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n.º 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de junho, e outros, estará patente na Direção Regional de Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, Alfra-
gide, 2721 -858 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da Câmara 
Municipal de Coruche, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A.  — Direção de 
Projeto e Construção a que se refere o processo em epígrafe, para o 
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Linha Aérea a 60 kV, designada por LN60 6531 Carrascal — Coruche, 
n.º 1405 L5 6531 00, com 896 m, com origem no apoio n.º 126 e término 
no apoio n.º 130 da referida linha, freguesia e concelho de Coruche.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

12 de agosto de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307240909 

 Direção Regional da Economia do Alentejo

Édito n.º 367/2013

Processo EPU n.º 12790
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria 
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e nesta Direção Regional, sita 
na Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 
266750450, fax 266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.
pt, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 
quinze dias, a contar da publicação deste édito no Diário da República, 
o projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, SA — Direção 
de Rede e Clientes Sul, para o estabelecimento de Linha de MT a 30 kV 
(LI30 -357 -04 -02), com 1158,80 metros, com origem no apoio n.º 5 da 
LMT a 30 kV p/Olival do Queimado e término na ETAR de Alcácer do 
Sal (PTC -ALS -454 -AI propriedade da Acciona Água, SA), freguesia 
de Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal, a que se refere 
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

2013 -08 -16. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307240852 

 Édito n.º 368/2013

Processo EPU n.º 12829
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câmara 
Municipal de Ourique e nesta Direção Regional, sita na Zona Industrial 
de Almeirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, fax 
266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.pt, todos os dias 
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar 
da publicação deste édito no Diário da República, o projeto apresentado 
pela EDP Distribuição — Energia, SA — Direção de Rede e Clientes 
Sul, para o estabelecimento de Linha aérea de MT a 30 kV (BJ30 -23 -19-
-08 -01 -02), com 119,47 metros, com origem no apoio n.º 17 da Variante 
de MT a 30 kV Monte dos Esteiros — SE Porteirinhos/SE Ourique e 
término no PTD -ORQ -150, Posto de Transformação aéreo — AS com 
50 (100) kVA/30 kV e rede de Baixa Tensão (RBT -ORQ -150) — Monte 
Carneiro de Baixo, freguesia e concelho de Ourique, a que se refere o 
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

2013 -08 -19. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307240869 

Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câ-
mara Municipal de Beja e nesta Direção Regional, sita na Zona Indus-
trial de Almeirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, fax 
266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.pt, todos os dias 
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar 
da publicação deste édito no “Diário da República”, o projeto apresentado 
pela EDP Distribuição — Energia, SA — Direção de Rede e Clientes 
Sul, para o estabelecimento de Linha de MT a 30 kV, (BJ30 -51 -31), com 
483,20 metros, com origem no Apoio n.º 26 da linha a 30 kV SE Beja -SE 
Ferreira do Alentejo (Mod. P25 -P27) e término no PTD -BJA -418 -AI, 
Posto de Transformação com 250 kVA/30kV e rede de Baixa Tensão 
(RBT -BJA -418) — Monte da Chaminé, freguesia de Santiago Maior, 
concelho de Beja, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

2013 -08 -19. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307240811 

 Direção Regional da Economia do Algarve

Édito n.º 370/2013

Processo EPU N.º 3884
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria 
do Município de Vila do Bispo e nesta Direção Regional, sita em 
Rua Prof. António Pinheiro e Rosa, 8005 -546 Faro, com o telefone 
289896600, fax 289896690, e -mail dre -algarve@drealg.min -economia.
pt, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 
quinze dias, a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, 
o projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, SA, para o 
estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15 -10 -11 -2 -3 Fontaínhas 
(PTD VBP 137), com 1491.33 metros de comprimento, a partir do apoio 
n.º 4 da linha aérea FR 15 -10 -11 -2 Ingrina e Zavial ao PTD VBP 137 
Fontaínhas; PTD VBP 137 Fontaínhas, do tipo Aéreo — AS com 50.00 
kVA/15 kV; RBT VBP 137 Fontaínhas, a estabelecer em Hortas do 
Tabual/Fontainhas, freguesia de Raposeira, concelho de Vila do Bispo, 
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

29 -07 -2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos Mascote.
307240771 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Despacho n.º 12008/2013
Nos termos do Decreto -Lei n.º 56/2012, de 12 de março, a APA, I. P., 

resulta da fusão da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto da 
Água, I. P., das Administrações de Região Hidrográfica, I. P., da Comis-
são para as Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento 
da Gestão de Resíduos e da Comissão de Planeamento de Emergência 
do Ambiente, sucedendo nas atribuições dos referidos serviços e or-
ganismos.

Por seu turno, a Portaria n.º 108/2013, de 15 de março, aprovou em 
anexo à mesma, os estatutos da APA, I. P.

