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Técnico Superior do GPP, março a outubro de 2007, integrado na 
Direção de Serviços das Fileiras Agroalimentares, na área da valorização 
dos produtos de qualidade;

Chefe da Divisão de Bovinos, Ovinos e Caprinos no Gabinete de 
Planeamento e Política Agroalimentar (GPPAA), de dezembro de 2005 
até fevereiro de 2007;

Técnico Superior do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), outubro de 
1995 a novembro de 2005, integrado na Direção de Serviços de Mercados 
Vitivinícolas — Divisão de Intervenção

Atividades relevantes:
Coordenação dos trabalhos no âmbito da Plataforma para o Acompa-

nhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA);
Representante nacional no Grupo de Trabalho do Conselho da União 

Europeia para a Reforma da PAC 2014 -2020, relativo à OCM Única, 
participando na preparação da posição nacional ao nível de Comité Es-
pecial de Agricultura e na respetiva negociação no âmbito do Conselho 
de Ministros de Agricultura e Pescas;

Definição e coordenação da aplicação nacional de instrumentos se-
toriais de apoio para o setor hortofrutícola ou de regulação para o leite 
e produtos lácteos, e também na promoção da melhoria da balança 
comercial do setor agroalimentar nacional;

Coordenação dos trabalhos de implementação de uma Estratégia 
Nacional para a Internacionalização do setor agroalimentar e desenvolvi-
mento de uma plataforma de facilitação de acesso aos mercados externos 
pelas empresas exportadoras nacionais (GLOBALAGRIMAR);

Apoio à decisão política, através de análise, parecer e preparação de 
propostas de atuação para apreciação da tutela;

Participações como delegado português nas reuniões das seguintes ins-
tâncias comunitárias: Comités de Gestão Vinhos, Carne de Bovino, Carne 
de Suíno, Carne de Aves e Ovos, Leite e Laticínios, Culturas Arvenses, 
Pagamentos Diretos, Frutas e Produtos Hortícolas, OCM Única, Comité 
Conjunto da Promoção dos Produtos Agrícolas, Comités Permanentes 
das DOP/IGP e das ETG, Comité Permanente da Agricultura Biológica, 
Grupo de peritos para a promoção da Agricultura Biológica, e Grupos de 
Trabalho do Conselho para Relações Contratuais para o setor do Leite e 
dos Produtos Lácteos, Simplificação da PAC (OCM única), Agricultura 
Biológica, Reforma da OCM Vitivinícola, Regime de apoio aos mais 
desfavorecidos, Regimes de Qualidade dos Produtos Agrícolas;

Delegado Português nas reuniões do Grupo “Commodity Markets” 
da OCDE;

Comunicações apresentadas em seminários e congressos nas áreas de 
instrumentos de regulação dos mercados dos produtos agroalimentares 
e das fileiras agrícolas, dinamização de raças autóctones e património 
genético nacional, reforma da PAC e Qualidade dos produtos agroali-
mentares

Perito nacional junto do Comité Oleícola Internacional (COI) para 
a área das Indicações Geográficas do setor do azeite e da azeitona de 
mesa;

Representou o IVV no Grupo de Peritos de Economia Vitícola da 
Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho 
(CNOIV);

Porta -Voz da delegação portuguesa junto da Comissão Europeia para 
negociação do Programa Global de Portugal para apoio à agricultura 
das Regiões Ultraperiféricas (POSEI).
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

Aviso (extrato) n.º 9004/2013
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 se-
quência de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 8219/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 4 de abril de 
2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a partir de 1 de março de 2013, com a 
trabalhadora Carla Sofia Duarte António Belo, para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P., ACES VII  — Loures-Odivelas, ficando posicionada na 
1.ª posição remuneratória, no nível 5 da tabela única remuneratória da 
carreira de assistente técnico, com a remuneração correspondente no 
valor de 683,13 €.

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 Isabel Rosa Miranda Alberto, Assistente Técnica 
do ACES VII  — Loures-Odivelas;

Vogais efetivos: Ana Maria Antunes Sequeira, técnica superior do 
ACES VII  — Loures-Odivelas, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos, e Maria Elisabete Teixeira Pereira Carvalho, 
técnica superior do ACES VII  — Loures-Odivelas;

Vogais suplentes: Cláudia Sofia Rodrigues Samouqueiro Vascon-
cellos, técnica superior do ACES VII  — Loures-Odivelas, e Sandra 
Filipa Santos Figueira Mateus Ferreira, técnica superior do ACES 
VII  — Loures-Odivelas.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

27 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
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 Centro de Medicina de Reabilitação da Região 
Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 1468/2013

Cessação de Autorização de Acumulação de Funções
Por deliberação do Conselho de Administração de 08 de março de 

2013, cessaram em 31 de dezembro 2012, por não terem pedido a re-
novação, as seguintes acumulações de funções privadas:

Ana Dulce da Costa Sousa Enfermeira;
Filipe Duarte Andrade Saltão Enfermeiro;
Paulo José Marques Murta da Silva Otão Enfermeiro;
Ana Maria Pires Martins de Abreu Enfermeira;
Clara Maria Ângelo Rodrigues Enfermeira;
Liliana Sofia Ferreira Simões Enfermeira;
Helena da Silva Gameiro Enfermeira;
Carla Cristina Alcaide Pereira Enfermeira;
Ana Sofia Fernandes Loureiro Enfermeira;
Diogo dos Santos Neves Enfermeiro;
Estela Maria Júlio Justino Técnico 1.ª Classe;
Sónia Cristina Cação de Matos Técnico 1.ª Classe;
Filipe Miguel de Deus Abreu Técnico 2.ª Classe;
Susana Milena Miranda Gomes Técnico 2.ª Classe;
Anabela da Silva Neto Assistente Técnica.
4 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9005/2013
Por despacho de 07 -06 -2013, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, autorizo a sociedade NVF — Clínicas 
Dentárias, L.da, com sede na Rua do Campo Alegre, n.º 312, 4150 -169 
Porto, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito 
do desenvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da De-
liberação do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, 
nas suas instalações sitas na Av. Montevideu, n.º 810, 4150 -518 Porto, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

07 -06 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.
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 Aviso n.º 9006/2013
Por despacho de 7 de junho de 2013, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 




