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 Instituto da Água, I. P.

Despacho n.º 3588/2012
Por despacho de 26 de janeiro de 2012, do Presidente do Instituto 

da Água, I. P., Dr. Nuno Lacasta, foi proferido o que a seguir se trans-
creve:

Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, designo a 
assistente técnica Ana Paula Santos Machado de Oliveira Inácio para 
exercer funções de secretariado no gabinete da Presidência.

À referida trabalhadora será pago um suplemento remuneratório, con-
forme determina o artigo 73.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
alterado pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro.

O presente despacho produz efeitos a 26 de janeiro de 2012.
2 de março de 2012. — Por delegação de competências, o Vice-

-Presidente, Manuel Augusto Ruano Lacerda.
205821651 

 Despacho n.º 3589/2012
Por despacho de 7 de fevereiro de 2012, do Presidente do Instituto 

da Água, I. P., Dr. Nuno Lacasta, foi proferido o que a seguir se trans-
creve:

Considerando que se encontra em curso o processo reorganizativo dos 
serviços e demais entidades do Ministério, decorrente da Lei Orgânica do 
XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto  -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, e a necessidade de, entretanto, se garantir o regular e 
normal funcionamento dos serviços;

Considerando que a nova orgânica do MAMAOT, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 7/2012 de 17 de janeiro, prevê, no seu artigo 34.º, n.º 3 
alínea m) e p), a extinção, por fusão, do Instituto da Água, I. P., assim 
como, das Administrações de Região Hidrográfica, I. P., do Norte, Cen-
tro, Tejo, Alentejo e Algarve, sendo as suas atribuições integradas na 
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;

Considerando que a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 
não foi ainda aprovada;

Considerando que se mostra vago o cargo de diretor do Departamento 
de Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico (DORDH) do ainda 
Instituto da Água, I. P.;

Considerando ainda que se mostra indispensável assegurar a chefia 
e coordenação do referido Departamento tendo em vista o seu normal 
funcionamento enquanto não for publicada a orgânica da Agência Por-
tuguesa do Ambiente, I. P.;

Considerando o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º e do ar-
tigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e 
64/2011, de 22 de janeiro, conjugados com o Decreto -Lei n.º 135/2007, 
de 27 de abril e a Portaria n.º 529/2007, de 30 de abril alterada pela 
Declaração de Retificação n.º 60/2007, de 28 de junho:

Nomeio a licenciada Maria Gabriela Vaz Moniz dos Santos, diretora 
do Departamento de Recursos Hídricos do Litoral da ARH do Tejo, I. P. 
para exercer, em regime de substituição, o cargo de diretor do Depar-
tamento de Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico (DORDH), 
por urgente conveniência de serviço, uma vez que a mesma reúne os 
requisitos legais e é detentora de aptidão técnica para o exercício de 
funções.

O presente despacho produz efeitos a partir de 7 de fevereiro de 
2012.

2 de março de 2012. — Por delegação de competências, o Vice-
-Presidente, Manuel Lacerda.

Nota curricular
Nome: Maria Gabriela Vaz Moniz dos Santos
Data de nascimento: 2 de abril de 1963
Curriculum académico:
Licenciada em Arquitetura Paisagista, pelo Instituto Superior de 

Agronomia (1987)

Curriculum profissional:
Na Administração da Região Hidrográfica do Tejo, desde 1 de outubro 

de 2008. Exerceu o cargo de Diretora de Departamento dos Recursos 
Hídricos do Litoral, desde 1 de setembro de 2010. Exerceu anteriormente 
o cargo de Chefe do Gabinete de Ordenamento do Território, desde 15 
de dezembro de 2008, cargo de direção intermédia de 2.º Grau, criado 
nos termos dos Estatutos da ARH do Tejo, I. P. aprovados pela Portaria 
n.º 394/2008, de 5 de junho e despacho de 1 de outubro de 2008 do 
Presidente da ARH do Tejo, I. P.

Na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo, de 11 de junho 2008 a 1 de outubro de 2008, integrou a 
Divisão do Litoral enquanto Técnica Superior.

No Instituto da Água, I. P., exerceu o cargo de Chefe de Divisão de 
Ordenamento e Proteção, em regime de substituição, tendo sido nomeada 
por despacho do Presidente do INAG, I. P. (Despacho n.º 26315/2007) 
com efeitos a 8 de outubro de 2007, tendo cessado funções, a seu pedido, 
a 10 de junho de 2008.

Na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lis-
boa e Vale do Tejo, entre 1 de março de 2007 e 7 de outubro de 2008, 
integrou o quadro de pessoal da ex -DRARN, mediante concurso, tendo 
exercido funções na Divisão de Ordenamento do Território enquanto 
técnica superior principal.

