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Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal
Interior Sul.
Colaborou em vários trabalhos epidemiológicos na área dos Cuidados
de Saúde Primários.
Autoridade de Saúde da área de influência da Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, EPE.
Diretor do então Centro de Saúde da Sertã.
Chefe de Serviços de Saúde/Assistente Graduado Sénior desde 2000.
Assistente Graduado de Saúde Pública, após concurso público, desde
19/11/1993, com o Grau de Consultor de Saúde Pública.
Conclui com êxito a especialidade de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública em 06/02/1986.
Médico da Carreira Médica de Clínica Geral desde 01/09/1982, no
Concelho da Sertã.
Serviço Médico à Periferia no concelho de Castelo Branco, de
01/02/1981 a 31/08/1982.
Médico Policlínico no Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco
no período de 01/01/1979 a 31/01/1981.
João Carlos Lourenço Nunes, nascido em Moçambique, em 10/03/1959.
Licenciado em Enfermagem
Especialista em Enfermagem de Reabilitação
Habilitação Literárias
Curso de Enfermagem Geral pela Escola de Enfermagem Dr. Lopes
Dias, Castelo Branco (1983)
Especialização em Enfermagem de Reabilitação pela Escola Superior
Dr. Ângelo da Fonseca (1992)
Mestre em Comunicação em Saúde pela Universidade Aberta (2001)
Pós-graduado em Gestão em Saúde (2005)
Doutorando em Enfermagem (Universidade Católica Portuguesa)
Carreira Profissional
Enfermeiro nível 1 no Hospital Distrital de Castelo Branco (1984)
Categoria de enfermeiro-chefe (desde 1994)
Enfermeiro-Diretor do Hospital Amato Lusitano (2002-2005)
Enfermeiro-chefe no Serviço de Medicina Interna I (2005-2011)
Enfermeiro-Diretor da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
EPE (desde 2011)
Experiência Docente
Assistente de 1º triénio da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
(2007-2010)
Outras Atividades Relevantes
Participação em seminários e congressos na área da enfermagem e
da gestão em saúde.
Orador convidado em diversas iniciativas científico-profissionais
da área.
Integrou júris de concursos de ingresso e de progressão de enfermeiros.
207547073

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
Aviso n.º 938/2014
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, torna-se público que, na sequência de procedimento
concursal comum se procedeu à celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental,
na carreira e categoria de técnico superior, com a remuneração base
correspondente à 2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível
remuneratório 15 da tabela remuneratória única, com o trabalhador
Ricardo André Rodrigues Caeiro, produzindo efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2014.
7 de janeiro de 2014. — O Diretor-Geral, José Manuel Cortês.
207537467

Direção-Geral do Património Cultural
Declaração n.º 14/2014

Considerando que a Anta da Polvoreira, na freguesia de Polvoreira,
concelho de Guimarães, distrito de Braga, classificada como monumento
nacional (MN) pelo Decreto de 16 de junho de 1910 publicado no Diário
do Governo, 1.ª série, n.º 136, de 23 de junho de 1910, há muito que não
existe, declara-se, para os devidos efeitos legais, designadamente para
os decorrentes da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que a mesma se
considera desclassificada, deixando, consequentemente, de ter uma zona
de proteção de 50 metros a contar dos seus limites exteriores.
13 de novembro de 2013. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Isabel Cordeiro.
207531115

Direção Regional de Cultura do Norte
Despacho n.º 1101/2014
Considerando a necessidade de assegurar a continuidade das competências cometidas à Direção Regional de Cultura do Norte e ao Diretor
Regional, na sua ausência, delega no Dr. Miguel Carlos Lopes Brandão
Areosa Rodrigues, Diretor de Serviços dos Bens Culturais, nos termos
do artigo 9.º n.º 2 da Lei n.º 2/2004 de 15.01, republicada pela Lei
n.º 64/2011 de 22.12. e dos artigos 35.º ss do Código de Procedimento
Administrativo, as seguintes competências, previstas no artigo 2.º n.º 3
alíneas a), c) e h) do Decreto-Lei n.º 114/2012 de 25.05:
Pronunciar-se, nos termos da lei, sobre planos, projetos, trabalhos
e intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar nas zonas de
proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação;
Pronunciar-se e submeter à apreciação da DGPC os estudos, projetos,
relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados como
monumento nacional ou interesse público, ou em vias de classificação, e
nas zonas de proteção dos imóveis classificados afetos à DGPC;
Emitir parecer sobre planos, projetos, trabalhos e intervenções de
iniciativa pública ou privada com impacto arqueológico no património
arqueológico, arquitetónico e paisagístico.
6 de dezembro de 2013. — O Diretor Regional de Cultura do Norte,
Dr. António Ponte.
207531294

