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

Despacho n.º 7471/2013
1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer funções de técnica especialista, 
a licenciada Ana Filipa Plácido da Silva Ferreira Newton Parreira, com 
efeitos a partir de 1 de maio de 2013.

2 – A designada exercerá funções no âmbito do Plano Estratégico 
Nacional para o Sector de Abastecimento de Águas e Saneamento de 
Águas Residuais (PENSAAR 2020), bem como do Plano Estratégico 
para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020).

3 – Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-
-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido 
para o cargo de adjunto.

4 – A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas no 
n.º 3, do artigo 7.º do mencionado decreto -lei.

5 – Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

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

31 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Paulo Guilherme da Silva Lemos.

Nota curricular
Ana Filipa Plácido da Silva Ferreira Newton Parreira
Local e data de nascimento:
Lisboa, 28 de novembro de 1977

Habilitações académicas:
Licenciada em Engenharia do Ambiente – Ramo de Ambiente, 

pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de 
Lisboa – FCT/UNL (2004)

Mestranda em Engenharia do Ambiente – Ramo de Ambiente, na 
FCT/UNL

Experiência profissional:
Entre janeiro de 2011 e abril de 2012, exerceu, como atividade 

principal, a função de Investigadora Residente da Plataforma para o 
Crescimento Sustentável, think -tank na área das políticas públicas, co-
laborando também como co -relatora do grupo de trabalho de Ambiente 
deste grupo de reflexão e como consultora de ambiente e comunicação 
de outras entidades.

Entre setembro de 2008 e dezembro de 2011, desempenhou as fun-
ções de Diretora da Unidade de Negócios e Conferências de Ambiente 
e Energia, Coordenadora da Unidade de Conferências e Coordenadora 
de Projetos Especiais no Grupo About Media, grupo de comunicação 
especializado no setor do ambiente.

Entre março de 2005 e agosto de 2008, desempenhou funções de res-
ponsável editorial e gestora de produto de manuais técnicos de ambiente 
e gestão de resíduos na empresa Verlag Dashöfer Portugal, editora de 
publicações profissionais.

Em colaboração com diversas entidades dedica -se, desde 2001, à 
execução e comunicação de projetos de âmbito científico e ambiental, 
tendo -se especializado, ao longo dos últimos anos, no estudo, produção 
e divulgação de informação nos sectores do ambiente e sustentabilidade, 
incluindo a auscultação regular dos seus stakeholders e a realização de 
ações de capacitação empresarial e institucional.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 7472/2013
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto –Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, e do artigo 109.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto  -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
no uso dos poderes que me foram delegados e subdelegados através 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013, de 30 de maio, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 
2013, subdelego:

1 — No Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, licen-
ciado Fernando Serra Leal da Costa, com a faculdade de subdelegação, 
a competência para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Praticar todos os atos a realizar no âmbito do procedimento 
previsto no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013, 
no âmbito do procedimento pré -contratual de concurso público relativo 
a aquisição de serviços para a exploração do Centro de Atendimento do 
Serviço Nacional de Saúde, incluindo a designação do júri do proce-
dimento, nos termos do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e a aprovação 
do programa do procedimento e do caderno de encargos, nos termos do 
n.º 2 do artigo 40.º do mesmo Código, bem como a competência para a 
prática de todos os atos a realizar no âmbito da autorização concedida 
no nº.3 da mesma Resolução 35/2013.

2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da aprovação da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2013, publicada no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 106, de 3 de junho de 2013.

3 de junho de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.
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 Despacho n.º 7473/2013
Considerando a vacatura do cargo de vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 
na sequência do pedido de exoneração apresentado pela anterior 
titular, o qual foi aceite pelo Ministro da Saúde, com efeitos a 10 
de junho;

Considerando que é necessário assegurar o normal funcionamento 
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo até à conclusão do respetivo procedimento concursal, 
efetuado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Adminis-
tração Pública;

Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar.




