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3 — Por proposta do GT poderão outras entidades e especialistas de
reconhecido mérito na área colaborar no desenvolvimento dos trabalhos.
4 — O trabalho desenvolvido deve ser apresentado até 15 de julho
de 2015.
5 — Aos membros do GT não é devido o pagamento de qualquer
remuneração ou senhas de presença.
6 — Aos membros do GT referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do
presente despacho é conferido o direito ao pagamento de despesas inerentes a deslocações, quer no país quando se trate de deslocações para
fora do concelho de Lisboa, quer no estrangeiro quando devidamente
justificado, as quais são suportadas pelo meu Gabinete.
26 de março de 2015. — O Secretário de Estado do Ambiente, Paulo
Guilherme da Silva Lemos.
208539023

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas, I. P.
Deliberação n.º 543/2015
Considerando terem sido cumpridas todas as formalidades legais
inerentes ao procedimento concursal de recrutamento e seleção para
provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor do
Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza, aberto
pelo Aviso n.º 7604/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 123, de 30 de junho de 2014, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público com o código de oferta OE 201407/0042;
Considerando ainda que, ponderados os resultados apurados, designadamente pela aplicação dos diversos métodos de seleção, na ata
final que integra o respetivo procedimento concursal o júri propôs a
designação da candidata Ana Gamboa Zúquete, por ter demonstrado
possuir o perfil, experiência e conhecimentos mais adequados para o
desempenho do cargo posto a concurso, conforme também se constata
pela síntese curricular em anexo,
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de agosto, na redação atual, torna-se público que
o Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, I. P. deliberou, na sua reunião de 4 de dezembro de 2014,
por unanimidade e dos membros presentes nos termos do disposto
no n.º 9 do citado preceito legal, prover no cargo de Diretora do
Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza, em
comissão de serviço e pelo período de três anos a Engenheira Ana
Gamboa Zúquete, pertencente à carreira técnica superior do mapa
de pessoal deste Instituto.
30/12/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.
ANEXO
Nota Curricular
Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza
Ana Gamboa Zúquete
Data de nascimento: 24 de abril de 1964.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 1991;
Mestrado em Gestión, Acceso y Conservación en Comercio: El Marco
Internacional, “Bases para la Implementación de un Sistema de Licenciamiento CITES en Portugal” pela Universidad Internacional de
Andalucía, em 2011.
Atividade profissional:
Desde 19 de novembro de 2012 — Diretora do Departamento de
Recursos Naturais e Conservação da Natureza em regime de substituição, no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
(ICNF, I. P.);
2005-2012 — Técnica Superior na Unidade de Aplicação de Convenções Internacionais do Departamento de Gestão e Conservação da
Biodiversidade, do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade — Lisboa;

2002 a 2005 — Presidente do Conselho Diretivo do Parque Natural
do Vale do Guadiana, no Instituto de Conservação da Natureza — Mértola;
Experiência profissional mais relevante — no âmbito das funções
e cargos dirigentes exercidos na Administração Pública desenvolveu
atividades no domínio das áreas da Conservação da Natureza, Ordenamento do Território e aplicação de Convenções Internacionais de
Conservação da Natureza, nomeadamente, Presidente da Comissão
Técnica de Acompanhamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana; Presidente da Comissão Diretiva do PNVG;
representação do ICN NA Estrutura local de Apoio do Plano Zonal de
Castro Verde; do Dono de Obra (Instituto da Conservação da Natureza)
do Centro Polivalente de Divulgação e Informação do Parque Natural
do Vale do Guadiana — Casa do Lanternim; do ICN na Comissão de
Acompanhamento Ambiental das Infraestruturas de Alqueva; de Portugal no Grupo de Trabalho sobre Erosão de Solos da União Europeia,
participando em reuniões temáticas na Comissão Europeia; do ICN
das Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Serpa, Beja, Castro Verde e de Almodôvar. Autoridade Administrativa
Principal CITES de Portugal; coordenação da elaboração a proposta de
alteração e regulamentação dos regimes jurídicos da atividade cinegética,
da Pesca em águas interiores respetivamente; coordenação de ações no
âmbito do ordenamento cinegético e aquícola; coordenação da proposta
de alteração à lei de conservação do lobo ibérico; coordenação de diversas ações no âmbito do Plano de Ação para a Conservação do Lince
Ibérico em Portugal, entre outras atividades no âmbito da Conservação
da Natureza e da Biodiversidade.
208541089

