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o acesso aos transportes, através de entidades designadas pelo Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I. P.

3.2 - A verba de 6.000.000,00 (euros), disponibilizada pelo Ministério 
da Saúde, destina-se a financiar os produtos de apoio prescritos por ato 
médico às pessoas com deficiência, através das consultas externas das 
unidades hospitalares designadas pela Administração Central do Sistema 
de Saúde e pela Direção-Geral da Saúde.

3.3 - A verba de 4.500.000,00 (euros), disponibilizada pelo Ministério 
da Solidariedade e Segurança Social, destina-se a financiar produtos de 
apoio prescritos pelos centros de saúde e centros especializados.

4 – As verbas indicadas no número anterior poderão vir a ser refor-
çadas durante o ano de 2013 por despacho conjunto dos Ministérios 
intervenientes, mediante parecer da Comissão de Acompanhamento 
dos Produtos de Apoio.

5 – A Comissão de Acompanhamento dos Produtos de Apoio é coorde-
nada pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I.P., e integra um membro do Conselho Diretivo do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., um membro do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, 
I.P. e um membro da Direção da Direção-Geral da Saúde, um membro 
da Direção da Direção-Geral da Educação, um membro do Conselho 
Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P., um membro da Direção 
da Associação Portuguesa de Deficientes, um membro da Direção da 
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal e um membro da Direção 
da Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes.

6 - As normas reguladoras da execução do presente despacho, no-
meadamente a definição de procedimentos das entidades prescritoras 
e financiadoras de produtos de apoio, serão objeto de regulamenta-
ção pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para 
a Reabilitação, I. P., a publicar no Diário da República, 2ª Série, após 
audição prévia do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 
da Direção-Geral da Saúde e do Instituto da Segurança Social, I. P., e 
parecer da Comissão referida no ponto 5.

7 - É constituído, para o efeito, um grupo de acompanhamento coorde-
nado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., com representantes 
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I.P., da Direção-Geral da Saúde, do Instituto 
da Segurança Social, I.P., com o objetivo de preparar o despacho referido 
no número anterior e de elaborar um relatório da execução geral, até 31 
de março de 2014.

8 - Os organismos, serviços e demais entidades referidas nos números 
anteriores devem indicar os seus representantes ao Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I. P., no prazo de quinze dias após a publicação do 
presente despacho conjunto.

9 - O presente despacho entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013.

6 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado do Emprego, António 
Pedro Roque da Visitação Oliveira. — O Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa. — O Secretário de 
Estado do Ensino Básico e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias 
Grancho. — O Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança 
Social, Marco António Ribeiro dos Santos Costa.

206768007 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 3129/2013
1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, designo, como técnica especialista do meu gabinete, para 
exercer funções da área da sua especialidade, a licenciada Laudemira 
do Nascimento Ramos, técnico superior da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P., com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2013.

2 – Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-
-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido 
para o cargo de adjunto.

3 – Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

4 – Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a nota 
curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

15 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Paulo Guilherme da Silva Lemos.

NOTA CURRICULAR
Nome: Laudemira do Nascimento Ramos
Data de Nascimento: 28 de junho 1953
Habilitações Literárias: Licenciatura em Biologia, ramo científico, 

pela Faculdade de Ciências de Lisboa em 1977; pós graduação sobre 
aplicação de modelos matemáticos na gestão de ecossistemas aquáticos 
em 1982.

Atividade Profissional
Assessora do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P., de 2012 até ao presente. Assessora da presidência da ARH do Tejo, 
I.P., entre 2009 e 2012. Assessora do Ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional, para a área dos 
recursos hídricos interiores e costeiros, entre 2006 e 2009. Assessora da 
presidência do Instituto da Água, entre 2005 e 2006. Adjunta do Ministro 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, para as áreas da gestão 
dos recursos hídricos interiores e costeiros e da conservação da natureza, 
entre 2004 e 2005. Assessora do Ministro das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, para as áreas da gestão dos recursos hídricos 
interiores e costeiros e da conservação da natureza, de Janeiro a Julho 
de 2004. Diretora de Serviços da Conservação da Natureza, no Instituto 
de Conservação da Natureza, em regime de substituição, de Abril a 
Novembro de 2003. Diretora de Serviços de Utilizações do Domínio 
Hídrico, no Instituto da Água, de junho de 1993 a dezembro de 2003, data 
em que foi exonerada, a seu pedido. Diretora de Serviços de Recursos 
Endógenos, na Direção -Geral dos Recursos Naturais, de julho de 1987 
a maio de 1993. Coordenadora da “Comissão para o Levantamento e 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos Hídricos do Alentejo e Al-
garve,” de agosto de 1986 a junho de 1987. De dezembro de 1983, até 
Julho de 1986 integrou o núcleo de Estuários do Serviço da Qualidade 
da Água da Direção -Geral da Qualidade do Ambiente. Em novembro 
de 1977 ingressou na Comissão Nacional do Ambiente como adjunta da 
direção do Projeto “Estudo Ambiental do Estuário do Tejo”.

Ao longo da carreira coordenou e participou em numerosos grupos de 
trabalho tanto a nível nacional como internacional sobre a temática dos 
recursos hídricos. É autora e coautora de artigos publicados em revistas 
científicas; é autora e coautora de artigos, livros e relatórios de divulga-
ção científica e autora e coautora de vários trabalhos apresentados em 
conferências, seminários e outras reuniões, nacionais e internacionais.

Frequentou vários cursos e realizou estágios e visitas de estudo em 
instituições estrangeiras. Desempenhou diversos cargos associativos, 
nomeadamente o de vice -presidente da Liga para a Proteção da Natureza. 
É vogal da Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens.

