
28512  Diário da República, 2.ª série — N.º 100 — 24 de Maio de 2010 

Nota curricular de Paula Alexandra Lobo 
de Ascenção Monteiro Laranja

Nome: Paula Alexandra Lobo de Ascenção Monteiro Laranja.
Data de nascimento: 11 de Julho de 1969.
Mestre em Economia e em Políticas de Desenvolvimento de Re-

cursos Humanos (ISCTE) Programa de Formação em Gestão Pública 
(FORGEP).

Formação específica avançada: Marketing Público; Protocolo Em-
presarial; Técnicas de Criatividade Aplicadas à Comunicação; Como 
Construir um Plano de Comunicação.

Actividade profissional:
Julho 2009: coordenadora da área de Comunicação e Imagem do 

COMPETE. De 2001 a 2009: Pertencente à estrutura de Missão do 
POE/PRIME com a categoria de Coordenadora da área de Formação 
Tecnológica no Gabinete de Gestão do PRIME e posteriormente (2005) 
Assessora de Coordenação;

De 1996 a 2001: pertencente à estrutura de Missão do PEDIP II, com 
a categoria de técnica principal;

De 1992 a 1995: bolseira no Instituto Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial.

Outras actividades:
Participação em grupos interministeriais de definição de perfis pro-

fissionais;
Participação na elaboração de regulamentação específica do sistema 

de educação/formação;
Participação nas actividades de dinamização do Programa Nacional 

de Integração de Jovens na Vida Activa;
Representação no PROINOV;
Participação nas subcomissões técnicas de revisão dos diplomas no 

quadro do sistema nacional de aprendizagem, considerando o cruzamento 
da oferta formativa (MEC/MTS).

203270248 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 8767/2010

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, na 
modalidade de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
através do Aviso n.º 19927/2009, de 5 de Novembro de 2009.

Lista unitária de classificação final dos candidatos
Em cumprimento do disposto no artº. 34.º e nos termos do artº. 36.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de Janeiro, torna -se público que no pro-
cedimento concursal, supra referenciado, foi atribuída aos concorrentes 
a seguinte classificação: 

Candidatos Classificação 
final

Cidália Rosário Gomes Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,70
Luís Carlos Camacho Simões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,58
Tiago Rafael Gorjão Henriques Cyrillo Machado . . . . . 15,93
Miguel Ângelo Alexandre Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,22

 A presente lista foi homologada em 11 de Março de 2010.

Lisboa, 31 de Março de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
203273059 

 Direcção Regional da Economia do Norte

Declaração de rectificação n.º 1012/2010
Por ter saído com inexactidão o despacho n.º 7906/2010, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 5 de Maio de 2010, a 
p. 23827, rectifica -se que onde se lê «com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 5/2005, de 30 de Agosto» deve ler -se «com a nova redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto».

5 de Maio de 2010. — O Director Regional, Manuel Humberto Gon-
çalves Moura.

203275424 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 8768/2010
Nos termos do Despacho Normativo n.º 23/2005, de 7 de Abril, re-

lativo aos pagamentos complementares aos produtores de certos tipos 
específicos de agricultura e produção de qualidade, previstos pelo ar-
tigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003, do Conselho, de 29 de 
Setembro, eram consideradas como candidaturas dos produtores de 
culturas arvenses e de arroz e dos produtores de bovinos, ovinos e 
caprinos, respectivamente, as declarações de comercialização emitidas 
pelos respectivos agrupamentos e homologadas pelas Direcções Regio-
nais de Agricultura e Pescas e as declarações emitidas pelas associações 
de criadores de raças autóctones, validadas pelos secretários técnicos 
dos correspondentes livros genealógicos e homologadas pela Direcção-
-Geral de Veterinária.

Durante a vigência do despacho normativo citado, foi implementado 
um novo sistema de recepção de candidaturas, prevendo -se que as candi-
daturas àquelas ajudas fossem feitas no âmbito do pedido único de ajudas 
(PU), nos termos das regras anualmente estabelecidas para o efeito, 
implicando a respectiva formalização por iniciativa do candidato.

Verificando -se alguns constrangimentos no acesso aos pagamentos 
complementares, por insuficiência da formalização dos pedidos, em 
grande medida determinada pelo entendimento dos potenciais benefi-
ciários quanto aos efeitos da emissão das declarações acima referidas;

Considerando -se que, diversamente do que se verifica para anos 
anteriores, o período para realização dos pagamentos complementares 
reportados ao ano de 2009 não se mostra decorrido, pelo que a campanha 
de ajudas de 2009 é a única ainda em curso a que se aplica a disciplina 
contida no Despacho Normativo n.º 23/2005, de 7 de Abril;

Entendendo -se desejável a optimização da gestão e atribuição dos 
apoios aos produtores, por referência às regras contidas no citado Despa-
cho Normativo n.º 23/2005, através do afastamento, quanto à campanha 
de ajudas de 2009, da aplicação do disposto no n.º 1.2 do artigo 1.º do 
despacho normativo n.º 4/2009, de 21 de Janeiro, diploma que regula o 
Pedido Único de Ajudas para o ano em causa:

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 146.º do Regulamento 
(CE) n.º 73/2009, do Conselho, de 19 de Janeiro, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1250/2009, do Conselho, de 
30 de Novembro, determino o seguinte:

Artigo 1.º
No âmbito da campanha de ajudas para o ano de 2009, o disposto 

no n.º 1.2 do artigo 1.º do despacho normativo n.º 4/2009, de 21 de 
Janeiro, não se aplica aos pagamentos complementares abrangidos 
pelo artigo 69.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003, do Conselho, de 
29 de Setembro, e previstos no Despacho Normativo n.º 23/2005, de 
7 de Abril, considerando -se como candidaturas as declarações apresen-
tadas nos termos do n.º 6 do artigo 15.º e do n.º 4 do artigo 16.º deste 
despacho normativo.

Artigo 2.º
O presente despacho normativo produz efeitos no período de vigência 

do despacho normativo n.º 4/2009, de 21 de Janeiro.
12 de Maio de 2010. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvi-

mento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.
203270053 

 Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 8769/2010
No uso das competências que me foram delegadas pelo Ministro da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas pelo despacho 
n.º 78/2010, de 5 de Janeiro, e com fundamento no artigo 6.º do Regu-
lamento da Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959, aprovado pelo Decreto 
n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962, determino que seja concedido 
à Associação de Caça e Pesca Amigos de Montezinho, com o número 
de identificação fiscal 505547090, e sede na povoação de Montesinho, 
7530 -541 Montesinho, o exclusivo de pesca desportiva na ribeira das 
Andorinhas, abrangendo a albufeira da Serra Serrada e o açude das 




