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Membro efectivo do Conselho de Prevenção do Tabagismo, em representação do Ministério do Ambiente, entre 2002 e 2007.
Colaboradora em acções e projectos desenvolvidos por diversas
ONGA, no âmbito da Sensibilização, Educação e Formação Ambiental.
Trabalhos publicados:”Não há bichos-de-sete-cabeças”, Lisboa, 1997
(n. 2, Col. Cadernos de Educação Ambiental, editada em parceria pelo
IPAMB e pelo IIE) e diversos artigos em revistas e boletins de temática
ambiental e de educação.

3. Atento aos fundamentos supra citados e considerando que o candidato reúne os requisitos legais e o perfil adequado, nomeio no cargo
de Chefe de Divisão de Licenciamento e Monitorização Ambiental da
CCDRAlentejo, nos termos dos n.º s 8, 9 e 10 dos citados artigo 21.º, da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela lei 51/2005,
de 30 de Agosto, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o
licenciado Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco, assessor principal, do
quadro de pessoal da ex-Direcção Regional do Ambiente e Recursos
Naturais do Alentejo.
1 de Abril de 2008. — A Presidente, Maria Leal Monteiro.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro

ANEXO

Despacho n.º 13829/2008

Nota relativa ao currículo académico e profissional do
licenciado Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco

Por despacho de 8 de Abril de 2008 da Senhora Vice-Presidente da
Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Dr.ª
Teresa Pratas Jorge, em regime de substituição do Senhor Presidente nas
suas faltas e impedimentos, ao abrigo do Despacho n.º 23937/2007, uma
vez obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional,
foi, Isabel Maria Rodrigues Navalho, Técnica de 2.ª Classe do quadro
de pessoal da ex-DRAOTC, reclassificada e nomeada em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de um ano, para realização de estágio
com fim de ingressar na categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe,
nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99 de 19 de Novembro, após o que,
caso revele aptidão, será provida definitivamente. O início do referido
estágio produz efeitos a 8 de Abril de 2008. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas)
5 de Maio de 2008. — A Vice-Presidente, Teresa Pratas Jorge.
Despacho n.º 13830/2008
Por despacho de 5 de Maio de 2008 da Senhora Vice-Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Dr.ª
Teresa Pratas Jorge, em regime de substituição do Senhor Presidente
nas suas faltas e impedimentos, ao abrigo do Despacho n.º 23937/2007,
foram, Anabela Maria Peixoto Figueira Henriques e Maria José Cardoso
Sucena, Assessoras da carreira Técnica Superior do quadro de pessoal
da ex-Direcção Regional do Ordenamento do Território do Centro, nomeadas, precedendo concurso, na categoria de Assessores Principais do
mesmo quadro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de Maio de 2008. — A Vice-Presidente, Teresa Pratas Jorge.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo
Despacho n.º 13831/2008
1. Em conformidade com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 20.º e n.º s 1 e 2 do artigo 21.º, ambos, da Lei n.º 2/2004 de 15
de Janeiro, com a redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, procedeu a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) através dos Avisos publicitados,
respectivamente, no Diário da República n.º 227, 2.ª série, de 26 de
Novembro; no Jornal “Correio da Manhã”, de 27 de Novembro e na
Bolsa de Emprego Público (BEP), de 28 de Novembro, com o código
de oferta n.º OE 200711/0475, todos do ano de 2007, à divulgação
do procedimento concursal com vista ao procedimento do cargo de
Chefe de Divisão de Licenciamento e Monitorização Ambiental da
CCDRAlentejo, previsto, nos termos conjugados da alínea d) do n.º 1
do artigo 1.º da Portaria n.º 590/2007, de 10 de Maio e do artigo 8.º do
Despacho n.º 14 484/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 129, de 6 de Julho.
2. Findo o referido procedimento concursal e após ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 5 do já citado artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
na redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, a escolha recaiu no
candidato, Lic. Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco por ser este que
demonstrou reunir as melhores condições para o desempenho do cargo
a prover. Este candidato destacou-se pela sua experiência enquanto
dirigente e pela dimensão e qualidade da sua formação técnica e específica para o desenvolvimento das competências da Divisão em questão.
Demonstrou ainda possuir um apreciável nível de motivação pessoal
e profissional, um perfil adequado a um desempenho de liderança,
de planificação e organização, aliados a um bom conhecimento das
competências e recursos da Divisão de Licenciamento Monitorização
Ambiental.

