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Trabalho de Inventários de Zonas Húmidas da Região Mediterrânica 
(Inventory Wetland Group  -IWG), constituído por cinco centros de 
zonas húmidas, de cinco países.

Coordenou, de 2003 a 2007, a base de dados para o “Inventário de 
Zonas Húmidas para a Região Mediterrânica (MedWetNet V.1.0)”, on-
line, com cartografia dos sítios identificados em Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). Esta base de dados possui actualmente informação 
de diferentes países da região Mediterrânica.

Coordenou a elaboração de vários planos de gestão, nomeadamente 
o da Lagoa Pequena na Lagoa de Albufeira (2006 -2007), o do Parque 
Natural do Vale do Guadiana (2007 -2008), o das Lagoas de Bilene 
(Moçambique) e o da Reserva Natural do Paul de Arzila (2009).

Coordenou o Grupo de trabalho para o “Plano de acção para a salva-
guarda e monitorização dos roazes do estuário Sado” (2009).

A nível internacional, coordenou o projecto “MW/SUDOE” — In-
ventário, Avaliação e Monitorização para a Gestão de Zonas Húmidas” 
(2003 -2004), financiado pelo programa comunitário INTERREG IIIB 
SUDOE, no qual o ICN foi chefe de fila; coordenou os trabalhos re-
alizados em Portugal, e a equipa do ICN, para o “Programa de Acção 
sobre as Zonas Húmidas da Região Mediterrânica — MedWet/Regions” 
(2003 -2004), financiado pelo Programa Comunitário INTERREG IIIB 
MEDOC; assim como da “Rede de informação e conhecimento para o 
desenvolvimento sustentado dos ecossistemas hídricos — MedWetCO-
DDE”, financiado pelo programa comunitário INTERREG IIIC Sud; 
coordenou os trabalhos realizados em Portugal no âmbito do projecto 
“GlobWetland”, financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Como ponto focal para a Convenção de Ramsar, participou como 
Chefe de Delegação, na 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª Conferência das Partes Contra-
tantes (COP), sendo responsável pela elaboração dos relatórios nacionais 
e pela elaboração das candidaturas de novos sítios a serem declarados 
como Zonas Húmidas de Importância Internacional.

Nomeado, desde 1998, como ponto focal para o Comité Mediterrâ-
nico para as Zonas Húmidas (MedWet/Com), sendo responsável pela 
coordenação do Grupo de Trabalho para os temas relacionados com “In-
ventários de Zonas Húmidas na Região Mediterrânica”, nomeadamente 
a promoção e divulgação das metodologias MedWet.

Principais artigos publicados de Zonas Húmidas:
1994 — Contribuição para o Inventário e Caracterização de Zonas 

Húmidas em Portugal Continental. Publicação MedWet/ICN: 211pp, 
em co -autoria.

1996 — The size of Heron colonies in Portugal in relation to fora-
ging habitat. Colonial Waterbirds. Colonial Waterbird Society, Special 
publication 19: 108 -114, em co -autoria.

1996 — Mediterranean Wetland Inventory: Habitat Description Sys-
tem. MedWet/ ICN/ Wetlands International/ EKBY Publication. Volume 
III. 84 pp, em co -autoria.

1998 — Regional Wetland Inventory approaches — The Mediterra-
nean example. 2nd International Conference on Wetlands & Develop-
ment, Dakar, 8 -14 Novembro 1998, em coautoria.

1999 — Aves aquáticas de Portugal. Guia de campo. ICN. 268 pp, 
em co -autoria.

2001 — Zonas Húmidas de Importância Internacional. Sítios inscritos 
na Convenção de Ramsar. ICN. 88 pp, em co -autoria.

2004 — Manual para a recolha de dados sobre Zonas Húmidas. Base 
de dados MW/SUDOE. ICN/ CEZH, em co -autoria.

2005 — Sistemas de classificação de Habitats MedWet/ MedWet 
habitat description system. Instituto da Conservação da Natureza/ Centro 
de Zonas Húmidas. 104pp, em co -autoria.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais

Aviso (extracto) n.º 9446/2010
Por ter saído com inexactidão anula -se o Aviso (extracto) n.º 8946/2010 

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 87, de 5 de Maio de 
2010.

05 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Manuel Teixeira Marques Veríssimo.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9447/2010
Por despacho de 08 -04 -2010, no uso de competência delegada, de harmo-

nia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

Outubro, autorizo a sociedade DIAVERUM — Investimentos e Serviços, L.da, 
com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 
4, Escritório 2 C, 2710 -089 Sintra, a adquirir directamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de substi-
tuição da função renal nas suas instalações sitas no Largo Santo António dos 
Capuchos, 4560 -454 Penafiel, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, 
se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
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 Aviso n.º 9448/2010
Por despacho de 08 -04 -2010, no uso de competência delegada, de harmo-

nia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 
de Outubro, autorizo a sociedade DIAVERUM — Investimentos e Serviços, 
L.da, com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial da Abrunheira, 
Edifício 4, Escritório 2 C, 2710 -089 Sintra, a adquirir directamente aos pro-
dutores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de 
substituição da função renal nas suas instalações sitas na Rua Elias Moreira 
Neto, 4580 -085 Paredes, sendo esta autorização válida por um ano a partir 
da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
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 Aviso n.º 9449/2010
Por despacho de 08 -04 -2010, no uso de competência delegada, de harmo-

nia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 
Outubro, autorizo a sociedade Diaverum — Investimentos e Serviços, L.da, 
com sede no Sintra Business Park, Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 
4, Escritório 2 C, 2710 -089 Sintra, a adquirir directamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular de subs-
tituição da função renal nas suas instalações sitas na Rua Sarmento Beires, 
n.º 153, 4250 -449 Porto, sendo esta autorização válida por um ano a partir 
da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

16 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas de Pinheiro

Despacho (extracto) n.º 8182/2010

Nomeação
Por despacho de 19 de Abril de 2009, da Directora, foi nomeado de 

professor titular em regime de comissão de serviço para o exercício de 
funções de avaliador, no ano lectivo 2009/2010, nos termos do ponto 
15 do Despacho n.º 32048, de 16 de Dezembro de 2008, o professor 
do quadro de nomeação definitiva do Departamento de Matemática e 
Ciências Exactas, grupo de recrutamento 500 e Coordenador do Centro 
de Novas Oportunidades, Paulo Duarte Bastos Gil.

Pinheiro 2010 -05 -05. — A Directora, Maria Luísa Barrosa Monteiro 
Coelho.
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 Direcção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros

Despacho (extracto) n.º 8183/2010
Maria Isabel de Almeida Ferreira, Coordenador de Departamento 

Curricular de Ciências Sociais e Humanas, do grupo de recrutamento 
200, nos termos do ponto 2 do Despacho n.º 7465/2008 de 13 de Março, 
com a redacção dada pelo Despacho n.º 32048/2008 de 16 de Dezembro, 
delega as suas competências de Avaliador no Professor Titular, José 