206778043 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 2840/2013
Por despacho de 28 de janeiro de 2013 do Presidente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
é constituída, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 1474/2007, de 16 de novembro, a comissão de acompanhamento 
da revisão do Plano Diretor Municipal de Sintra, presidida pelo repre-
sentante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo, integrando um representante das seguintes 
entidades e serviços:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo;

Assembleia Municipal de Sintra;
Câmara Municipal de Sintra;
Câmara Municipal da Amadora;
Câmara Municipal de Cascais;
Câmara Municipal de Loures;
Câmara Municipal de Mafra;
Câmara Municipal de Odivelas;
Câmara Municipal de Oeiras;
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.;
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;
Autoridade Nacional de Proteção Civil;
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;
Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo;
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Direção -Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa;
Direção -Geral de Energia e Geologia;
Direção-Geral do Património Cultural;
Direção -Geral do Território;
Estradas de Portugal, S. A.;
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.;
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.;
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.;
Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, I. P.;
Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.;
Parques de Sintra, Monte da Lua;
Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E.;
Turismo de Portugal, I. P.
31 de janeiro de 2013. — O Presidente da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo Brito 
Henriques.

206776067 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo

Despacho (extrato) n.º 3130/2013
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 39.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, subdelego nos chefes de divisão 
dos Serviços Sub -Regionais de Beja, licenciado Carlos Alexandre de 
Brito Vitorio Braga, de Portalegre, mestre José Fidalgo Rosa Gaspar, e 
do Litoral, licenciado Paulo José Conceição Beliche, os poderes neces-
sários para a assinatura do expediente necessário à mera instrução dos 
processos, desde que não seja vinculativa de posição da CCDRA, e com 
exclusão do dirigido a membros do Governo e a órgãos de soberania.

A presente delegação de competências entende -se sem prejuízo de 
poderes de avocação.

Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, ficam ratificados todos os atos praticados pelos dirigentes 
supra mencionados, desde que se incluam no âmbito da subdelegação 
de competências, desde 13 de abril de 2012.

27 de setembro de 2012. — O Vice -Presidente, em regime de subs-
tituição, Rui Manuel Mourato Pires Mendes.

206771944 

 Despacho (extrato) n.º 3131/2013
Na sequência do despacho n.º 8 -PRE/2012, de 28 de fevereiro, e ao 

abrigo dos artigos 35.º a 39.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e do 
estabelecido no Estatuto do Pessoal Dirigente, subdelego nos dirigentes 
a seguir mencionados, os poderes necessários para o envio de atos a 
publicar no Diário da República:

Licenciado Florival António Grazina Ramalhinho — diretor de servi-
ços de Comunicação e Gestão Administrativa e Financeira (em regime 
de substituição).

Licenciada Cláudia Maria Manguinhas Cavaco de Sousa Henri-
ques — chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Apoio 
Geral (em regime de substituição).

27 de setembro de 2012. — O Vice -Presidente, em regime de subs-
tituição, Rui Manuel Mourato Pires Mendes.

206773823 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 3132/2013
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, e alterações subsequentes, faz-se 
 público que se procedeu à celebração de Contrato de Trabalho em Fun-
ções Públicas por Tempo Indeterminado com o trabalhador, Fernando 
Nuno Rodrigues Pinto de Mesquita, com efeitos a 01 -01 -2010. Por força 
do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 

Nome Carreira/categoria
Nível 

remuneratório/
escalão

Fernando Nuno Rodrigues Pinto de 
Mesquita.
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 18 de janeiro de 2013. — A Diretora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

206777817 

 Despacho n.º 3133/2013
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, e alterações subsequentes, faz-
-se público que se procedeu à celebração de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado com o trabalhador, Rui 
Manuel Ramos Ferreira Borges, com efeitos a 01 -01 -2010.

Por força do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, e respetivas alterações, o presente contrato foi reduzido a 
escrito, por ter havido lugar à alteração da posição remuneratória do tra-
balhador, operada nos termos do n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e alterações subsequentes. 

Nome Carreira/Categoria Nível remuneratório/
Escalão

Rui Manuel Ramos Ferreira 
Borges.

Técnico de Grau II 13

 18 de janeiro de 2013. — A Diretora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

206777955 

 Despacho n.º 3134/2013
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, e alterações subsequentes, faz-
-se público que se procedeu à celebração de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado com a trabalhadora, Sandra 
Cristina de Sá Morais, com efeitos a 01-01-2009.

Por força do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, e respetivas alterações, o presente contrato foi reduzido a escrito, 
por ter havido lugar à alteração da posição remuneratória da trabalhadora, 
operada nos termos do n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, e alterações subsequentes. 

Nome Carreira/Categoria
Nível

remuneratório/
Escalão

Sandra Cristina de Sá Morais Técnico de Grau II . . . . . . 14

 18 de janeiro de 2013. — A Diretora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

206778002 

 Despacho n.º 3135/2013
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, e alterações subsequentes, faz-se público 
que se procedeu à celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado com os trabalhadores abaixo mencionados, com 
efeitos a 01-01-2009. Por força do disposto no n.º 3 do artigo 17.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e respetivas alterações, os presentes 
contratos foram reduzidos a escrito, por ter havido lugar à alteração da 
posição remuneratória dos trabalhadores, operada nos termos do n.º 1 
do artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e alterações 
subsequentes. 

e respetivas alterações, o presente contrato foi reduzido a escrito, por 
ter havido lugar à alteração da posição remuneratória do trabalhador, 
operada nos termos do n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, e alterações subsequentes. 




