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Regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
(DRAP Alentejo) e no licenciado Fernando Manuel Neto Severino, Di-
retor Regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
(DRAP Algarve), nos termos das alíneas d) e m) do n.º 3 e da alínea d) do 
n.º 4, ambos do artigo 20.º da Portaria n.º 357/2013, de 10 de dezembro, 
alterada pela Portaria n.º 67/2014, de 12 de março, que aprova o regime 
de apoio à reestruturação e à reconversão das vinhas (VITIS), as com-
petências necessárias e circunscritas às áreas geográficas das respetivas 
Direções Regionais para analisar e validar as candidaturas e os pedidos 
de pagamento submetidos no âmbito do VITIS e comunicar aos respe-
tivos beneficiários as decisões de aprovação, bem como as propostas de 
rejeição das candidaturas, com exceção daqueles em que as respetivas 
Direções Regionais intervenham na qualidade de beneficiárias.

2 — Determinar que as competências objeto da presente delegação 
podem ser subdelegadas, mediante proposta dos dirigentes mencionados 
no n.º 1 da presente Deliberação dirigida ao Conselho Diretivo.

3 — Determinar que a presente deliberação entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde o dia 5 de fevereiro 
de 2014, ficando ratificados todos os atos praticados pelos dirigentes nela 
referidos no âmbito dos poderes que ora lhes são delegados, desde 5 de 
fevereiro de 2014 até à entrada em vigor da presente Deliberação.

3 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel 
Gaudêncio Simões de Souto Barreiros.

207743117 

 Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, I. P.

Despacho n.º 5129/2014
A Portaria n.º 392/2013, de 29 de novembro, que aprovou os Estatutos 

do INIAV, I. P. determinou a estrutura orgânica nuclear e respetivas 
competências, bem como, os serviços desconcentrados, tendo ainda 
fixado o número máximo de unidades orgânicas flexíveis.

Considerando a necessidade de assegurar a regularidade do funciona-
mento do serviço desconcentrado de Vila do Conde e até à concretização 
do procedimento necessário ao recrutamento para o respetivo cargo 
dirigente intermédio de 2.º grau, é designada a Mestre em Engenharia 
Biológica Zulmira Maria Costa Coelho Lopes, que se encontra em 
regime de mobilidade neste Instituto desde janeiro do corrente ano, em 
regime de substituição, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º do Estatuto 
do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterado e republicado pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por 
urgente conveniência de serviço, com efeitos a 1 de fevereiro de 2014, 
conforme nota curricular anexa e encontrarem -se observados os demais 
requisitos legais.

30 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 
Figueira Boavida Canada.

ANEXO

Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Zulmira Maria da Costa Coelho Lopes.
Data de nascimento: 28 de março de 1963.

Habilitações académicas:
1999 — Mestrado em Engenharia Biológica pela Escola de Engenha-

ria da Universidade do Minho.
1986 — Licenciatura em Engenharia Zootécnica pela UTAD.

Experiência profissional:
A 1 de janeiro de 2014 transita para o INIAV.
De abril de 2013 a 31 de dezembro de 2013 exerce as funções de 

responsável técnica do Setor de Sanidade Animal e coordena os Labo-
ratórios da DRAPNorte (Acreditação IPAC L0514), do Ministério da 
Agricultura e do Mar.

Chefe de Divisão de Planeamento Estratégico, em regime de substi-
tuição, desde 20 de agosto 2012.

De maio de 2007 a agosto de 2012, Chefe de Divisão de Experimen-
tação, Qualificação e Apoio Laboratorial.

De outubro de 2001 a março de 2007, Chefe de Divisão de Leite e 
Laticínios da DRAEDM.

De janeiro de 2006 a março de 2007, acumula as funções de Chefe 
de Divisão de Produção Animal.

De 2 de novembro de 1986 a 25 de outubro de 2001, exerceu as 
funções de responsável técnico pelas atividades dos laboratórios e de 
desenvolvimento de produtos lácteos da Estação Experimental de Leite 
e Laticínios, bem como responsável pelo núcleo de documentação do 
Organismo.

Atividades relevantes:
2009 -2013: Coordenadora e Gestora da Qualidade do Laboratório 

de Química Agrícola e do Laboratório de Ambiental e do de Apoio 
à Atividade Agropecuária desde 2009. Os dois laboratórios possuem 
ensaios Acreditados pelo IPAC no âmbito da norma NP EN ISO/IEC 
17025:2005, desde 2011.

2007 -2010: Coordenou as atividades conducentes ao encerramento 
do III QCA, PO Agro, medida 7 — Formação Profissional, conforme 
disposto no artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2000, de 7 de abril e 
aditamentos consequentes, assegurando a gestão técnica, administrativa 
e financeira da medida.

Oradora em múltiplos Seminários e Congressos nacionais e internacio-
nais (1992 -2007). Oradora convidada em diversos seminários integrados 
em Mestrados promovidos pela Universidade do Porto e Universidade 
do Minho (1999 -2010).