Currículo Académico:
Licenciatura em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora,
concluída em Maio de 1988
Currículo profissional:
Monitor da disciplina de Hidrologia, na Universidade de Évora, no
período de 31 de Março a 31 de Julho do ano lectivo de 1985/1986
Formador no curso de Avaliação de Impactes Ambientais, organização
do Instituto de Promoção Ambiental, Módulo 3 — Avaliação Técnica
de Projectos Florestais, Dezembro de 1994
Orientador do Estágio Profissional (IEFP) do licenciado em Engenharia dos Recursos Hídricos, Martinho José Badagola Murteira, ano
de 1999.
Técnico Superior de 2.ª classe da Direcção Regional do Ambiente
e Recursos Naturais desde Junho de 1988, em regime de aquisição de
serviços até 30 de Novembro de 1988 e em contrato de contrato a termo
certo, a partir de 1 de Dezembro, tendo sido nomeado definitivamente
em 15 de Julho de 1995.
Em 20 de Janeiro de 1997 nomeado definitivamente Técnico Superior
de 1.ª classe do quadro de pessoal da Direcção Regional do Ambiente
e Recursos Naturais do Alentejo.
Em 27 de Dezembro de 1999 é nomeado no cargo de Chefe de Divisão
de Projectos e Obras da Direcção Regional do Ambiente — Alentejo.
Em 1 de Agosto de 2000 nomeado definitivamente Técnico Superior
Principal do quadro de pessoal da Direcção Regional do Ambiente e do
Ordenamento do Território — Alentejo.
Em 18 de Abril de 2001 é nomeado, em comissão de serviço, para
o cargo de Chefe de Divisão de Infra-estruturas da Direcção Regional
do Ambiente e do Ordenamento do Território — Alentejo, em gestão
corrente até 30 de Abril de 2007.
Em 15 de Março de 2007 é nomeado definitivamente Assessor Principal do quadro de pessoal da ex-Direcção Regional do Ambiente e
do Ordenamento do Território do Alentejo, categoria que actualmente
detém.
Em 1 de Maio de 2007 nomeado, em regime de substituição, Chefe
de Divisão de Licenciamento e Monitorização Ambiental.

Instituto da Conservação da Natureza
e da Biodiversidade, I. P.
Despacho n.º 13832/2008
Na sequência do procedimento concursal destinado à selecção do titular
do cargo de direcção intermédia de 1.º grau, de Director do Departamento
de Comunicação e Gestão de Operações, cujas competências se encontram definidas no artigo 2.º da Portaria n.º 530/2007 de 30 de Abril, que
aprova os estatutos do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., nos termos do disposto nos n.º s 8, 9 e 10 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe é dada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, no uso das minhas competências próprias,
nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, o licenciado
do quadro do ICN, Henrique Menezes Almeida Pereira dos Santos.
O nomeado tem o perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições
e objectivos do Departamento de Comunicação e Gestão de Operações
sendo dotado da necessária competência e aptidão para o exercício
do cargo, em virtude de ser detentor de conhecimentos e experiência
demonstrados nas áreas relevantes para as funções a exercer, nomeadamente nos domínios da visitação, turismo da natureza e parcerias com
entidades públicas e privadas no âmbito da biodiversidade, conforme
resulta do respectivo currículo académico e profissional.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
4 de Março de 2008. — O Presidente, João C. Rosmaninho de Menezes.
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Súmula Curricular

Nome: Henrique Pereira dos Santos
Título académico: Arquitecto Paisagista
Cargo actual: Director do Departamento de Comunicação e Gestão
de Operações do ICNB
Cargos mais relevantes exercidos:
Director de Serviços de Apoio às Áreas Protegidas
Chefe da Divisão de Apoio à Gestão de Áreas Protegidas
Coordenador da revisão do plano de ordenamento do PNSAC
Responsável pelo processo de planeamento no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros em 1998
Presidente da Comissão Directiva do Parque Natural de Sintra-Cascais
em 1997
Presidente da Comissão Instaladora do Parque Natural do Douro
Internacional de Julho de 1996 a Janeiro de 1998
Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza de Março
de 1996 a Janeiro de 1998
Fundador da ACNAT, Agência para a Conservação da Natureza, Lda.,
empresa de serviços na área da Conservação da Natureza, actualmente
extinta
Responsável pela disciplina de Ecologia (Análise Paisagística) do
curso superior de Arquitectura da Escola Superior Artística do Porto,
em 1988/89
Despacho n.º 13833/2008
Na sequência do procedimento concursal destinado à selecção do
titular do cargo de direcção intermédia de 1.º grau, de Director do
Departamento de Conservação e Gestão da Biodiversidade, cujas competências se encontram definidas no artigo 4.º da Portaria n.º 530/2007
de 30 de Abril, que aprova os estatutos do Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade, I.P., nos termos do disposto nos n.os 8, 9
e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que
lhe é dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, no uso das minhas
competências próprias, nomeio em comissão de serviço, pelo período
de três anos, o licenciado do quadro do ICN, Mário Alexandre Lopes
Rodrigues Silva.
O nomeado tem o perfil pretendido para fazer cumprir as atribuições e objectivos do Departamento de Conservação e Gestão da
Biodiversidade sendo dotado da necessária competência e aptidão
para o exercício do cargo, em virtude de ser detentor duma vasta
e comprovada experiência profissional no exercício de funções em
matérias relacionadas com a Rede Natura 2000, a integração sectorial
dos objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade e a
aplicação de directivas, acordos e convenções no plano comunitário
e internacional, conforme resulta do respectivo currículo académico
e profissional.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
4 de Março de 2008. — O Presidente, João C. Rosmaninho de Menezes.
Curriculum vitae
Síntese (Março de 2008)
1 — Identificação e dados pessoais
Mário Alexandre Lopes Rodrigues da Silva
Data e local de nascimento: Lisboa, 21 de Novembro de 1963
Residência: Lisboa