Inspeção-Geral das Atividades Culturais
Despacho n.º 1102/2014
A estrutura matricial da Inspeção-Geral das Atividades Culturais
(IGAC) adotada na Lei Orgânica da IGAC, aprovada pelo Decreto
Regulamentar n.º 43/2012, de 25 de maio, contemplou, na alínea b) do
seu artigo 7.º, a inspeção externa como a área de intervenção matricial,
cuja dotação veio a ser fixada na estrutura nuclear da Inspeção-Geral das
Atividades Culturais, aprovada pela Portaria n.º 140/2013, de 3 de abril.
Assim, e considerando a operacionalização da estrutura matricial,
estabelecida no meu Despacho n.º 7732/2013, de 17 de junho, e atento
o disposto no n.º 1 e 2 do artigo 22.º da Lei n.º 2/2004, conjugado com
a alínea b) do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 43/2012, de 25 de
maio e o artigo 6.º da Portaria n.º 140/2013, de 3 de abril, determino
o seguinte:
a) Renovar a nomeação do Inspetor Superior Isabel Maria Mileu
da Conceição, do mapa de pessoal da Inspeção-Geral das Atividades
Culturais, como Chefe da Equipa Multidisciplinar de Direito de Autor
e Recintos de Espetáculos (EMDARE), pelo período de 6 meses, com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.
b) A atribuição à Chefe da EMDARE do estatuto remuneratório
equiparado a cargo de direção intermédia de 1.º grau, atenta a natureza,
abrangência e especial complexidade das funções, conforme decorre do
ponto 4 do Despacho n.º 773/2013, de 17 de junho.
c) Atribuir à Chefe de Equipa as competências fixadas para os titulares
de cargos de direção intermédia previstas no artigo 8.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, em conformidade com o previsto n.º 5 do artigo 22.º
da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro.
A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão, tem
ainda como suporte o respetivo currículo.
10 de janeiro de 2014. — O Inspetor-Geral, Luís Silveira Botelho.

Declaração de desclassificação

Nota curricular

Desclassificação da Anta da Polvoreira, freguesia de Polvoreira,
concelho de Guimarães, distrito de Braga

Isabel Maria Mileu da Conceição Nascida a 5 de abril de 1968. Habilitações académicas: Licenciatura em Ciência Política pela Universidade
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Lusíada, C. R. L. Experiência profissional: Chefe da equipa Multidisciplinar de Direito de Autor e Recintos de Espetáculos (EMDARE) desde
1 de julho de 2013. Inspetora da carreira de Inspeção Superior, do mapa
de pessoal da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, desde 2006,
com funções no planeamento e realização de ações inspetivas e demais
trabalhos de fiscalização, vigilância e controlo do cumprimento das
disposições legais referentes a espetáculos de natureza artística, direito
de autor e direitos conexos, bem como na comunicação interinstitucional
com as autoridades policiais e judiciais. Subinspetora da Direção-Geral
de Espetáculos/IGAC, entre 1996 e 2006.
Formação profissional relevante:
Curso Avançado de Alta Direção Policial;
Curso “Liderar equipas para Resultados”;
Curso “Propriedade Intelectual — Direitos de Autor e Direitos Conexos”;
Curso “Planeamento estratégico — BSC e QUAR”;
Curso “SIADAP e LVCR: Planeamento e orçamentação de Recursos
Humanos”;
Curso “Evidence Gathering of Illegal Activities on Peer-to-Peer Networks”;
Curso “A Construção do Plano e Relatório de Atividades — Articulação com o QUAR”.
Atividades e projetos: Oradora convidada no curso “Legislação no
setor Cultural e Criativo” no âmbito do Mestrado de Gestão das Indústrias
Criativas, promovido pela Universidade Católica do Porto (2012); Oradora convidada no curso “Legislação Cultural, Direito de Autor e Direitos
Conexos — bases jurídicas”, promovido pela Direção Regional dos
Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira (2011); Participação
em diversos seminários, colóquios e workshops sobre Direito de autor,
novas tecnologias relacionadas com atividade de produção e difusão
musical, combate à pirataria e segurança de recintos e espetáculos.
207528613

