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O júri nomeado para o efeito, no âmbito da competência que lhe foi 
delegada por Despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração 
de 25 de Agosto de 2009, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração de 01 de Julho de 2009, após a análise do curriculum 
do único candidato e da realização da entrevista profissional (pública), 
cuja avaliação consta das actas das reuniões do júri, que se dão por 
reproduzidas e constituem a fundamentação, deliberou propor a nome-
ação para o cargo, o licenciado, Jorge Manuel de Jesus Marques, por 
ter demonstrado reunir os requisitos legais e possuir vasta experiência, 
formação e conhecimentos relacionados com as actividades a desenvol-
ver, comprovados pela nota curricular (anexa).

Nestes termos, ao abrigo do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por aplicação à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, e Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, o Conselho de 
Administração em sua reunião de 16 de Dezembro de 2009, deliberou 
nomear o licenciado, Jorge Manuel de Jesus Marques, como Chefe 
de Divisão Municipal de Metrologia e Instalação de Contadores, em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo, nos termos legais.

A posse do lugar deverá ocorrer nos vinte dias úteis subsequentes à 
publicação do presente aviso no Diário da República.

Nota curricular
I — Identificação:
Nome — Jorge Manuel de Jesus Marques
Data de nascimento — 15 de Maio de 1969
Naturalidade — Alhos Vedros

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Mecânica, pelo Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa — Lisboa.

III — Actividade Profissional:
De 2005 até à data nos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-

mento de Almada — “Eco consultor” EMAS — Sistemas Comunitário 
de Ecogestão e Auditoria em implementação nos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Almada;

Avaliação das actividades existentes na organização com impactes 
ambientais, elaboração e validação de registos associados.

Elaboração e implementação de programas ambientais;
Responsável pela Divisão Municipal de Metrologia e Instalação de 

Contadores dos SMAS de Almada;
Responsável Técnico por pessoal, instalações e equipamentos da 

Oficina e Laboratório de Contadores dos SMAS de Almada;
Responsável Técnico pela manutenção da qualificação do “LOC” 

como reparador de contadores de água potável fria de acordo com a 
Portaria 299/86;

Elaboração do Manual da Qualidade do SIC com vista à qualificação 
dos SMAS de Almada como Reparadores e Instaladores de Contadores 
de água potável fria de acordo com a Portaria 299/86;

Avaliação de projectos de redes de água dimensionamento e caracte-
rização da instalação de contadores e sua fiscalização.

No âmbito da formação profissional, frequentou as seguintes acções 
de formação:

Introdução aos sistemas de Gestão Ambiental;
Levantamento Ambiental;
Construção de Programa Ambiental;
Implementação e funcionamento;
Concepção e Dimensionamento de Redes Públicas de Abastecimento 

e Drenagem de Água;
E de distribuição domiciliária;
Qualidade nos Serviços Públicos — Gestão de Processos;
Sessão Técnica, Acessórios para redes e ramais de água e sanea-

mento;
Gestão Sustentável para Sistema de Água e Saneamento;
Publique -se.
Almada, 22 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho de 

Administração, José Gonçalves
302826888 

 Aviso n.º 2055/2010
A fim de prover o cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau — Chefe 

de Divisão Municipal da ETAR da Quinta da Bomba e Valdeão, foram 
cumpridos os procedimentos de publicitação determinados nos n.os 1 e 
2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que 
lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, por aplicação à 

Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho.

O júri nomeado para o efeito, no âmbito da competência que lhe foi 
delegada por Despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração 
de 25 de Agosto de 2009, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração de 01 de Julho de 2009, após a análise do curriculum 
dos candidatos e da realização da entrevista profissional (pública), cuja 
avaliação consta das actas das reuniões do júri, que se dão por reprodu-
zidas e constituem a fundamentação, deliberou propor a nomeação para 
o cargo, a licenciada, Ana Paula da Costa Bubezes, por ter demonstrado 
reunir os requisitos legais e possuir vasta experiência, formação e conhe-
cimentos relacionados com as actividades a desenvolver, comprovados 
pela nota curricular (anexa).

Nestes termos, ao abrigo do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por aplicação à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, e Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, o Conselho de 
Administração em sua reunião de 16 de Dezembro de 2009, deliberou 
nomear a licenciada, Ana Paula da Costa Bubezes, como Chefe de Di-
visão Municipal da ETAR da Quinta da Bomba e Valdeão, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de 
tempo, nos termos legais.

