica-se que onde se lê «Por despacho
de 12 de Dezembro de 2006 da coordenadora sub-regional de saúde
de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, foi
a Victoriano Arnelas Pastor, assistente da carreira médica de clínica
geral, do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Avis, da Sub-
-Região de Saúde de Marvão, autorizada a mobilidade interna na

mesma categoria para lugar do quadro do Centro de Saúde de Mon-
forte, da Sub-Região de Saúde de Portalegre. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)» deve ler-se «Por despacho de 12
de Dezembro de 2006 da coordenadora sub-regional de saúde de
Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, foi a
Victoriano Arnelas Pastor, assistente da carreira médica de clínica
geral, do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Avis, da Sub-
-Região de Saúde de Portalegre, autorizada a mobilidade interna na
mesma categoria para lugar do quadro do Centro de Saúde de Marvão,
da Sub-Região de Saúde de Portalegre. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)».

17 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Almeida
Miguéns Louro.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Despacho (extracto) n.o 1639/2007

Por despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de Lisboa
de 4 de Dezembro de 2006, por delegação de competências, foi auto-
rizada a concessão de licença sem vencimento de longa duração a
Francisco António Franco Patrício, assistente graduado da carreira
médica de clínica geral do quadro de pessoal da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de
Lisboa, Centro de Saúde de Carnaxide, ao abrigo do artigo 78.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com início em 6 de Janeiro
de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Pele-
teiro.

Despacho (extracto) n.o 1640/2007

Por despacho da vogal do conselho de administração da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação,
de 30 de Novembro de 2006, foi autorizada a transferência de Ana
Rute dos Santos Bettencourt Viana, enfermeira graduada do quadro
do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., de acordo com o artigo 25.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, conjugado
com o Decreto-Lei n.o 101/2003, de 23 de Maio, para o quadro da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-
-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde da Lourinhã. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.

Despacho (extracto) n.o 1641/2007

Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa
de 28 de Dezembro de 2006, por delegação de competências, foi
a Mariana Augusta Varela Rosa, enfermeira graduada, autorizada
a licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a seu pedido, na Sub-
-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde de Alenquer, com
efeitos partir de 30 de Dezembro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Peteleiro.

Rectificação n.o 137/2007

Por ter saído com inexactidão a publicação do despacho
(extracto) n.o 790/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 11, de
16 de Janeiro de 2007, rectifica-se que onde se lê «foi autorizada
a abertura de concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar na categoria de técnico especialista de 1.a classe da carreira
técnica de diagnóstico e terapêutica na área de análises clínicas e
saúde pública» deve ler-se «foram autorizadas as nomeações na cate-
goria de técnico especialista de 1.a classe da carreira técnica de diag-
nóstico e terapêutica na área de análises clínicas e saúde pública».
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2007. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.

Rectificação n.o 138/2007

Por ter saído com inexactidão a publicação do despacho (extracto)
n.o 791/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 11, de 16 de Janeiro
de 2007, rectifica-se que onde se lê «foi autorizada a abertura de