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Despacho n.º 1103/2014
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do conselho diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação da Cooperação integrada na Direção de Serviços de
Cooperação.
Importa assim, tendo em conta as necessidades de funcionamento
do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do chefe da Divisão de
Programação da Cooperação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.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
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo da interessada e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de chefe da Divisão de Programação da
Cooperação, a mestre Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as condições
exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
Nota curricular
Nome: Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador.
Data de nascimento: 29 de junho de 1972.
Habilitações:
Literárias:
Mestrado em Gestão Pública (2004-2005);
Pós-graduação em Desenvolvimento Social e Económico em África:
Análise e Gestão (2000-2001);
Licenciatura em Relações Internacionais, variante Económica
(1991-1995);

Profissionais:
CADAP — Curso de Alta Direção em Administração Pública (2010);
DECODE — diploma de especialização em Cooperação para o Desenvolvimento (2006);
CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(2001-2002);
Carta Europeia de Condução Informática/ECDL (2002).
Atividade profissional:
A partir de agosto 2012, chefe de divisão em regime de substituição
da Divisão de Programação da Cooperação, na Direção de Serviços de
Cooperação, do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.,
tendo como principais funções de responsabilidade:
A gestão da «Base de dados» da Cooperação Portuguesa e a respetiva
contabilização, e comunicação aos sistemas do CAD/OCDE, dos fluxos
de ajuda externa;
A preparação de documentação de planeamento/programação (planos
e relatórios de atividades, QUAR, e outros documentos em matéria de
cooperação);
O acompanhamento da temática «Eficácia da ajuda», elaboração do
Plano de Ação para a Implementação de Busan, e sua monitorização
(relatório de progresso);
A preparação e acompanhamento dos programas de cooperação com
os países parceiros, à luz dos princípios da eficácia (harmonização,
alinhamento, gestão por resultados) e dos compromissos em matéria de
programação conjunta (UE) e do Novo Acordo para o Envolvimento em
Estados Frágeis (New Deal);
Elaboração da estratégia/política de bolsas por país na área da cooperação;
Representante de Portugal em reuniões/seminários e grupos de trabalho internacionais (OCDE, UE, Fora de Alto Nível Eficácia da Ajuda);
Representante da Cooperação em reuniões nacionais em matéria de
cooperação;
Colaboradora em formações prestadas na área da cooperação;
De julho de 2009 julho 2012, chefe de divisão em regime de substituição (julho de 2009 a setembro de 2010) e em comissão de serviço
(setembro de 2010 a julho de 2012) da Divisão de Planeamento e Programação, da Direção de Serviços de Planeamento, do IPAD, tendo
como principais funções: A gestão da «Base de dados» da Cooperação
Portuguesa e a respetiva contabilização dos fluxos de ajuda externa.
A preparação de respostas a solicitações nacionais/internacionais em
matéria de cooperação. A produção de planos e relatórios de atividades,
e outros relatórios sobre a ajuda ao desenvolvimento. A Coordenação do
PO05 e do PO21. O apoio à realização das CIC e Fórum da Cooperação.
O acompanhamento de grupos de trabalho (OCDE e UE);
De 1997 a 2009, técnica superior no IPAD, tendo desenvolvido funções a nível da: gestão da «Base de dados» da Cooperação e a contabilização dos fluxos de ajuda externa. A preparação de respostas a
solicitações em matéria de cooperação. O acompanhamento de grupos
de trabalho (OCDE e UE);
1996, estágio no ICP (IPAD).
207529278
Despacho n.º 1104/2014
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do Conselho Diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação, Formação e Certificação na Direção de Serviços de
Língua e Cultura.
Importa pois, tendo em conta as necessidades de funcionamento do
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do Chefe da Divisão de
Programação, Formação e Certificação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.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
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo do interessado e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de Chefe da Divisão de Programação,
Formação e Certificação, o mestre Rui Emanuel Neves da Fonseca
Vaz, em comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as
condições exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

