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Gabinete de Planeamento e Políticas, a designar pelo Secretário de 
Estado da Agricultura;

Direção -Geral de Geologia e Energia, a designar pelo Secretário de 
Estado da Energia;

Águas de Portugal, SGPS, S. A.;
EGSRA — Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Re-

síduos;
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Mais solícito que as entidades referidas, nomeiem, no prazo máximo 
de 10 dias, a contar da publicação deste despacho, um representante efe-
tivo e um outro suplente para integrar o grupo de trabalho agora criado, 
a fim de o mesmo iniciar os seus trabalhos o mais brevemente possível.

O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.
20 de julho de 2012. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.
206285555 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 10473/2012
Considerando que se encontra em curso o processo de reorganização 

dos serviços e demais entidades do Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, conforme decorre do 
Decreto -Lei n.º 7/2012 de 17 de janeiro, e que é necessário garantir o 
normal funcionamento dos serviços;

Considerando que cessou, no seu termo, a comissão de serviço do 
titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Servi-
ços — da Direção de Serviços de Comunicação e Gestão Administrativa 
e Financeira, seguiu-se o exercício de funções em regime de gestão 
corrente e importa assegurar a coordenação e a regular prossecução das 
atribuições e competências cometidas a esta unidade orgânica;

Nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
designou o Senhor Presidente desta CCDRC, o mestre Pedro Miguel 
Lima Andrade de Matos Geirinhas, para exercer, em regime de substi-
tuição o cargo de Diretor se Serviços de Comunicação e Gestão Admi-
nistrativa e Financeira da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro.

O nomeado possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício 
do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço.

A presente nomeação produz efeitos a 28 de julho de 2012.
27 de julho de 2012. — O Vice -Presidente, José Alberto da Costa 

Ferreira.
206287118 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Despacho (extrato) n.º 10474/2012

Renovação da Comissão de Serviço para exercício das funções
de Coordenadora do Serviço de Laboratório,

da licenciada Maria Natália Moser Abreu Ribeiro
Por meu despacho de 01 de março de 2012, foi renovada a Comissão 

de Serviço, por três anos, da licenciada Maria Natália Moser Abreu 
Ribeiro no cargo de Coordenadora do Serviço do Laboratório, ao abrigo 
das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 23.º e do n.º 8 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro.

1 de março de 2012. — O Presidente, Manuel de Novaes Cabral.
206286187 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10475/2012
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos 

n.os 4 e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-

-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas 
pelos Decretos -Leis n.os 50 -A/2007, de 28 de fevereiro, 18/2008, de 
29 de janeiro, 176/2009, de 4 de agosto, e 136/2010, de 27 de dezembro, 
aplicável por força dos n.os 3 do artigo 1.º e 1 do artigo 5.º, ambos do 
Decreto -Lei n.º 30/2011, de 2 de março, nomeio presidente do conselho 
consultivo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., o 
licenciado Joaquim Fernando Nogueira.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação.

26 de julho de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

206286057 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 10454/2012
Para efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da conclusão da 12.ª edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão 
Pública (CEAGP), se procedeu à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do artigo 56.º da 
mesma lei, para ocupação de posto de trabalho na categoria e carreira 
geral de técnico superior do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do 
Ministério da Saúde, com início a 1 de julho de 2012, com a trabalha-
dora Maria Margarida Pires da Silva, ficando colocada na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

25 de julho de 2012. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
206286113 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho (extrato) n.º 10476/2012
Por despacho de 11 de junho de 2012 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Palmira Fernanda 
Torcato Martins Campos, concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação final de 16,6 valores, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
este instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de técnico superior.

27/07/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206287889 

 Despacho (extrato) n.º 10477/2012
Por despacho de 11 de junho de 2012 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 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 Berta Manuela 
Machado de Sousa, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,00 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de técnico superior.

27/07/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206287053 

 Despacho (extrato) n.º 10478/2012
Por despacho de 15 de junho de 2012 do Presidente do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos 
do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro, 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 Inês Rocha Alves dos Santos 
Ámen e Castro, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 17,29 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 




