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Número
da

parcela
Nomes e moradas dos interessados

Matriz/concelho/freguesia

Descrição predial Confrontações da parcela Área
total

Rústica Urbana

193.1C Proprietário(s):
Ana Maria Dias Lameiras Pereira, Rua de 

Baixo, Pestana, 6430 -071 Longroiva.

1733
Meda

Longroiva

 N.º 770/230798 Parcela: 193.1C
Norte: Manuel Joaquim Bulha Fer-

reira.
Sul: restante prédio.
Nascente: linha de água.
Poente: restante prédio.

75 m²

227.2C Proprietário(s):
Maria Fernanda André Ferreira, Quinta da 

Veiga, 6430 -071 Longroiva.

1882
Meda

Longroiva

 N.º 249/19890717 Parcela: 227.2C
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

1 471 m²

231.6C
231.7C
231.8C
231.9C

Proprietário(s):
Maria Fernanda André Ferreira, Quinta da 

Veiga, 6430 -071 Longroiva.

1883
Meda

Longroiva

 N.º 250/19890717 Parcela: 231.6C
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: restante prédio.
Poente: Heroíno Augusto Canadi-

nha Falhas.

1 466 m²

 Parcela: 231.7C
Norte: Heroíno Augusto Canadinha 

Falhas.
Sul: restante prédio.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

 

 Parcela: 231.8C
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

 

 Parcela: 231.9C
Norte: linha de água.
Sul: restante prédio.
Nascente: EN 102
Poente: Restante prédio

 

232.2C Proprietário(s):
Heroíno Augusto Canadinha Falhas, Bairro 

dos Lameirinhos, 6430 -105 Meda.

1604
Meda

Longroiva

 N.º 731/03111997 Parcela: 232.2C
Norte: Maria Fernanda André Fer-

reira.
Sul: Maria Fernanda André Ferreira.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

735 m²

241.3C Proprietário(s):
Manuel Joaquim Tairum Xavier, Rua da 

Calçada, Relva, 6430 -075 Longroiva.

794
Meda

Longroiva

 N.º 548 Parcela: 241.3C
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

492 m²

 206976486 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 6854/2013
Faz -se público que, por meu despacho de 29 de abril de 2013, foi 

autorizada, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 73.º -A 
(aditado pelo artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto) 
e 78.º, ambos do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, a licença sem 
vencimento de longa duração à inspetora -adjunta Sílvia Maria Giovetty 
da Silva Jesus, com efeitos a partir de 1 de junho de 2013.

13 de maio de 2013. — O Inspetor -Geral, Francisco Lopes.
206982747 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 6855/2013
O Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, aprovou a Lei Orgânica 

do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.), definindo a sua 
missão e atribuições.

Considerando as unidades orgânicas nucleares previstas nos Estatu-
tos do IPQ, I. P., aprovados pela Portaria n.º 23/2013, de 24 de janeiro, 
e para os efeitos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e n.º 64/2011, de 22 de 
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dezembro, determino a nomeação, em regime de substituição no cargo 
de Diretora do Departamento de Administração Geral, a Mestre Ana 
Isabel de Bettencourt Furtado Roçadas Ramalho de Matos Almeida, 
que preenche os requisitos legais e o perfil adequado, evidenciados 
pela nota curricular em anexo ao presente despacho e que dele faz 
parte integrante.

A presente nomeação tem efeitos a 1 de maio de 2013.

30 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.

ANEXO

Nota Curricular
I — Dados pessoais

Nome: Ana Isabel de Bettencourt Furtado Roçadas Ramalho de Matos 
Almeida,

Data de nascimento:29 de Novembro de 1974

II — Formação académica

Mestre em Ciências Jurídico -Políticas pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (Junho de 2006)

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa (Julho de 1998)

III — Experiência Profissional

Diretora de Serviços de Contratação Pública e Património da Secretaria-
-Geral do Ministério da Economia e do Emprego, de 1 de outubro de 
2012 a 30 de abril de 2013;

Diretora de Serviços de Aprovisionamento Integrado e Logística da 
Secretaria -Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do Desen-
volvimento, de 1 de maio de 2009 a 30 de setembro de 2012;