Com a integração na APA, I. P., dos serviços e organismos acima 
mencionados revelou -se necessário harmonizar, segundo critérios uni-
formes, os preços cobrados pela prestação de serviços realizados pelas 
diversas unidades orgânicas.

Neste enquadramento, o conselho diretivo aprovou, em 8 de maio de 
2013, para vigorar daí em diante, a tabela de preços da APA, I. P., que 
se anexa ao presente despacho.

10 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 
Lacasta. 

 Édito n.º 369/2013

Processo EPU n.º 12825
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
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 Tabela única de preços da APA, I. P. 

  

A.

Certificação de fotocópia ou reprodução de documento em 
formato A4 

Certificação de fotocópia ou reprodução de documento em 
formato A3 

A preto e branco

A cores

A preto e branco

A cores

A preto e branco

A cores

B.

Meio Dia
Um dia (9 - 18 horas)
18 - 24 horas  Agrava 20% 

2013 1)

AVERBAMENTOS, CERTIDÕES, CERTIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTOS, REPRODUÇÕES, PUBLICAÇÕES, MATERIAIS 
AUDIO VISUAIS E OUTROS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO

AVERBAMENTOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

EMISSÃO DE CERTIDÕES E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS INTEGRANTES 
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Por cada certidão até 10 laudas ou páginas

Por cada lauda ou página além de 10

Bens e Serviços

Preços a fixar, específicos da edição.

Formato superior a A3, a preto e branco

Formato superior a A3, a cores

REPRODUÇÃO SIMPLES DOCUMENTOS INTEGRADOS EM PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS:

Aplicação do despacho 8617/2002 (DR 99, 2.ª série, 29 de 
Abril)

REPRODUÇÃO SIMPLES DOCUMENTOS NÃO INTEGRADOS EM PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS:

Por cada página:

REPRODUÇÃO DE PEÇAS DESENHADAS COM CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIA: 

Formato A4, a preto e branco

Formato A4, a cores 

Formato A3, a preto e branco

Formato A3, a cores

PROCESSAMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS, QUALIDADE DA ÁGUA OU 
OUTROS, COM EVENTUAL REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, CARTOGRÁFICA OU 
GEO REFERENCIADA: 

Valor mínimo, fornecimento em meio digital (1 ex.)

Por cada hora adicional de afectação de recursos humanos e técnicos

Adicional por fornecimento em papel 

Por cada página em formato A 4:

Por cada página em formato A3:

Em formatos superiores a A3 (por m²):

PUBLICAÇÕES, MATERIAIS AUDIOVISUAIS E OUTROS ELEMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO 

ALUGUER DE ESPAÇOS

AUDITÓRIO
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2013 1)Bens e Serviços

Fim semana - Feriados  Agrava 100% 

Meio Dia
Um dia (9 - 18 horas)
18 - 24 horas  Agrava 20% 
Fim semana - Feriados  Agrava 100% 

9 - 17 horas (incluindo fornecimento de reagentes)

C.

Filtração
Eluato
Dioxinas e Furanos em emissões gasosas de fontes fixas
PCBs planares em emissões gasosas de fontes fixas
Dioxinas e Furanos e PCBs planares em emissões gasosas de 
fontes fixas
PAHs em em emissões gasosas de fontes fixas

Águas 
Naturais

Águas 
Residual

Ar
 Matrizes 

Sólidas 

Acidez
Alcalinidade 
Amoníaco
Azoto Amoniacal
Azoto Kjedahl
Azoto Total
Bicarbonato
Carência Bioquimica de Oxigénio (CBO)
Carência Quimica de Oxigénio (CQO)
Cianeto Total
Cloreto
Cloro Residual
Compostos fenólicos
Condutividade
Cor
Dióxido de Azoto 
Dióxido de Enxofre 
Fluoreto
Fosfato/Ortofosfato
Fósforo Total
Nitrato
Nitrito
Oxidabilidade
Oxigénio Dissolvido
Ozono 
pH
Sílica
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Sólidos Totais
Substâncias Tensioativas Aniónicas
Sulfato
Sulfuretos
Turvação

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

Preço / amostra

QUIMICA GERAL

Parâmetros

SALA DE FORMAÇÃO

SALAS DE LABORATÓRIO
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2013 1)Bens e Serviços

METAIS
Parâmetros

*Metais por ICP-MS (Arsénio, Antimónio, Berílio, Bismuto, 
Chumbo, Crómio, Cobre, Cobalto, Cádmio, Escândio, Estroncio, 
Selénio, Lítio, Molibdénio, Urânio, Tálio, Telúrio, Estanho, Zinco, 
Alumínio, Césio, Tungsténio, Ródio, Rubídio, Paládio, Platina, 
Manganês, Níquel)
*Metais por ICP-OES (Alumínio, Ferro, Manganês, Crómio, Cobre, 
Zinco, Bário, Boro, Níquel, Molibdénio, Prata, Urânio, Lítio, 
Escândio, Estroncio, Cálcio, Titânio, Magnésio, Sódio, Potássio, 
Vanádio)