No Instituto da Água, entre 28 de novembro de 2006 e 28 de feve-
reiro de 2007, em regime de destacamento, do Instituto de Conservação 
da Natureza, exerceu funções na Divisão de Ordenamento e Proteção 
enquanto técnica superior de 1.ª classe.

No Instituto de Conservação da Natureza, exerceu funções como 
técnica superior, de janeiro de 1988 a 27 de novembro de 2006. Entre 
maio de 1989 e agosto de 1991 desempenhou funções no Parque Natural 
da Ria Formosa.

Principais áreas de atividade: Na área do ordenamento do territó-
rio — coordenou entre outros a elaboração de Planos Especiais de Or-
denamento do Território (POE, POOC e POA) destacando  -se o Plano 
de Ordenamento do Estuário do Tejo, o Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira de Sintra ao Sado e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
de Sines -Burgau; integrou a equipa e participou na coordenação da 
elaboração do Plano Sectorial da Rede Natura 2000; acompanhou a 
elaboração de Planos sectoriais, e de planos regionais e municipais de 
ordenamento do território nas vertentes de conservação da natureza e 
de proteção e valorização de recursos hídricos. Promoveu a elaboração 
e a avaliação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira em vigor 
para a área da ARH do Tejo, I. P..

Coordenou, no ICN, o “Grupo de Trabalho do Litoral e Reservas 
Marinhas” (1998  -2001) e integrou o “Grupo de Trabalho do Litoral” 
(1992  -1994) criado no ICN à data da transição das competências, 
sobre o Domínio Público Marítimo, da Direção  -Geral de Portos para 
o ex -MARN.

Elaborou e acompanhou projetos de requalificação, recuperação e 
proteção de áreas do litoral e as respetivas obras.

Coordenou equipas de avaliação de impactes ambientais na área da 
proteção de recursos hídricos e integrou comissões de avaliação para a 
salvaguarda dos impactes na paisagem e sobre os valores naturais.

205821457 

 Despacho n.º 3590/2012

Cessação de funções da licenciada Maria Margarida Águas
da Silva Almodôvar

Por despacho de 16 de fevereiro de 2012, do Presidente do Insti-
tuto da Água, I. P., Dr. Nuno Lacasta, foi proferido o que a seguir se 
transcreve:

Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro e 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, torno público que a licenciada Maria Margarida Águas 
da Silva Almodôvar, técnica superior do mapa de pessoal do Instituto 
da Água, I. P., cessou funções do cargo de diretora do Departamento de 
Ordenamento e Regulação do Domínio Hídrico (DORDH), que exercia 
em regime de comissão de serviço, desde 2 de março de 2009, cf. Des-
pacho n.º 7700/2009, de 17 de março de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 53, de 17 de março de 2009.

O presente despacho produz efeitos a 06 de fevereiro de 2012.
2 de março de 2012. — Por delegação de competências, o Vice-

-Presidente, Manuel Lacerda.
205821619 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 3591/2012
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 5 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/2012, de 7 de fevereiro, designo a SPMS — Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., como o organismo do Mi-
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nistério da Saúde responsável pela coordenação da área das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), sendo nomeado como interlocutor 
para esta área o Dr. Raul José Fonseca Mascarenhas, presidente da 
SPMS, E. P. E.

1 de março de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

205821392 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 3592/2012
Por despacho exarado em 2011 -10 -21, pelo Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cernadas, foi 
autorizada a mobilidade interna consolidada à assistente graduada sénior 
Maria Helena Barbosa de Albuquerque Pardal de Oliveira, do mapa de 
pessoal do Agrupamento de Centros do Cávado III — Barcelos/Espo-
sende, para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Cávado I — Braga, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com efeitos a 2012 -02 -29.

27/02/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

205821043 

 Despacho n.º 3593/2012
Por despacho exarado em 16/02/2011, pelo Vice -Presidente do Con-

selho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
Dr. Pimenta Marinho, foi autorizada a mobilidade interna consolidada ao 
assistente graduado sénior da carreira especial médica — área de saúde 
pública, Dr. Carlos Alberto Pratas Valente, do mapa de pessoal do Agru-
pamento de Centros de Saúde do Grande Porto I — Santo Tirso/Trofa 
para o mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto VIII — Gaia, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com efeitos a 1/02/2011.