Coordenadora da Equipa afeta ao Setor das Aquisições da Divisão 
de Aquisições e Património da DGITA, conforme Despacho do Exmo. 
Senhor Diretor -Geral da DGITA, de 3 de março de 2008;

Assessoria jurídica no âmbito dos processos aquisitivos e execução 
de contratos, quer ao abrigo do regime jurídico previsto no Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quer do atual Código dos Contratos 
Públicos;

Colaboração na implementação do Código dos Contratos Públicos 
na DGITA, designadamente, elaboração de minutas de documentos 
relativos ao ajuste direto e articulação da tramitação processual com 
as demais áreas;

Condução de processos aquisitivos por ajuste direto nos termos do 
Código dos Contratos Públicos e participação em comissões de pro-
cedimentos de aquisição e júris de concursos públicos internacionais 
para aquisição de bens e serviços, realizados nos termos do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho;

Exercício de funções de assessoria jurídica na Divisão de Admi-
nistração de Pessoal, da Direção de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos e Formação da Secretaria -Geral do extinto Ministério da 
Economia, na qual elaborou pareceres sobre matérias no âmbito do 
regime da Função Pública;

Assessoria jurídica no âmbito da disciplina da Função Pública e nas 
matérias de gestão de veículos do Estado, aprovisionamento público e 
gestão patrimonial, na extinta Direcção -Geral do Património.

IV — Formação profissional complementar relevante

Frequência de ações de formação sobre as seguintes matérias: FOR-
GEP — Programa de Formação em Gestão Pública; Contratação Pública; 
Contratos informáticos; Direito financeiro e orçamental e Direito da 
Função Pública;

Frequência de Pós -Graduação sobre Contratos Públicos: o Direito 
Português à luz do Direito Europeu, ministrada pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa;

Frequência de Pós -Graduação em Direito Notarial e Registal, minis-
trada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;

Pós -Graduação em Proteção de Menores, ministrado na Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra.

V — Outros Elementos:

Prova de Agregação à Ordem dos Advogados realizada no Conselho 
Distrital de Coimbra, em dezembro de 2000, com inscrição.

206976801 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 6895/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de 
Ordenação Final relativa às referências: AT1/FC -EHT Algarve/2013, 
AT2/FC -EHT Algarve/2013 e AT3/FC -EHT Algarve/2013 do proce-
dimento concursal comum com vista ao preenchimento de três postos 
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, da carreira e categoria de assistente técnico, do 
mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve do Turismo 
de Portugal, I. P., aberto através do Aviso n.º 1143/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
do Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Turismo 
de Portugal, I. P. de 07 de maio de 2013, foi notificada aos candida-
tos, encontrando -se disponível na página eletrónica do Turismo de 
Portugal, I. P., e afixada em local próprio do Instituto do Turismo de 
Portugal, I. P., tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Do despacho de homologação da referida Lista pode ser in-
terposto recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

17 de maio de 2013. — A Diretora -Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206981248 

 Aviso n.º 6896/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final relativa à referência TS/AAF/EHT — Portimão/2013 do 
procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, da carreira/categoria de técnico superior, 
do mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão do 
Turismo de Portugal, I. P., aberto através do aviso n.º 1143/2013, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2013.

2 — A lista unitária de ordenação final, homologada por despacho do 
presidente do conselho diretivo do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., 
de 3 de maio de 2013, foi notificada aos candidatos, através de e -mail 
com recibo de entrega da notificação, encontrando -se disponível na pá-
gina eletrónica do Turismo de Portugal, I. P., e afixada em local próprio 
do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., tudo nos termos dos n.os 4, 5 
e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

17 de maio de 2013. — A Diretora -Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206981183 

 Aviso n.º 6897/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de 
Ordenação Final relativa à referência TS1/TF/EHT — Porto/2013 do 
procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, da carreira e categoria de técnico superior, do 
mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto do Turismo 
de Portugal, I. P., aberto através do Aviso n.º 1027/2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 22 de janeiro.

2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho 
do Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Turismo 
de Portugal, I. P., de 3 de maio de 2013, foi notificada aos candidatos, 
através de e -mail com recibo de entrega da notificação, encontrando -se 
disponível na página eletrónica do Turismo de Portugal, I. P., e afixada 
em local próprio do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., tudo nos 
termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 