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 3840/2015
Considerando a vacatura do cargo de vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P., na sequência do pedido de exoneração apresentado pela
anterior titular;
Considerando que é necessário assegurar o normal funcionamento
do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo até à conclusão do respetivo procedimento concursal,
efetuado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública;
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as
alterações introduzidas 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, estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos
dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos
de vacatura do lugar.
Assim:
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, do n.º 1 do artigo 5.
º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, e nos termos do
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as
alterações introduzidas 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:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo o licenciado Nuno Ribeiro de Matos Venade,
cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente
despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções.
2 — A presente designação produz efeitos a 27 de março de 2015.
26 de março de 2015. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
Súmula curricular
I — Dados Pessoais:
Nome — Nuno Ribeiro de Matos Venade
Data de nascimento — 10 de junho de 1963
Naturalidade — Lisboa
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II — Formação Académica:
1986 — Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Class. Bom);
1988 — Pós-graduação em Direito Comunitário no Collège d’Europe,
Bruges (Class. Bom);
1988-1991 — Doctorandus em Direito da União Europeia no Instituto
Universitário Europeu, Florença.
III — Percurso profissional:
2013-2015 — Técnico especialista no Gabinete do Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional;
2013 — Coordenador na Unidade de Gestão do Programa ‘Cidadania
Ativa’ da Fundação Calouste Gulbenkian, financiado pelo Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants);
2011-2012 — Secretário-Geral dos Serviços de Utilização Comum
dos Hospitais — SUCH;
2010-2011 — Assessor do Secretário de Estado da Saúde para a área
das parcerias público-privadas da saúde;
2009 — Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve;
2005-2009 — Gestor do POAP — Programa Operacional da Administração Pública do QCA III;
2004-2005 — Conselheiro principal (Senior adviser) ao serviço da
UNMISET junto do Presidente da República de Timor-Leste;
2002-2004 — Docente na Escola de Direito da Universidade do Minho, responsável pela regência de cursos de Direito Internacional Público
e Direito da União Europeia;
1999-2002 — Conselheiro técnico principal na REPER — Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (Bruxelas),
responsável pela política regional, regiões ultraperiféricas e relações
com os países da EFTA;
1997-1999 — Chefe do Gabinete da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional;
1995-1997 — Adjunto do Gabinete do Ministro do Equipamento, do
Planeamento e da Administração do Território;
1994-1995 — Assistente estagiário no Departamento de Direito da
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho;
1991-1994 — Assistente de investigação no Departamento de Direito
do Instituto Universitário Europeu (Florença);
1991 — Estagiário na Direção-Geral da Concorrência da Comissão
Europeia;
1986-1987 — Monitor de Direito Fiscal e Finanças Públicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
IV — Outras habilitações:
2010 — Curso ‘Novas tendências em Gestão de Saúde’ — Universidade Católica Portuguesa;
2007 — Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP) — INA;
2007 — Curso de formação de formadores (CAP) — NHK.
V — Publicações e conferências:
É autor de diversos artigos académicos em Direito Internacional
e Direito da União Europeia e participou enquanto conferencista
em cursos, seminários e congressos em Portugal e no estrangeiro
(Alemanha, Bulgária, França, Espanha, Roménia); foi conselheiro no
CNE — Conselho Nacional de Educação (2009-2010); foi membro
da direção do IED — Instituto de Estudos para o Desenvolvimento;
foi correspondente em Portugal da Public Procurement Law Review
(1997/1998).
VI — Conhecimentos de línguas estrangeiras:

mento com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o
Banco Central Europeu na área da Saúde.
O Dr. Tiago Alexandre Carvalho dos Santos evidenciou ainda elevada
dedicação, empenho, rigor e noção de serviço público, combinando
qualidades técnicas, com capacidade de coordenação e negociação,
mantendo em simultâneo elevado foco nos objetivos delineados no
desempenho das suas funções.
Apraz-me assim expressar o agradecimento do Ministro da Saúde
através de louvor público ao Dr. Tiago Santos.
31 de março de 2015. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
208546484

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 4124/2015
Torna-se público que, por deliberação de 26 de março de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, Tiago Miguel Rodrigues Fidalgo, pertencente à carreira
de técnico superior, concluiu com sucesso o período experimental, com
a avaliação final de 16,25 (dezasseis valores e vinte e cinco centésimas),
na sequência da celebração, com este instituto público, de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
26 de março de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
208540027

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação n.º 544/2015
Por deliberação de 26 de janeiro de 2015 do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada a mobilidade interna consolidada da médica Maria de Fátima Teixeira da
Costa, do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do
Tâmega III — Vale Sousa Norte, para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado III — Barcelos/Esposende, nos
termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
com efeitos ao dia seguinte ao despacho da autorização.
2015-02-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208539007
Deliberação n.º 545/2015
Por deliberação de 26 de janeiro de 2015 do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada a mobilidade interna consolidada da médica Helena Isabel da Costa e Silva
Ferreira Reis, do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde
do Tâmega I — Baixo Tâmega, para o mapa de pessoal do Agrupamento
de Centros de Saúde do Cávado III — Barcelos/Esposende, nos termos
do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos
ao dia seguinte ao despacho da autorização.
2015-02-09. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
208539201

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Despacho (extrato) n.º 3841/2015

Fluente em inglês, francês, espanhol e italiano.
208538149
Louvor n.º 153/2015
Ao cessar funções como adjunto do meu Gabinete, quero expressar o
meu reconhecimento ao Dr. Tiago Alexandre Carvalho dos Santos pelo
seu contributo relevante para a prossecução dos objetivos das políticas
da saúde num contexto de severas restrições orçamentais e exigência
institucional acrescida. De referir neste contexto a sua participação com
sucesso no desenvolvimento, articulação interna, reporte e negociação
com os credores internacionais, no âmbito do Memorando de Entendi-

Por Despacho, no uso de competência delegada — ponto 1.13 da
Deliberação n.º 1661/2014, de 29 de agosto — do Diretor Executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde de Dão Lafões, de 18 de março de
2015, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada à Técnica Superior, Médica
Dentista, Teresa Margarida Afonso Pereira Luís, do mapa de pessoal
do mesmo Agrupamento, a acumulação de funções na Clínica Dentária
Dr. Abílio Oliveira, em Tondela.
24 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
208542806

