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5 - Outros cargos institucionais Internacionais
Vice-Chairman of Regional Steering Committee of the “Global Fra-

mework for the Progressive Control of the Transboundary Animal Di-
seases – GF-TADs”, desde novembro de 2011

European Medicine Agency, EMA, “Manager Board”, desde no-
vembro de 2011

World Organization for Animal Health – OIE, desde novembro de 
2011

Chief Veterinary Officer, desde novembro de 2011
European Association Animal Prodution, “Board Member” desde 

agosto de 2012

6 – Outros cargos Institucionais
Perito CRESAP, nomeação do Ministério da Agricultura, Mar, Am-

biente e Ordenamento do Território, desde maio de 2012.

7 - Outras atividades
1º Gestor do subprograma regional dos ADS/PEDAP, da DRAEDM 

(1987-88) e Técnico Superior responsável pela Sanidade Animal entre 
1985 a 1987.

Membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários 
(2008 -2010) e Membro do Gabinete de Formação e Qualificação da 
OMV (2009 -2010);

“VETNNET Board Member”, desde setembro de 2011
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 Despacho n.º 2173/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei nº 2/2004, de 15 

de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezem-
bro, e na sequência de procedimento concursal realizado nos termos do 
artigo 18º do mesmo diploma:

1 - Designo o licenciado Pedro Miguel Costa da Silva Teixeira para, 
em comissão de serviço, e pelo período de cinco anos, exercer o cargo 
de diretor -geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a que se refere 
o artigo 3.º do Decreto Regulamentar nº 32/2012, de 20 de março.

2 - Para efeitos do disposto no nº 11 do artigo 19.º da referida Lei 
nº 2/2004, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura.

30 de janeiro de 2013. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

NOTA CURRICULAR
1. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome: Pedro Miguel Costa da Silva Teixeira
Data de Nascimento: 16 de fevereiro de 1963
Naturalidade: Lisboa

2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Licenciatura em Engenharia Agronómica, pelo Instituto Superior de 

Agronomia, concluído em 1989

3. CARREIRA E ATIVIDADE PROFISSIONAL
Iniciou funções na área da economia agrária, em contrapartida à Co-

operação Luso -Alemã, onde participou na elaboração dos estudos agro 
socioeconómico de vários aproveitamentos hidroagrícolas.

Desempenhou de 1999 -2002 o cargo de Chefe de Divisão de Análise 
de Projetos e Expropriações do ex - IHERA e do ex -IDRHa;

Desempenhou de 2002 -2007 o cargo de Diretor de Serviços de Pla-
neamento e Ambiente do ex -IDRHa;

Desempenhou de 2007 a 2011 o cargo de Chefe de Divisão de Pla-
neamento do Regadio e de Solos da DGADR;

Participou na operacionalização dos Programas Comunitários PEDAP 
e PAMAF, AGRO e PRODER (onde integrou o Grupo de reflexão 
Estratégica), na área do regadio e infraestruturas agrícolas, em que foi 
coautor nos documentos de planeamento e estratégia.

Coordenou e/ou colaborou na elaboração de Estudos e Planos Estraté-
gicos ao nível da Agricultura, Ordenamento, Ambiente, Desenvolvimento 
Rural, Água, Regadio e Recursos Naturais, em contrapartida a entidades 
nacionais, e estrangeiras ou em apoio à atividade governativa. Coordenou 
o SIR – Sistema de Informação do Regadio

Integrou por nomeação Grupos de Trabalhos na área do Ambiente e 
Ordenamento, tais como os referentes à elaboração do PNPOT, PROTs, 
PMOTs, PEOT, Plano Sectorial da Rede Natura 2000, Plano Nacional da 

Água, Plano Nacional de Regadios (1ª fase), Programa Sectorial Agrícola 
do Mira, revisão da Lei do Solo, Revisão do Regime da RAN, Regime 
Jurídico dos Aproveitamentos Hidroagrícola, entre outros.

Desde dezembro de 2011 — Diretor -Geral de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural (designação em regime de substituição).

