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 Aviso n.º 14833/2013
Por meu despacho de 1 de julho de 2013, e ao abrigo do disposto no 

artigo 19.º, n.º.6, do artigo 21 e no n.º.2 do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º.75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º.137/2012, de 2 de julho e, no uso das minhas competências 
como Diretora do Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina, 
Almada nomeio para o quadriénio de 2013/2017 os seguintes elementos 
para a Direção:

Subdiretor — Luís Manuel Fernandes Pereira da Costa
Adjunta — Alda Maria dos Anjos Sousa Quintas Loução
Adjunta — Elsa Maria Baltazar Dias Correia Afonso
21 de novembro de 2013. — A Diretora do Agrupamento de Escolas 

Miradouro de Alfazina, Almada, Maria do Carmo Mira Borges.
207426634 

 Agrupamento de Escolas de São Martinho, Santo Tirso

Aviso n.º 14834/2013
Nos termos do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 

março, faz -se público que se encontra afixada no placard dos serviços 
administrativos da Escola EBI de S. Martinho do Campo, a lista de 
antiguidade do pessoal docente, com referência a 31 de agosto de 
2013. Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação 
deste aviso no Diário da República para a reclamação ao dirigente 
máximo do serviço.

15 de novembro de 2013. — O Diretor, José Manuel Queijo Barbosa.
207423718 

 Agrupamento de Escolas de Vimioso

Declaração de retificação n.º 1319/2013
Alteração ao Despacho n.º 15104/2013, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro de 2013, onde se lê 
«na Adjunta do Agrupamento de Escolas» deve ler -se «no Adjunto do 
Agrupamento de Escolas». Onde se lê «do programa ENES» deve ler -se 
«dos programas Pfeb e Eneb».

22 de novembro de 2013. — O Diretor, Serafim dos Santos Fernan-
des João.

207418559 

 Agrupamento de Escolas Viseu Sul

Louvor n.º 1129/2013
A professora Maria Aldina Silva Bastos Lopes Ferreira, passou recen-

temente à situação de aposentada, após profícua atividade profissional, 
servindo com elevado brio a causa da educação.

Na oportunidade, considero de elementar justiça dar público tributo 
de apreço e reconhecimento, pela forma exemplar como soube gerir ao 
longo do tempo a sua carreira profissional, pondo ao serviço desta causa 
todo o seu saber, disponibilidade e empenhamento.

Considero, por isso, que a sua ação é merecedora de público 
louvor.

26 de novembro de 2013. — O Diretor, João Alberto Chaves Caiado 
Rodrigues.

207425662 

 Louvor n.º 1130/2013
A professora Maria Lurdes Vieira São Bento Figueiredo, passou recen-

temente à situação de aposentada, após profícua atividade profissional, 
servindo com elevado brio a causa da educação.

Na oportunidade, considero de elementar justiça dar público tributo 
de apreço e reconhecimento, pela forma exemplar como soube gerir ao 
longo do tempo a sua carreira profissional, pondo ao serviço desta causa 
todo o seu saber, disponibilidade e empenhamento.

Considero, por isso, que a sua ação é merecedora de público lou-
vor.

27 de novembro de 2013. — O Diretor, João Alberto Chaves Caiado 
Rodrigues.

207429753 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade
e da Segurança Social

Despacho n.º 15776/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do 

Decreto -Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro, nos termos previstos no ar-
tigo 20.º e dos n.os 1 e 3 do artigo 27.º dos Estatutos da Cooperativa An-
tónio Sérgio para a Economia Social — Cooperativa de Interesse Público 
de Responsabilidade Limitada (CASES) e no uso da faculdade que me é 
conferida na alínea g) do n.º 1.1 do despacho n.º 13264/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro, designo 
como vice presidente da CASES a mestre Carla Maria Ferreira Pinto por 
possuir competência técnica, aptidão, experiência profissional e forma-
ção adequada ao exercício da função, conforme nota curricular em anexo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 02 de de-
zembro de 2013.

26 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado da Solidariedade 
e da Segurança Social, Agostinho Correia Branquinho.

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Carla Maria Ferreira Pinto
Habilitações Académicas
Mestrado em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapia pela Fa-

culdade de Psicologia da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, com média final de 18 valores (2011);

Diploma de Estudos Avançados em Neuropsicologia Clínica pela 
Universidade de Salamanca, com a classificação de Sobresaliente “Cum 
Laúde” (2007);

Licenciatura em Psicologia Clínica e do Aconselhamento Universi-
dade pela Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com média final 
de 16 valores (2005).

Carreira e Funções Profissionais
Colaboração na implementação do Serviço de Psiquiatria do Departa-

mento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Beatriz Ângelo (2012);
Responsável pelo Hospital de Dia de Psiquiatria Geral do Serviço de 

Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital 
Beatriz Ângelo (desde 2012);

Participação na estruturação, implementação e desenvolvimento de 
projetos de intervenção de cuidados diferenciados no Serviço de Psi-
quiatria do Hospital Beatriz Ângelo (desde 2012);

Responsável pela estruturação, implementação e desenvolvimento de 
projetos de reabilitação psicossocial no Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa (2007 -2012);

Vice -presidente da assembleia geral da Associação Futuro Autónomo 
(2008 -2012);

Membro da comissão de parceria do Plano Estratégico Concelhio 
de Prevenção das Toxicodependências (PECPT) da Câmara Municipal 
de Odivelas, em representação da Unidade Comunitária de Cuidados 
Psiquiátricos de Odivelas — Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 
(2006 -2010);

Colaboração na estruturação, implementação e desenvolvimento dos 
projetos de Voluntariado “Apoio Psicológico a ex -reclusos”, e “Encontros 
no Feminino” na Associação Cultural Moinho da Juventude (2006 -2007);

Técnica Superior de Saúde — Área de Psicologia no Serviço de Psi-
quiatria do Hospital Beatriz Ângelo (desde fevereiro de 2012);

Psicóloga Clínica na APOIAR, Associação de Apoio aos Ex-
-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra (desde março de 2011);

Assistente de Saúde — Área de Psicologia, no Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa (2006 -2012);

Grau de Especialista da Carreira dos Técnicos Superiores de Saú-
de — Ramo de Psicologia Clínica, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 3/2011, de 6 de janeiro (2011).

Informação Adicional:
Colaboradora no jornal “O jornal do Stress de Guerra”;
Participação como oradora em diversos congressos, colóquios e se-

minários;
Atividade no domínio da investigação científica e publicação

207428181 