A posse do lugar deverá ocorrer nos vinte dias úteis subsequentes à 
publicação do presente aviso no Diário da República.

Nota curricular
I — Identificação:
Nome — Ana Paula da Costa Bubezes
Data de nascimento — 27 de Julho de 1974
Naturalidade — Angola

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia de Química, Ramo Ambiente e Quali-

dade, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com a média 
final de 15 valores;

Pós graduação em Gestão da Qualidade e Ambiente, pelo ISLA.

III — Actividade Profissional:
Desde Dezembro de 2001,SMAS de Almada, responsável Técnica 

das ETAR,s da Quinta da Bomba e Valdeão;
Gestão das Equipas de Operação e Manutenção;
Coordenação e exploração das duas ETAR,s;
Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental nas duas ETAR,s; 

Formação nas áreas do Ambiente, Qualidade e Tratamento de águas 
Residuais.

De Outubro de 2000 Junho de 2001 nos SMAS de Almada, Estagi-
ária — Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental — ISO 
14001:1996, na ETAR da Quinta da Bomba.

No âmbito da formação profissional, frequentou as seguintes acções 
de formação:

O novo código dos Concursos Públicos;
Project avançado;
Gestão Estratégia e Inovação;
Gestão de Pessoas;
Concepção implementação e Gestão de ETAR;
Gestão de Materiais SAP;
Gestão e Avaliação de Desempenho;
Qualidade um requisito dos nossos clientes;
Gormam -Rupp -Bombas para águas potáveis e residuais;
Efluentes líquidos e resíduos sólidos hospitalares;
Sistema de Gestão Ambiental — Abordagem à nova Norma ISSO 

14001:2004;
A Qualidade nos Serviços Públicos — parte II;
Tratamento de Águas residuais e Águas Lixiviantes;
Microbiologia;
Depuração de Águas Residuais;
Legislação Ambiental;
Publique -se.
Almada, 22 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho de 

Administração, José Gonçalves
302827746 

 Aviso n.º 2056/2010
A fim de prover o cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau — Chefe 

de Divisão Municipal de Produção de Água, foram cumpridos os pro-
cedimentos de publicitação determinados nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
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n.º 51/2005, de 30 de Agosto, por aplicação à Administração Local pelo 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho.

O júri nomeado para o efeito, no âmbito da competência que lhe foi 
delegada por Despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração 
de 25 de Agosto de 2009, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração de 01 de Julho de 2009, após a análise do curriculum 
do único candidato e da realização da entrevista profissional (pública), 
cuja avaliação consta das actas das reuniões do júri, que se dão por 
reproduzidas e constituem a fundamentação, deliberou propor a nome-
ação para o cargo, o licenciado, Paulo Jorge da Silva Gonçalves, por 
ter demonstrado reunir os requisitos legais e possuir vasta experiência, 
formação e conhecimentos relacionados com as actividades a desenvol-
ver, comprovados pela nota curricular (anexa).

Nestes termos, ao abrigo do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por aplicação à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, e Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, o Conselho de 
Administração em sua reunião de 16 de Dezembro de 2009, deliberou 
nomear o licenciado, Paulo Jorge da Silva Gonçalves, como Chefe de 
Divisão Municipal de Produção de Água, em comissão de serviço, 
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos 
termos legais.

A posse do lugar deverá ocorrer nos vinte dias úteis subsequentes à 
publicação do presente aviso no Diário da República.

Nota curricular
I — Identificação:
Nome — Paulo Jorge da Silva Gonçalves
Data de nascimento — 2 de Fevereiro de 1976
Naturalidade — Amora — Seixal

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia de Electromeânica, pelo Instituto Superior 

de Tecnologia de Setúbal, com a média final de 12 valores;
Pós graduação em Qualidade e Ambiente, pelo ISLA — Instituto 

Superior de Línguas e Administração.

III — Actividade Profissional:
De Março de 2008 até à data nos Serviços Municipalizados de Agua 

e Saneamento de Almada — Engenheiro Electromecânico de 1.ª classe, 
no Departamento Municipal de Produção e Controle da Qualidade da 
Água.

