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1991 — «Festas e festividades na região Alentejo», Comissão de
Coordenação da Região do Alentejo, Évora;
1993 — «Agentes e actividades culturais da região Alentejo» (em
colaboração com a Direcção Regional da Cultura do Alentejo),
Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, Évora;
1995 — «Teatros e cine-teatros da região Alentejo» (em colaboração com a Direcção Regional da Cultura do Alentejo),
Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, Évora;
1995 — «Eleições 95 — Análise regional» (em co-autoria), in
Alentejo Análise Regional, boletim da Comissão de Coordenação da Região Alentejo, n.o 13, Dezembro de 1995, pp. 9-22;
1996 — «Estudo demográfico da região Alentejo», Comissão de
Coordenação da Região do Alentejo, Évora;
1997 — «Zonas de intervenção prioritária na região Alentejo»,
Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, Évora;
1997 — «Evolução recente da família na área metropolitana do
Porto» (em co-autoria), in Estatísticas e Estudos Regionais,
revista da Direcção Regional do Norte do Instituto Nacional
de Estatística, n.o 14, Maio/Agosto de 1997, pp. 6-21;
1997 — «Zonas de baixa densidade populacional na região Alentejo», in Alentejo Análise Regional, boletim da Comissão de
Coordenação da Região do Alentejo, n.o 17, Dezembro de
1997, pp. 47-52;
2000 — A Reforma da Segurança Social (em co-autoria), Pedro
Telhado Pereira (organizador), Celta Editora, Oeiras;
2000 — «Concentração populacional nos centros urbanos da
região Alentejo» (tese de mestrado), Évora, Comissão de Coordenação da Região do Alentejo.

N.o 16 — 23 de Janeiro de 2006

ler-se «aprovado nos termos da Portaria n.o 1326/93, de 31 de Dezembro» e, no n.o 18, onde se lê «Vogais efectivos:
Dr. António José Rodrigues da Silva.»
deve ler-se «Vogais efectivos:
Dr. António Manuel Rodrigues da Silva».
11 de Janeiro de 2006. — Pelo Secretário-Geral, o Secretário-Geral-Adjunto, Carlos Palma.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Instituto da Conservação da Natureza

Aviso n.o 679/2006 (2.a série). — Mobilidade de pessoal — requisição/transferência (M/F). — Nos termos dos artigos 25.o e 27.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, faz-se público que a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura pretende admitir, em regime de
requisição ou transferência, funcionários com vínculo à Administração
Pública, pertencentes às carreiras técnico-profissional, de assistente
administrativo e técnica superior. Os funcionários pertencentes à carreira técnica superior deverão possuir licenciatura numa das seguintes
áreas: Economia, Gestão, Gestão e Administração Pública, Contabilidade, Auditoria, Matemáticas Aplicadas e Estatística.
Os interessados deverão enviar, no prazo de 10 dias úteis, contados
a partir da presente publicação, currículo profissional detalhado para
a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura, Departamento de Administração Geral, Avenida de Brasília, Edifício DGPA, 1449-030 Lisboa.

Despacho (extracto) n.o 1719/2006 (2.a série). — Por despacho
de 28 de Outubro de 2005 do Secretário de Estado do Ambiente:

9 de Janeiro de 2006. — Pela Directora do Departamento de Administração-Geral, a Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos,
Rita Ferreira.

30 de Novembro de 2005. — A Presidente, Maria Leal Monteiro.

Armindo José Afonso Rodrigues, especialista de informática, grau I,
nível 2, do quadro do Instituto da Conservação da Natureza — concedida equiparação a bolseiro no País, a partir de 3 de Janeiro
de 2006, por um período de 10 meses, a tempo parcial, com prestação de trabalho de dois dias por semana no Parque Natural de
Montesinho, nos termos do Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
da Indústria e da Inovação
Despacho n.o 1720/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos conjugados do preceituado no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 4.o e 6.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio para exercer funções
de adjunta do meu Gabinete com responsabilidades na área de apoio
à gestão da informação, nomeadamente a relativa aos organismos
e empresas tuteladas, a licenciada Lourdes Hill Gimenez, que para
o efeito é requisitada ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e ao Investimento, I. P. (IAPMEI), aplicando-se-lhe o disposto no n.o 4, in fine, do artigo 6.o do referido diploma.
2 — A presente nomeação manter-se-á em vigor até à cessação
das minhas actuais funções, podendo, no entanto, ser revogada a todo
o tempo.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de Janeiro
de 2006.
9 de Janeiro de 2006. — O Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e da Inovação, António José de Castro Guerra.

Secretaria-Geral
o

Rectificação n. 82/2006. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 209/2006 (2.a série), inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 7,
de 10 de Janeiro de 2006, a p. 391, 2.a col. rectifica-se que, no n.o 1,
onde se lê «aprovado nos termos da Portaria n.o 804/93, de 7 de
Setembro, alterada pela Portaria n.o 695/94, de 26 de Julho» deve

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
Despacho n.o 1721/2006 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Janeiro de 2006 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:
Luís Filipe Gonçalves Araújo, assistente administrativo principal da
carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral — nomeado, mediante
concurso, assistente administrativo especialista da mesma carreira
e quadro, considerando-se exonerado da categoria anterior a partir
da data da aceitação de nomeação. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.
Despacho n.o 1722/2006 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Janeiro de 2006 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:
Rui Manuel Cabral Rodrigues, Maria do Carmo Bica Chã Madeiras
e João José Matos Alves Aldeia, técnicos superiores de 2.a classe
da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura da Beira Litoral — nomeados, mediante
concurso, técnicos superiores de 1.a classe da mesma carreira e
quadro, considerando-se exonerados da categoria anterior a partir
da data da aceitação de nomeação. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
9 de Janeiro de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Despacho n.o 1723/2006 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos da Portaria n.o 180/2002, de 28 de Fevereiro, com a última
redacção dada pela Portaria n.o 422/2003, de 22 de Maio, reconheço
como organização de agricultores em modo de produção biológico
a entidade seguidamente identificada:
APARROZ — Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale
do Sado, pessoa colectiva de direito privado com sede na Rua
do Engenheiro João Alves de Sá Branco, lote 2, loja 3,
7580-161 Álcacer do Sal, e número de identificação de pessoa
colectiva 504056301.
23 de Dezembro de 2005. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