Ago.1990/Mar.1991: Consultor técnico da empresa Naturibérica — Estudos e Divulgação em Biologia, Lda.
Mar.1990: Contrato Administrativo de Provimento com o SNPRCN
(ex-ICN)
Set.1987/Mai. 1990: Monitor do Departamento de Zoologia
e Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa
Enquadramento funcional e competências específicas no âmbito do
ICNB (ex-ICN)
Ponto Focal do MAOTDR no projecto MARBIS-Natura2000 (Sistema
de Informação de Biodiversidade Marinha)
Até 2007: representante do ICN no Grupo de Trabalho de Perspectivas
Financeiras do GRI/MAOTDR
Desde Julho 2003: membro da equipa de projecto do Plano Sectorial
para a Rede Natura 2000
Desde 2001: articulação com o GRI/MAOTDR para matérias comunitárias e internacionais na área da biodiversidade
Desde Ago. 2000: membro do Secretariado Nacional para a Convenção
sobre a Diversidade Biológica
Desde Nov. 1999: Ponto Focal Nacional para o instrumento financeiro
comunitário LIFE-Natureza
Nov. 1999/Jun. 2000: representante do ICN nas negociações relativas ao Protocolo de Biosegurança, no âmbito da Convenção sobre a
Diversidade Biológica
Fev. 1998/Ago. 1999: coordenador do Grupo de Trabalho do Ministério do Ambiente para a elaboração da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade
Nov. 1997/Jun. 1998: representante do ICN na Comissão de Acompanhamento das Infrastruturas de Alqueva e coordenador do Grupo de
Trabalho do Património Natural
Out. 1996/Jun. 1998: coordenador do Centro de Estudos de Migrações
e Protecção de Aves (ICN) e seu representante junto da União Europeia
para a Anilhagem
1992: representante do SNPRCN no Grupo de Trabalho de Estatísticas
Demográficas e Sociais — Área do Ambiente, do Conselho Superior
de Estatística
Jan. 1991/1993: membro da equipa técnica do Projecto CORINE-Biótopos
1990/Jun. 1998: co-responsável (com J.P.Granadeiro) pelo Programa
Nacional de Monitorização da Mortalidade de Aves Marinhas durante o
Inverno no Litoral Português — Inspecções Costeiras, integrado desde
1992 no Projecto Acção Preparatória para o Estabelecimento de uma
Rede de Áreas Protegidas na Parte Sul do Mar do Norte e na parte Ocidental do Mar Báltico — Parte II: Inspecções Costeiras Internacionais
para Monitorização de Aves (SNPRCN, Ornis Consultant, financiado
pela Comissão Europeia)
Outras actividades (externas ao âmbito do ICN)
1998/1999: membro da Comissão Externa de Avaliação das Licenciaturas de Biologia e Biotecnologia (Min. Educação; Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas)
1995/1997: Vice-Presidente da Direcção Nacional da Associação
Portuguesa de Biólogos
Abr. 1993/Out. 1996: Director da revista O Biólogo (ed. Assoc. Portuguesa de Biólogos)
1992/93: Comissário de Ambiente da European Communities Biologists Association
Mai. 1990/Mar. 1995: Tesoureiro da Direcção Nacional da APB

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

2 — Habilitações académicas e suplementares
Maio 1993 — curso de Direito do Ambiente (Instituto Nacional de
Administração)
Dez. 1988 — Licenciatura em Biologia-Recursos Faunísticos e Ambiente, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
3. Enquadramento e percurso profissionais
Maio 2007 a Fevereiro 2008: Director de Departamento de Gestão e
Conservação da Biodiversidade do ICNB (regime de substituição)
Abril 2005 a Abril 2007: Director de Serviços da Conservação da
Natureza
Fev. 2001/Abril 2002 e Fev. 2004/Março 2005: Chefe da Divisão de
Habitats e Ecossistemas
Jun. 1998/Out. 1999: assessor do Gabinete do Secretário de Estado
do Ambiente
Ago.1992: integra o quadro privativo do ICN (DHE/DSCN)

Direcção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho n.º 13834/2008
As orientações estratégicas constantes da minha Carta de Missão e os objectivos estabelecidos no QUAR para 2008, vieram
evidenciar a necessidade de ajustar as atribuições e competências do Gabinete de Apoio à Direcção (GAD), criado pelo meu
despacho n.º 26672/2007, de 30 de Outubro, alargando -as à envolvente externa da DRELVT, com relevo para o relacionamento
institucional.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004,
de 15 de Janeiro, republicada pelo Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril,
são alteradas as atribuições e competências do GAD, competindo-lhe,
genericamente, assessorar a Direcção no exercício das competências que