206725271 

 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 2174/2013
A Câmara Municipal de Pombal apresentou um pedido de reconheci-

mento de relevante interesse público relativo à instalação do Centro de 
Meios Aéreos e Pista de Ultraleves, no lugar de Casalinho, da freguesia e 
concelho de Pombal, utilizando para o efeito 23.413,69 m2 de área inte-
grada na Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de Pombal, por 
força da delimitação constante da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 64/96, de 25 de março, publicada no Diário da República, n.º 108, 
1.ª Série — B, de 9 de maio de 1996, que constitui parte de um terreno, 
incluído na mesma tipologia de REN, com a área total de 271.160,91 m2.

O projeto em causa é constituído por uma pista de aeronaves, com 
857,30 metros de comprimento por 18 metros de largura; dois hangares 
de manutenção e armazenamento, com a área de 768,7 m2, em estrutura 
metálica prefabricada, amovível, com revestimento em painéis sandwich; 
um edifício de apoio, em alvenaria de tijolo, destinado a sala de comu-
nicações, sala de reuniões, arquivo e bar; um depósito de combustível 
de aeronaves de combate a incêndios e área de estacionamento, em 
grelhas de enrelvamento.

Considerando a fundamentação apresentada pela Câmara Municipal 
para a localização do projeto, nomeadamente a necessidade de o con-
celho ser dotado de uma infraestrutura capaz de permitir a utilização de 
qualquer tipo de aeronave utilizada pelo Sistema de Combate a Incêndios 
Florestais, ou seja, aeronaves de asa móvel e de asa fixa;

Considerando que o local reúne um conjunto de condições favoráveis 
essenciais à facilidade de operacionalidade dos meios aéreos, face às ca-
racterísticas morfológicas do terreno, plano, e à ausência de obstáculos às 
manobras de aproximação e de descolagem dos aparelhos; à localização 
geográfica, central em relação ao raio de ação dos mesmos, nomeada-
mente em relação ao distrito de Leiria, na componente de combate a 
incêndios florestais, bem como à proximidade de pontos de água;

Considerando que as características do projeto permitem que esta 
infraestrutura e equipamentos de apoio assumam funções polivalentes, 
nomeadamente para acolhimento de outras entidades que integram o 
dispositivo operacional, e a práticas de aeromodelismo e paramotor, 
bem como a funções formativas para a realização de cursos de pilotos 
e de paraquedismo;

Considerando as vantagens deste local face à localização onde fun-
cionou em anos anteriores, patentes no parecer emitido pela Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta baseada nas características de relevo 
favoráveis à sua implantação e a operacionalidade do meio aéreo;

Considerando que a disciplina constante do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Pombal, ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 160/95, de 21 de setembro de 1995, publicada no Diário 
da República, n.º 279, 1.ª Série — B, de 4 de dezembro de 1995, com as 
alterações que lhe foram introduzidas mediante a Declaração n.º 375/98, 
publicada no Diário da República, n.º 299, 2.ª Série, de 29 de dezembro 
de 1998; a Resolução de Conselho de Ministros n.º 85/2001, de 21 de 
junho de 2001, publicada no Diário da República, n.º 166, 1.ª Série — B, 
de 19 de julho de 2001; a Declaração n.º 35/2003, publicada no Diário 
da República, n.º 23, 2.ª Série, de 28 de janeiro de 2003; e ainda pela 
deliberação da Assembleia Municipal de 20 de dezembro de 2007, cons-
tante do Aviso n.º 6489/2008, publicado no Diário da República, n.º 46, 
2.ª Série, de 5 de março de 2008, não obsta à realização da obra;

Considerando a declaração de interesse municipal do projeto, aprovada 
pela Assembleia Municipal de Pombal, na reunião de 29 de fevereiro 
de 2012;

Considerando os pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade Na-
cional de Proteção Civil, pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, pela 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro, bem como 
o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente/Administração 
da Região Hidrográfica do Centro, condicionado ao cumprimento das 
condições indicadas no “Estudo Hidrológico e Hidráulico e Definição 
da Zona Inundável” de que se destacam:

a) O redimensionamento das passagens hidráulicas existentes e/ou 
a construir;

b) A regularização de toda a Ribeira dos Carvalhais, desde a linha 
ferroviária até à pista do Centro de Meios Aéreos Pista de Ultraleves;