* preço por parâmetro
Dureza Total
Mercúrio
SAR

Análise Qualitativa para pesquisa de Compostos Orgânicos
Antibióticos
Carbono Orgânico Total
Clorofenóis
Compostos Bífenilos Policlorados (PCBs)
Compostos Bifenilos Policlorados Planares (PCBs planares)
Compostos explosivos
Compostos Orgânicos de Estanho (TBTs)
Compostos Orgânicos semi-voláteis de origem industrial
Compostos Orgãnicos Voláteis (VOCs)
Detergentes não-iónicos
Dioxinas e Furanos
Dioxinas e Furanos e PBDEs
Dioxinas e Furanos e PCBs planares
Éteres Difenílicos Polibromados (PBDEs)
Ftalatos
Herbicidas Ácidos, Fenil-Ureias e outros Pesticidas
Hexaclorobenzeno
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs)
Hidrocarbonetos Derivados do Petróleo (C10 a C40)
Hidrocarbonetos totais
Hormonas
Matabolitos do Metalocloro
Óleos e gorduras
Paraquato e Diquato
Pesticidas Neutros
Pesticidas Organoclorados
Pesticidas Organoclorados e Compostos bifenilos policlorados 
(PCBs)

Coliformes Fecais
Coliformes Totais
Escherichia coli
Enterococos Intestinais
Salmonella (Pesquisa)
Clostridium perfringens
Nº. Colónias a 22ºC
Nº. Colónias a 37ºC
Daphnia magna (água doce)
Thamnocephalus platyurus (água doce)
Artemia franciscana (água salgada)
Heterocypris incongruens
Vibrio fisheri - 1 amostra

QUÍMICA ORGÂNICA
Parâmetros

BIOLOGIA
Parâmetros
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(a) Graus de complexidade: baixo (1), médio (2), alto (3) e muito alto 
(4).

O valor final dos pareceres técnicos será sempre suportado 
num orçamento que poderá incluir um ou mais tipos de 

pareceres, consoante a sua natureza.

2013 1)Bens e Serviços

Vibrio fisheri - lote de 6 amostras
Fungos leveduriformes e filamentosos
Clorofila a
Fitoplâncton (Abundância)
Fitoplâncton (Biovolumes)

Recolha de amostras pontuais
Recolha de amostras compostas
Deslocação e transporte

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana
< 50 Km
50-100 Km
100-200 Km
> 200 Km

Relatório técnico

Apreciação técnica

Aluguer de colectores automáticos
Auditoria técnica
Estágios / formação prática

Acções de formação

D.

Valor base
Por cada hora de afectação de meios humanos acresce

Preço de base

 Acréscimo em 
função do grau 

de 
complexidade, 

de 1 a 4 (a) 

AMOSTRAGEM

QUALIDADE DO AR 
Unidade Móvel de Medição da Qualidade do Ar

SERVIÇOS DIVERSOS

/ dia / técnico
/ dia / formando

a estabelecer de acordo com o conteúdo programático, nº 
dias e nº formandos

25% sobre o trabalho analitico

5% sobre o trabalho analítico

/ dia / colector

Elaboração de pareceres hidrogeológicos

Determinação de caudais de cheia obtidos através de modelação 
hidrológica
Determinações de cotas de cheia por inferência a partir da 
informação existente da seção
Determinação de cotas de cheia obtidas através de modelação 
hidráulica
Delimitação de zonas de inundação

Determinação do efeito de maré

ESTUDOS, PARECERES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
AVALIAÇÃO, ANÁLISE OU ORIENTAÇÃO TÉCNICA

NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO SOBRE AMBIENTE

NO ÂMBITO DOS RECURSOS HIDRICOS

Determinação de caudais de cheia obtidos através de métodos 
empírico-cinemáticos

Apreciação de estudos hidrológicos

Apreciação de estudos hidráulicos

Apreciação de estudos de alteração da delimitação da Reserva 
Ecológica Natural (REN)

Elaboração de «ferramentas expeditas» para disponibilização de 
informação hidrometeorológica e de qualidade de forma 
personalizada
Elaboração de cadernos de encargos para captação de abastecimento 
público (empresas e autarquias)

Outros
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2013 1)Bens e Serviços

Preço de base

 Acréscimo em 
função do grau 

de 
complexidade, 

de 1 a 4 (a) 

Participação de técnico superior  / hora 
Participação de dirigente  / hora 

E.

iii) Construções:

ISENTO

   - Até 1 ano inclusive

Os valores podem acrescer aos indicados em outras tabelas 
obrigando, neste caso, a orçamento prévio aceite pelo 

requerente do serviço.
Avaliação, análise ou orientação técnica sobre a utilização de recursos 
hídricos

Estudos e Serviços Especializados, incluindo medições e peritagens

a) Valor mínimo

b) Por cada hora de afectação de meios humanos e técnicos, acresce

A estes valores acrescem o valor correspondente a 100% da 
ajuda de custo diária devida a trabalhadores que exercem 

funções públicas.

