
2 de Março de 2005. — O Director-Geral, António Sousa de
Macedo.

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

Aviso (extracto) n.o 4173-C/2005 (2.a série). — Nos termos do
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que a lista de antiguidade respeitante aos funcionários
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alen-
tejo reportada a 31 de Dezembro de 2004 se encontra afixada na
sede da mesma, sita na Quinta da Malagueira, em Évora.

Da organização da mesma cabe reclamação, a deduzir no prazo
de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso.

25 de Fevereiro de 2005. — O Director Regional, Luís Telo Ras-
quilha de Abreu.
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Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo
da Qualidade Alimentar

Despacho (extracto) n.o 8601-M/2005 (2.a série). — Por des-
pacho de 24 de Fevereiro de 2005 do subdirector-geral de Fiscalização
e Controlo da Qualidade Alimentar, após parecer prévio favorável
da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas:

Ana Francisca Pimentel Carolino, técnica principal da carreira técnica
(escalão 1, índice 400), de nomeação definitiva, do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Ali-
mentar — reclassificada na categoria de técnica superior de
2.a classe, da carreira de engenheiro (escalão 1, índice 400), com
efeitos reportados à data da publicação. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Fevereiro de 2005. — O Subdirector-Geral, António Magro
Tomé.

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Louvor n.o 1142-O/2005. — Tendo a funcionária Cesaltina Sal-
vador de Almeida Fontes sido nomeada «Funcionária do Ano de
2003» deste organismo, não posso deixar de, publicamente, reconhecer
as suas qualidades humanas, a lealdade, a dedicação e a elevada com-
petência profissional sempre demonstradas no desempenho das tarefas
que lhe são confiadas.

Considerando que a atribuição desta distinção poderá servir de
exemplo e de incentivo a outros funcionários da Administração
Pública, entendo que este testemunho de louvor deve ser tornado
público.

Despacho (extracto) n.o 8601-N/2005 (2.a série). — Por des-
pacho do director regional de Agricultura do Alentejo de 10 de Janeiro
de 2005:

Duarte Pedro Dias Nóbrega, técnico superior principal da carreira
de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura do Alentejo — nomeado, em regime de substituição,
nos termos do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
no cargo de chefe da Divisão de Gestão Financeira e Controlo
Orçamental, da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, com
efeitos a 10 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

7 de Março de 2005. — O Director Regional, Luís Telo Rasquilha
de Abreu.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Aviso n.o 4173-D/2005 (2.a série). — Reconhecimento de orga-
nismo privado de controlo e certificação. — De acordo com o disposto
no Despacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, a Cooperativa
de Apicultores do Alentejo — ÉVORAMEL, C. R. L., a Associação
de Produtores de Azeite da Beira Interior, a Queijo Serpa Agru-

pamento de Produtores, L.da, e a Cooperativa Ovina de Évora,
respectivamente agrupamentos gestores das denominações de origem
Alentejo para mel, Beira Interior para azeite e Évora e Serpa para
queijo, propuseram como organismo privado de controlo e certificação
a CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, L.da

Verificadas quer a conformidade da documentação fornecida pela
empresa com o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do anexo IV do Despacho
Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho, quer a satisfação dos critérios
gerais para organismo de certificação de produtos estipulados na
norma NP EN 45 011:2001 e de acordo com o procedimento previsto
no seu n.o 5, torno público o seguinte:

1 — A CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agríco-
las, L.da, é reconhecida como organismo privado de controlo e cer-
tificação para mel do Alentejo, azeite da Beira Interior, queijo de
Évora e queijo de Serpa, sendo aprovadas as respectivas marcas de
certificação, cujos modelos são publicados em anexo e cujo registo
deve ser solicitado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
no prazo de 10 dias a contar da publicação deste aviso.

2 — O reconhecimento só se torna efectivo após consulta à Comis-
são Consultiva Interprofissional dos Produtos Agro-Alimentares e ao
grupo de trabalho previstos, respectivamente, nos n.os 9 e 13 do Des-
pacho Normativo n.o 47/97, de 30 de Junho.

3 — O presente aviso produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

10 de Fevereiro de 2005. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e Pescas e Instituto Nacional

de Intervenção e Garantia Agrícola

Despacho n.o 8601-O/2005 (2.a série). — Em conformidade com
o previsto no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 250/2002, de 21 de Novem-
bro, no n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 78/98, de 27 de Março,
e do disposto nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento
Administrativo, o conselho de administração do Instituto de Finan-
ciamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFA-
DAP) e do Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
(GINGA), na sua reunião de 10 de Março de 2005, deliberou:

1 — Delegar nos dirigentes do IFADAP e do INGA a seguir
discriminados:

Licenciado Mário Vilhena da Cunha, secretário do conselho de
administração;

Licenciado Vítor Salavessa Mota, director-coordenador do Gabi-
nete de Auditoria;

Licenciado Fernando Catalão, director-adjunto do Gabinete de
Gestão de Protocolos;

Licenciado Carlos José Egreja Morais, director do Gabinete do
Fundo Florestal Permanente;

Licenciada Stela Maria Alves Florêncio Tavares, directora-coor-
denadora da Direcção de Investimento;

Licenciado José Egídio Barbeito, director-coordenador da Direc-
ção de Produtos Animais;

Licenciado José Fonseca Esteves, director-coordenador da Direc-
ção de Ajudas às superfícies;

Licenciado Fernando Mouzinho, director-coordenador da Direc-
ção de Inspecção e Controlo;

Licenciada Maria Ramona Rodrigues, directora-coordenadora
da Direcção de Planeamento, Estatística e Assuntos Comu-
nitários;

Licenciada Maria de Lurdes Santos, directora-coordenadora da
Direcção de Sistemas de Informação;