Em outubro de 2002 é nomeada representante da DRAEDM no Grupo 
de Trabalho «Impacto ambiental da exploração leiteira na zona de mi-
nifúndio», coordenando o subgrupo C — Enquadramento Técnico e 
Operacional do Problema.

Participou, coordenou e executou projetos de IE&D, financiados 
por programas como: LIFE (1995 -1997), PRAXIS XXI (2000 -2002), 
CCDRN — ON Valorização Regional (PORN), PO AGRO — ação 8.1. 
(2001 e 2007), POCTI — ADI (investigação em consórcio 2003 -2006), 
de e outras fontes de financiamento.

Entre 2005 -2007 integrou a comissão organizadora do 6.º Seminário 
Internacional — «Changes in sheep and goat farming systems at the 
beginning of the 21st Century, FAO -CIHEAM network on sheep and 
goats sub network on production systems» — Ponte de Lima, de 15 a 
17 de novembro de 2007.

Autor ou coautor de 63 artigos publicados em revistas nacionais e 
internacionais e monografias, no âmbito da produção bovina, ovina 
e caprina, transformação do leite em laticínios e perspetivas do con-
sumidor. Apresentação de 48 comunicações técnicas em congressos 
nacionais e internacionais.

Docente convidada em diversos mestrados promovidos pela Univer-
sidade do Porto e ou pela Universidade do Minho.

207741116 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 5130/2014
Por Despacho n.º 4805, de 03 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Pública, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria n.º 221 -A/2013, de 
08 de julho, à assistente técnica — Margarida Maria Moreira Cruz Leite, 
do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II — Vale do Sousa Sul, 
com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

24 -03 -2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207744705 

 Despacho n.º 5131/2014
Por Despacho n.º 5750, de 15 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Pública, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria n.º 221 -A/2013, de 
08 de julho, à assistente técnica — Ana Maria Silva Sousa Pimenta, do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Porto VII — Gaia, com efeitos 
a 31 de dezembro de 2013.

24 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207744868 

 Despacho n.º 5132/2014
Por despacho nº 4797, de 03 de dezembro de 2013, do Secretário de 

Estado da Administração Pública, Dr. Hélder Rosalino, foi autorizada 
a rescisão por mútuo acordo, ao abrigo da Portaria nº. 221 -A/2013, de 
08 de julho, à assistente técnica – Eva Martinha Martins Carvalho, do 
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Agrupamento de Centros de Saúde de Trás -os -Montes II — Alto Tâmega 
e Barroso, com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

24 -03 -2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207744851 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 4893/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Ana Filipa 
dos Santos Piedade, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa 
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207740185 

 Aviso (extrato) n.º 4894/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Maria Cristina 
Mesquita Vidigal, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa 
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207740039 

 Aviso (extrato) n.º 4895/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Estela de Jesus 
Faria Pinheiro Filipe, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa 
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207740241 

 Aviso (extrato) n.º 4896/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Carla Marina 
Videira Custódio, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa 
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207739919 

 Aviso (extrato) n.º 4897/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 03/12/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que — Maria Margarida 
Moreno Ramalho, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa 
Central, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

14 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207740355 

 Aviso (extrato) n.º 4898/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 06/11/2013 e 

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Ana 
Paula Pedro Ventura da Costa concluiu com sucesso o período ex-
perimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho 
de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, no ACES do Estuário do Tejo, sendo o 
tempo de duração do período experimental contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

18 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207741935 

 Despacho (extrato) n.º 5133/2014
Por despacho de 29/05/2013 do Vogal do Conselho Diretivo da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade interna, de Sandra Catarina Vieira 
Jorge, técnica de diagnóstico e terapêutica — área de saúde ambiental, 
do mapa de pessoal do ACES Estuário do Tejo, para o ACES Lisboa 
Central, nos termos do artigo 35.º da Lei n.º 64 -A/2011, de 30 de de-
zembro, que veio dar nova redação ao artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro.

19 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207742778 

 Despacho (extrato) n.º 5134/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 29 de novembro de 
2013, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a Sónia Maria 
Henriques dos Santos Nunes, Assistente Técnica, para integrar o mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ ACES Estuário do Tejo.

28 de março de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207737318 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 4899/2014
Por despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde datado de 

29 de novembro de 2013, foi autorizada a transição para o regime 
de trabalho de 40 horas semanais à Assistente Graduada Sénior de 
Medicina Geral e Familiar, Maria José Pereira Salgueiro do Carmo, 
pertencente ao mapa de pessoal desta Administração Regional de 
Saúde do Algarve, IP/ACES Sotavento, nos termos do artigo 5.º 
n.º 4 do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, tendo nesta 
sequência celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas, em 
obediência ao disposto no n.º 3 do artigo 17.º da parte preambular 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com produção de efeitos a 01 
de fevereiro de 2014.

1 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís 
de Matos Marques Esteves.

207740914 




