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ANEXO

Nota Curricular

Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas 
e de Proteção Florestal

Nome: Zita Delfina Foja Costa
Data de nascimento: 30 de setembro de 1954
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Silvícola, do Instituto Superior de Agro-

nomia da Universidade Técnica de Lisboa, em 1979.

Atividade profissional:
Desde novembro de 2012 — Diretora do Departamento de Gestão de 

Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal, em regime de subs-
tituição, no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 
(ICNF, I. P.);

De setembro a novembro de 2012 — Diretora da Unidade de Defesa 
da Floresta, no ICNF, I. P.;

De maio a agosto de 2012 — Técnica superior, no ICNF, I. P.;
De março de 2008 a abril de 2012 — Técnica superior, no Secretariado 

Técnico da Autoridade de Gestão do PRODER.
De novembro de 2007 a fevereiro de 2008 — Técnica superior, na 

Direção Geral dos Recursos Florestais (DGRF);
De junho de 2004 a outubro de 2007 — Diretora de Serviços de 

Desenvolvimento Florestal, na DGRF;
De maio de 1997 a maio de 2004 — Chefe de Divisão de Fomento e 

Produção Florestal, na Direção Geral das Florestas (DGF);
De julho de 1988 a abril de 1997 — Técnica superior, na DGF;
De agosto de 1979 a junho de 1988 — Técnica superior, na Direção-

-Geral do Ordenamento e Gestão Florestal.

Experiência profissional mais relevante:
No âmbito das funções de direção, foi responsável pela coorde-

nação de atividades e projetos relativos à defesa da floresta contra 
incêndios, no contexto da prevenção estrutural nas vertentes do 
planeamento, sensibilização e organização do território, ao programa 
de sapadores florestais, à aplicação do regime fitossanitário às espé-
cies florestais e à execução de programas específicos de controlo de 
agentes nocivos, à execução do regime florestal abrangendo matas 
nacionais, autárquicas e comunitárias, aos regimes de proteção do 
sobreiro e azinheira e do arvoredo classificado de interesse público, 
ao desenvolvimento do associativismo florestal e à promoção da 
valorização de áreas classificadas.

Como técnica desempenhou funções nas áreas do ordenamento e 
gestão florestal e da formação profissional florestal e colaborou na de-
finição de medidas de apoio ao setor florestal, na sua regulamentação, 
operacionalização e gestão.

Coordenou e integrou vários grupos de trabalho, dos quais alguns 
interministeriais, destacando -se a participação no projeto de implemen-
tação da reforma estrutural do setor florestal, na sequência da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 178/2003, de 31 de outubro.

Possui formação na gestão e recuperação de áreas ardidas, com-
portamento de um Incêndio florestal, conceção, gestão de projetos e 
potencialização de recursos humanos.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

Aviso (extrato) n.º 8799/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,IP de 

09/12/2013 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, 
Paula Cristina da Silva Dinis Boiça Pereira, 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 correspondentes à carreira/categoria de assistente técnico, no 
ACES Arco Ribeirinho — UCSP Quinta da Lomba, sendo o tempo de 

duração do período experimental contado para efeitos da atual carreira 
e categoria.

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

207982408 

 Despacho (extrato) n.º 9864/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo da ARSLVT, I. P., de 09 

de julho de 2014, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna 
do enfermeiro chefe Mário Rui Vilela Vicente, pertencendo ao mapa de 
pessoal da ARSLVT, I. P./ Sede, para o ACES Cascais, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro.

15 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Despacho (extrato) n.º 9865/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração 

Pública, de 06 -05 -2014:
Dulce Helena Machado da Fonseca, enfermeira, pertencente ao mapa 

de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E. P. E. — autorizada 
a consolidação da mobilidade, para exercer funções no Agrupamento 
de Centros de Saúde Lisboa Norte — UCSP da Charneca, nos termos 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

16 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.
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 Centro Hospitalar do Oeste
Aviso (extrato) n.º 8800/2014

Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-
talar, de 25 de maio de 2014, foi aceite o pedido de exoneração de Rute 
Cristina Ferreira Domingos Sousa, Assistente Operacional, pertencente 
ao Mapa de Pessoal deste Centro Hospitalar — Hospital de Caldas da 
Rainha, com efeitos a 21 de junho de 2014.

23 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
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 Aviso (extrato) n.º 8801/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que 
a Assistente Hospitalar de Cardiologia Dra. Joana Mendonça Guardado, 
do mapa de pessoal deste Centro Hospitalar — Hospital de Caldas da 
Rainha, denunciou o seu contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, no decorrer do período experimental, com efeitos 
a partir de 31 de maio de 2014.

23 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.
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 Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 9866/2014

Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 
de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do conselho diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., delegados de saúde 
do ACES Douro Sul, com efeitos a 1 de abril de 2014, os seguintes 
médicos:

Dr. Pedro Domingos Cunha Gomes Pereira, assistente da carreira 
especial médica, área de saúde pública.

Dr. Rui Alberto Capucho Ferreira, assistente da carreira especial 
médica, área de saúde pública.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
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 Despacho n.º 9867/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8.º do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 
4 de outubro, designo em comissão de serviço, Delegado de Saúde 


