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5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

3 de maio de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e Desen-
volvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

NOTA CURRICULAR
Elementos Identificação:
Nuno Tiago dos Santos Russo;
Data de Nascimento em 17 de maio de 1976, Santarém.

Formação Académica:
Mestrado em Zootecnia pela Universidade de Évora (2008);
Licenciatura em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora 

(2001).

Experiência e Atividade Profissional:
2010 -2013 – Diretor Regional da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT);
Membro da Comissão de Gestão no âmbito da Autoridade de Gestão 

do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) e da Unidade de 
Gestão do Programa Operacional Pescas (PROMAR), por inerência 
de cargo;

Presidente da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, por inerência de cargo;

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Nacional de Exposições e Mer-
cados Agrícolas S.A. (CNEMA) no triénio 2011/2013 e representante 
do acionista Estado nas Assembleias Gerais do CNEMA;

Vice -Presidente do Conselho Fiscal da Tapada Nacional de Mafra 
– Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada (CI-
PRL) 2012 -2013 e Membro da Assembleia Geral da Tapada Nacional 
de Mafra CIPRL, em representação da acionista DRAPLVT.

Responsável máximo dos Centros Europe Direct do Oeste e da Pe-
nínsula de Setúbal — Centros de Informação Europeia da Comissão 
Europeia, entidade hospedeira DRAPLVT.

2009 -2010 — Assessor do Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural – Assessoria Técnica Especializada ao Gabinete 
da SEFDR;

Elemento do Grupo de Trabalho sobre Seguros Agrícolas, em repre-
sentação do Gabinete do SEFDR – Despacho n.º 2842/2010.

2007 -2009 — Técnico Superior da Unidade de Identificação Animal, 
Departamento de Apoios ao Investimento, do Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas (IFAP);

2003 -2007 — Técnico Superior do Serviço de Medidas Veterinárias, 
Direção Produtos Animais, do IFADAP/INGA;

2001 -2003 — Técnico Superior e Agente de Controlo do Serviço de 
Identificação Animal, Projeto SNIRB, do Instituto Nacional de Inter-
venção e Garantia Agrícola (INGA).

Formação Profissional:
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP) pelo Instituto Nacional 

de Administração I.P., em 2011;
Ao longo da carreira profissional, participação em diversas ações de 

formação complementar e de aperfeiçoamento profissional, frequentadas 
enquanto técnico superior e dirigente, relacionadas com as atividades 
exercidas e desenvolvidas, onde se destaca formação no âmbito da 
administração pública, segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola, 
políticas agrárias, atividade pecuária, tecnologias de informação e for-
mação pedagógica de formadores;

 - Colaboração como formador com diversas entidades, tendo minis-
trado ações de formação relacionadas com a implementação, execução 
e gestão de sistemas nacionais de informação animal, e participação em 
diversos encontros, congressos e seminários, nacionais e internacionais, 
relacionados com o setor agropecuário.

Publicações:
Artigo de Investigação e Publicação – Estudo Comparativo de dois 

métodos de congelação de sémen de varrascos Alentejanos (Avaliações 
in vitro e in vivo)”, Charneca, R.; Russo, N.; Milhano, A. e Tirapicos 
Nunes, J.L.; Universidade de Évora, Apresentação no X Congresso de 
Zootecnia, EZN, Santarém 2000 – Poster e Atas do Congresso, Revista 
Portuguesa de Zootecnia, Ano VIII, N.º 1: 252 -257;

Artigo de Síntese e Publicação – “Importância da Vigilância Sanitária 
e da Aplicação do SIRCA no Controlo da EEB”, Revista “Espaço Rural”, 
N.º 66 – nov./dez. 2008: 33 -35.

206954404 

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

Despacho n.º 6438/2013
Ao abrigo dos poderes delegados pelo despacho nº 4704/2013 da Se-

nhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, publicado no diário da república, 2ª série de 4 de abril de 
2013, nomeadamente o contido no seu nº 8, a), iv, designo, de acordo com 
o estatuído no artigo 29º, nº 1, alínea e) do decreto -lei nº 239/2012, de 2 
de novembro, como representante do membro do governo responsável 
pela área da agricultura, na Comissão Nacional da Reserva Ecológica 
Nacional, o Engenheiro Rui Sousa e Silva.

O presente despacho produz efeitos a 20 de fevereiro de 2013.
8 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Paulo Guilherme da Silva Lemos.
206958714 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Declaração de retificação n.º 591/2013
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 5903/2013, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 7 de maio de 2013, 
retifica -se que, no n.º 5, onde se lê «licenciatura em Geologia com 
especialidade em hidrologia» deve ler -se «licenciatura em Geologia 
com especialidade em hidrogeologia».

8 de maio de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.
206952055 

 Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

Despacho (extrato) n.º 6439/2013
Em conformidade com o estipulado na alínea b), do n.º 1 e do n.º 2, 

do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, por despacho de 19 de setembro de 2012, da Subdiretora -Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, precedendo 
anuência da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na carreira/ca-
tegoria de técnico superior à licenciada Isabel Maria Romba Monteiro da 
Fonseca Terlica, nos termos do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, integrando um posto de trabalho do mapa de pessoal da ex-
-Direção -Geral das Pescas e Aquicultura, com efeitos a 1 de outubro 
de 2012.

9 de maio de 2013. — O Diretor de Serviços de Administração Geral, 
José Manuel Domingues Quaresma.

206956713 

 Despacho (extrato) n.º 6440/2013
Nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1 e do n.º 2, do artigo 37.º, 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3, do 
artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que, 
por despacho de 23 de janeiro de 2013, da Diretora -Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, precedendo anuência da 
Secretaria -Geral do Ministério da Economia e do Emprego, foi autori-
zada a consolidação definitiva da mobilidade interna na carreira/cate-
goria de assistente técnica a Eloísa Sarie dos Reis Santos Catarrinho, 
nos termos do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de abril de 2013, integrando um 
posto de trabalho no mapa de pessoal aprovado para 2013, e mantida a 
mesma posição remuneratória detida na situação jurídico -funcional do 
organismo de origem.

9 de maio de 2013. — O Diretor de Serviços de Administração Geral, 
José Manuel Domingues Quaresma.

206956795 