Gerir o sistema adutor de água do Município de Almada;
Gerir os recursos energéticos e garantir exploração sustentável do 

aquífero e do sistema de tratamento de água;
Responsável pelas secções das Estações Elevatórias de Água, Elec-

tromecânica e Arranjos Exteriores.
No âmbito da formação profissional, frequentou as seguintes acções 

de formação:
Gestão Estratégia e Inovação;
2.º Curso avançado de choque hidráulico para especialistas;
Manutenção Preventiva de Postos de Transformação;
Segurança em Instalações com Postos de Transformação;
Telegestão — Módulos de Supervisão, Manutenção e Operação

Publique -se.
Almada, 22 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho de 

Administração, José Gonçalves.
302826588 

 Aviso n.º 2057/2010
A fim de prover o cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau — Chefe 

de Divisão Municipal da ETAR da Mutela, foram cumpridos os proce-
dimentos de publicitação determinados nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, por aplicação à Administração Local pelo 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho.

O júri nomeado para o efeito, no âmbito da competência que lhe foi 
delegada por Despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração 
de 25 de Agosto de 2009, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração de 01 de Julho de 2009, após a análise do curriculum 
dos candidatos e da realização da entrevista profissional (pública), cuja 
avaliação consta das actas das reuniões do júri, que se dão por repro-
duzidas e constituem a fundamentação, deliberou propor a nomeação 
para o cargo, a licenciada, Ana Cristina dos Santos Furtado, por ter 

demonstrado reunir os requisitos legais e possuir vasta experiência, for-
mação e conhecimentos relacionados com as actividades a desenvolver, 
comprovados pela nota curricular (anexa).

Nestes termos, ao abrigo do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
por aplicação à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, e Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, o Conselho de 
Administração em sua reunião de 16 de Dezembro de 2009, deliberou 
nomear a licenciada, Ana Cristina dos Santos Furtado, como Chefe 
de Divisão Municipal da ETAR de Mutela, em comissão de serviço, 
pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos 
termos legais.

A posse do lugar deverá ocorrer nos vinte dias úteis subsequentes à 
publicação do presente aviso no Diário da República.

Nota curricular
I — Identificação:
Nome — Ana Cristina dos Santos Furtado
Data de nascimento — 10 de Maio de 1964
Naturalidade — Amora — Seixal

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia de Química, pelo Instituto Superior 

Técnico, com a média final de 14 valores;
Pós graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Nova de 

Lisboa — Faculdade de Ciências e Tecnologia;
Pós graduação em Gestão de Qualidade e Ambiente, pelo ISLA.

III — Actividade Profissional:
Desde Junho de 2003 nos SMAS de Almada  -Responsável técnica 

da ETAR da Mutela;
Supervisão do arranque das ETAR da Mutela; elaboração de manuais 

de ETAR,s.
Gestão e coordenação da equipa de operação e manutenção
Optimização da Utilização de biogás e produção de energia por co-

geração; Avaliação do desempenho de ETAR,s através da observação 
e identificação das comunidades de protozoários e microrganismos e 
filamentosos;

Elaboração e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental 
na ETAR da Mutela.

De Abril de 2001 a Junho de 2003, nos SMAS de Almada, Engenheira 
Assessora Principal - acompanhamento e supervisão de obras de cons-
trução das ETAR,s da Mutela e do Portinho da Costa;

De Junho de 1988 a Março de 2001, na empresa DRENA, projectista 
de ETA e ETAR

No âmbito da formação profissional, frequentou as seguintes acções 
de formação:

O novo código dos Concursos Públicos;
Gestão Estratégia e Inovação;
Gestão de Pessoas;
Gestão e Avaliação de Desempenho;
Avaliação do desempenho das ETAR,s pela observação das comuni-

dades de protozoários das lamas activadas;
Novo código do trabalho;
A Qualidade nos Serviços Públicos — parte II;
Microbiologia;
Depuração de Águas Residuais;
Legislação Ambiental;
Processo de identificação e controlo de microorganismos filamentosos 

nas lamas activadas;
Duração de águas residuais;
Controlo analítico;
Microbiologia;

Publique -se.
Almada, 22 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho de 

Administração, José Gonçalves.
302826855 

 Aviso n.º 2058/2010

Renovação de Comissão de Serviço

Para os devidos efeitos se torna público, que por Despacho de n.º 50/
CA/2009, 22 de Dezembro de 2009, foi renovada a comissão de serviço 
do Engenheiro, Ramiro Cipriano Rosado Norberto, como Director de 
Departamento Municipal de Gestão de Redes de Água e Esgotos dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, a partir de 




