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Destacado desde Setembro de 1997 a Abril de 2004 para desempenhar as funções de coordenador da Inspecção Sanitária na
Divisão de Intervenção Veterinária do Ribatejo;
Coordenador da Inspecção Sanitária na Direcção de Serviços
de Veterinária da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, desde Abril de 2004;
Responsável pela supervisão das operações de controlo do processamento dos materiais de risco especificado da encefalopatia espongiforme bovina na firma ITS Marques, desde 2000;
Acompanhou várias missões da Comissão Europeia a Portugal
nas áreas da BSE, inspecção sanitária, subprodutos, planos
de alerta e resíduos;
Encarregado da elaboração do Manual de Boas Práticas da Inspecção Sanitária, aprovado e divulgado para implementação
pela Direcção-Geral de Veterinária;
Responsável pela elaboração da base de dados dos controlos
veterinários — sector 1 — carnes frescas, aprovada pela
Comissão de Instalação do Sistema Integrado de Inspecção;
Participou em 2004, a convite do Joint Research Centre da Comissão Europeia, em reuniões sobre marcadores de subprodutos
de origem animal, como perito português em subprodutos de
origem animal;
Nomeado pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, nos
termos e para os efeitos das disposições conjugadas do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 637/74, de 20 de Novembro, e
do n.o 5.o da Portaria n.o 1450-A/2004, membro da comissão
directiva com competência para a prática dos actos de gestão
decorrentes da requisição civil das sociedades Luís Leal
& Filhos, S. A., e ITS — Indústria Transformadora de Subprodutos, S. A.;
Foi-lhe concedido louvor pelo Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, sob proposta do director-geral de Veterinária, pela actividade fiscalizadora desenvolvida na defesa da saúde pública e combate à fraude e à
ilegalidade;
Formador, na Direcção-Geral de Veterinária, nos cursos de
actualização de inspectores sanitários de carnes, desde o ano
de 2000;
Participou como orador em vários eventos, com comunicações
relacionadas com a segurança alimentar.
Despacho n.o 4197/2005 (2.a série). — Após publicitação na
bolsa de emprego público e no jornal 24 Horas, de 6 de Janeiro
de 2005, do processo de selecção do titular do cargo de direcção
intermédia de 1.o grau (director de serviços) para o Gabinete de
Garantia da Qualidade dos Serviços (equiparado a direcção de serviços), da Direcção-Geral de Veterinária, deu entrada uma única candidatura para o referido lugar.
Considerando que o candidato licenciado Rui Augusto Perestrelo
Vieira possui o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço e é dotado de competência técnica e aptidão
para o exercício das funções de direcção, coordenação e controlo
adequadas ao cargo referido:
Nomeio, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e dos
n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, o licenciado
Rui Augusto Perestrelo Vieira para o cargo de director de serviços
do Gabinete de Garantia da Qualidade dos Serviços, desta Direcção-Geral, em regime de comissão de serviço, pelo período de três
anos.
Anexa-se síntese da nota curricular académica e profissional do
nomeado.
7 de Fevereiro de 2005. — O Director-Geral, Carlos Agrela Pinheiro.
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chefiado, posteriormente, os Serviços de Assistência Técnica de Suinicultura da Direcção-Geral dos Serviços Pecuários (1976-1978) e,
também, a Divisão de Monogástricos da Direcção-Geral da Pecuária
(1984-1989). Foi consultor do Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA-Brasil), em 1988 e 1989, assim como do
Conselho Nacional para o Desenvolvimento da Pesquisa (CNPq-Brasil), em 1992, tendo desenvolvido uma intensa cooperação com os
investigadores brasileiros do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos
e Aves de Concórdia, na área da epidemiologia. Colaborou, entre
1985 e 2000, com a Estação de Patologia Suína de Ploufragan-AFSSA-LCRAP-França, o que possibilitou a publicação conjunta de vários
trabalhos.
Publicou, entre 1973 e 2000, cerca de 100 trabalhos de investigação
científica, para além de cerca de duas centenas de artigos de divulgação
técnica. Entre muitos dos trabalhos publicados destacam-se os seguintes livros:
Manual do Criador de Suínos em Regiões Tropicais, JNP, 1973;
Manejo em Suinicultura, PCV, 1982;
Manual de Higiene e Sanidade, PCV, 1985;
Peste Suína Africana, PCV, 1986;
Ecopatologia Suína, PCV, 1993;
Estreptocócias Suínas, PCV, 1993;
Doenças dos Suínos, 1.a ed., PCV, 1995;
Doenças dos Suínos, 2.a ed., PCV, 2001;
Manual de Práticas Veterinárias, 2002, Fundação Calouste Gulbenkian;
A Coccidiose Suína;
O Controlo do Estatuto Sanitário das Explorações.
Durante a sua vida profissional foi galardoado com vários prémios:
Prémio Pfizer 1980;
Prémio Pfizer 1982;
Prémio Sanitas 1984;
Prémio Pfizer 1984;
Prémio Sanitas 1985;
Prémio Pfizer 1985;
Prémio Vetlima 1990;
Prémio Pfizer 1991.
Participou da fundação da revista técnica O Suinicultor, que dirige
desde 1985, tendo, a partir de 1994, substituído esta publicação pela
Revista Técnica de Suinicultura.
Tem colaborado no ensino superior (Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) para além da Escola Universitária Vasco
da Gama.
Actualmente, é director de serviços do Gabinete de Garantia de
Qualidade de Serviços, da Direcção-Geral de Veterinária, membro
do Conselho Técnico dos Medicamentos Veterinários Imunológicos
e perito da EMEA (Agência Europeia do Medicamento Veterinário).
Membro do grupo de trabalho sobre energia alternativas e professor
de higiene e medicina preventiva da Escola Universitária Vasco da
Gama, em Coimbra.
Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian (1969-1972 e em
1990).
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Nota curricular
Nome — Rui Augusto Perestrelo Vieira.
Data de nascimento — 8 de Junho de 1942.
Habilitações:
Licenciatura em Ciências Médico Veterinárias em 1972, na
Escola Superior de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa;
Doutoramento, em Maio de 1990, na Faculdade de Medicina
Veterinária de Lisboa, em Patologia e Clínica das Doenças
Infecto-Contagiosas por unanimidade, com louvor e distinção.
Lugar do quadro — assessor principal, de nomeação definitiva, da
carreira de médico veterinário do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Veterinária.
No período compreendido entre 1972 e 1990, chefiou o Departamento de Suinicultura dos Serviços de Produção Animal da Direcção
Provincial dos Serviços Veterinários de Angola (1972-1974), tendo

Agrupamento de Escolas de Oliveirinha
Aviso n.o 1948/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para os
devidos efeitos, faz-se público que se encontra afixada no placard
da entrada dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas
de Oliveirinha para consulta a lista de antiguidade do pessoal não
docente afecto a este estabelecimento de ensino, referente a 31 de
Dezembro de 2004, elaborada de harmonia com os artigos 93.o e
94.o do supracitado decreto-lei.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso para apresentar reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
2 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Carlos Alberto Pinheiro Lopes.