27/02/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

205820622 

 Despacho n.º 3594/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cernadas, exarado em 2012 -01 -12, 
foi autorizada a mobilidade interna consolidada do Assistente Técnico 
Rui Pedro Silva Soto Maior, do mapa de pessoal do Agrupamento de 
Centros de Saúde Ave II — Guimarães/Vizela, para o mapa de pessoal 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado I — Braga, nos termos 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 
2012 -01 -12.

27/02/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

205821254 

 Despacho n.º 3595/2012
Por despacho exarado em 2012 -01 -12, pelo Vogal do Conselho Dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cerna-
das, foi autorizada a mobilidade interna consolidada à enfermeira Maria 
Amélia Loureiro Ribeiro Verdura, do mapa de pessoal do Agrupamento 
de Centros do Grande Porto III — Valongo, para o mapa de pessoal 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI — Porto 
Ocidental, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com efeitos a 2012 -02 -13.

27 de fevereiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso 
Móia Pereira Cernadas.

205820793 

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

Aviso (extrato) n.º 3803/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 162, de 20 de agosto de 2010, foi celebrado 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 01 de julho de 2011, com a trabalhadora Dina 
Isabel Francisco Alberto Santos, para o preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./
ACES Oeste Sul II, ficando a auferir a remuneração correspondente 
à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela única remuneratória da 
carreira de Técnico Superior, no valor de 1.201,48€, (mil duzentos e um 
euros e quarenta e oito cêntimos).

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Celeste dos Santos Marques Moura, técnica superior 
de Serviço Social

Vogais efetivos: Maria Goreti de Jesus Lopes Machado, técnica su-
perior de Serviço Social que substituirá o presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, e Lígia Maria dos Anjos Simão Pereira, técnica superior 
de Saúde;

Vogais suplentes: Ana Cristina da Silva Cunha de Almeida Rocha, 
técnica superior de Serviço Social e Maria Fernanda Ramos Horta 
Martins, técnica superior de Serviço Social.

O período experimental inicia -se com a celebração do referido contrato 
e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2, da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

16 de janeiro de 2011 — O Presidente da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa Vale Tejo, I. P., Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes 
Cunha Ribeiro.

205820047 

 Aviso (extrato) n.º 3804/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, torna -se pública a lista unitária de classificação final resultante 
do procedimento concursal, para o preenchimento de um posto, na 
carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso 
n.º 15713/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, 
de 6 de agosto, homologada por despacho de 9 de dezembro de 2011 
pelo Vogal do Conselho Diretivo desta ARS Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Lista de ordenação final dos candidatos 

Candidatas
Classificação

final
dos candidatos

Ordenação
final

Inês Lourenço Lameiras Nunes Raposo  . . . 18,02 1.º
Isabel Alexandra Mendes de Deus. . . . . . . . 17,96 2.º
Sandra Cristina Curto Secretário . . . . . . . . . 17,74 3.º
Irina da Conceição Coelho Ruivo  . . . . . . . . 16,76 4.º
Ana Rita dos Santos Martins  . . . . . . . . . . . . 16,56 5.º
Inês Rodrigues Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,52 6.º
Paula Cristina dos Santos Fernandes . . . . . . 16,46 7.º
Tânia Isabel Fazendas e Patrício Esteves . . . 16,16 8.º
Carolina Roseiro e Maia Cavaleiro Sanches 

Pacheco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,14 9.º
Susana Isabel Semião Ramos Cordeiro Dias 14,02 10.º
Sandra Cristina da Fonseca Loureiro. . . . . . 13,62 11.º d)
Anabela Ponces Ferraz de Almeida Correia Excluída a)
Elisabete de Oliveira Santos  . . . . . . . . . . . . Excluída a)
Laura de Fátima Góis Murteira  . . . . . . . . . . Excluída a)
Paula Alexandra Lopes Correia . . . . . . . . . . Excluída a)
Patrícia Marisa de Aquino Grilo de Castro . . . Excluída a)
Deolinda Alexandra Fernandes Simões . . . . Excluída b)
Tânia Sofia Rodrigues Fernandes  . . . . . . . . Excluída c)

a) Candidatas excluídas por não comparência na Prova de Conhecimentos.
b) Candidata excluída por ter valoração inferior a 9,5 na Prova de Conhecimentos.
c) Candidata excluída por não comparência na Entrevista Profissional de Seleção.
d) Candidata em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-

nado na carreira de Assistente Técnica, em regime de mobilidade intercarreiras na categoria 
de técnica superior de Serviço Social.

 A presente lista será afixada no ACES VI — Loures, sito na Urbani-
zação dos Terraços da Ponte em Sacavém e ficará também disponível na 
página eletrónica da ARSLVT, I. P., em www.arslvt.min -saude.pt