Acompanhamento de execução de furos de captação e elaboração de 
relatório técnico

Outros

(a) Graus de complexidade: baixo (1), médio (2), alto (3) e muito alto 
(4).

PARTICIPAÇÃO EM ACÇÕES DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIOS JUNTO DE 
ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS NAS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DA APA, IP

(*) Valor determinado em função do número de utilizações e 
ou do grau de complexidade da tipologia de infra -estrutura 

em domínios ordenamento do território, protecção 
ambiental, análise económica e social, segurança, controlo e 

monitorização, emergência.como seja compatibilização e 
integração de usos.

TRABALHOS DE CAMPO:

Execução batimétrica e ou topográfica e elaboração de relatório 
técnico

i) Captação de águas particulares para fins privados
ii) Captação de águas particulares para abastecimento público

   - Com exigência de avaliação hidrológica e/ou geológica
   - Sem exigência de avaliação hidrológica e/ou geológica
iv) Infraestruturas hidráulicas
v) Estudos piloto

ÁGUA

TITULOS DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Autorização:

vi) Outros casos
Licença:
i) Agricultura -  Captação de águas (<1 hect)
ii) Captações de Água públicas

   - Superior a 1 ano

   - Até 10.000 h.e. inclusive
   - entre 10.001 h.e. e 100.000h.e.
   - superior a 100.000 h.e.

iii) Licenças ou parecer equivalente para descarga de águas residuais 
domesticas ou equiparado                                                  

iv) ETAR's Urbanas / Atividades turísticas/ ETARs Indústrias / Agro-
Indústrias/ Pecuárias (em função do número de habitantes 
equivalentes servidos)



Diário da República, 2.ª série — N.º 180 — 18 de setembro de 2013  28997

  

2013 1)Bens e Serviços

ISENTO

ISENTO

   - Com exigência de avaliação geotécnica
   - Sem exigência de avaliação geotécnica

   - área < 5.000 m2
   - área > 5.000 m2

   - até 500 m3 ISENTO
   - Superior a 500 m3

ISENTO

   - até 0,1MW ISENTO
   - entre 0,1MW e 1MW
   - entre 1MW e 10MW
   - Superior a 10MW

Notas:

v) Reutilização de águas residuais por terceiros
vi) Produção de energia eléctrica a partir da energia das ondas do mar 
com potência instalada < 25 MW
vii) Apoios de praia
viii) Ocupações temporárias por prazo inferior a um ano
ix) Alimentação artificial de praias
x) Construções: 

50

50

100

50 -100

xii) Aquaculturas e salinas em tanques

1) Os valores constantes na tabela única de preços da APA, IP, devem ser atualizados em cada ano posterior, através da aplicação 
automática do IPC-Total, para o Continente ou Nacional, publicado pelo INE, conforme o seu âmbito de aplicação.

Concessão:
xvii) Outras utilizações DPH 
xvi) Estudos piloto

xv) Extração de inertes:
xiv) Imersão de resíduos no mar

xiii) Viveiros em espaço aberto:

xi) Aquaculturas em offshore

i) Averbamento para mudança de titularidade                     
Outros serviços:

iv) Equipamentos
vii) Outros casos

iii) Apoios de praia com equipamento associado

Antes do Contrato: 
Após o requerimento
ii)  Infraestruturas para produção de energia:                                           
i) Infraestruturas hidroagrícolas

 207252905 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12009/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal 
para o cargo de Subdiretor -Geral da Saúde publicado pelo Aviso 
(extrato) n.º 8490/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, 
de 3 de julho, em obediência às regras de recrutamento, seleção e 
provimento dos cargos de direção superior da Administração Pública, 
previstas nos artigos 18.º e 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e órgãos da administração central, regional e local do Es-
tado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 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 alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da 
referida lei, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou 

proposta indicando três candidatos, entre os quais a licenciada Catarina 
de Senna Fernandes Cabral Sena;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 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 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, deter-
mino o seguinte:

1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, a licenciada Catarina de Senna 
Fernandes Cabral Sena para exercer o cargo de Subdiretora -Geral da 
Saúde, cujo currículo académico e profissional consta da nota curricular 
publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
10 de setembro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de 

Ribeiro Moita de Macedo.

Súmula Curricular
▪ Catarina de Senna Fernandes Cabral Sena, nascida em Lisboa, em 

1972.




