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Diário da República, 2.ª série — N.º 75 — 16 de abril de 2012
e louvor à licenciada Ana Cristina Rebelo da Silva Couto de Olim,
pelo elevado sentido de responsabilidade, zelo, empenho, competência,
profissionalismo, lealdade e total dedicação que sempre demonstrou no
exercício das funções que lhe foram confiadas.

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

4 de abril de 2012. — O Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro
Santos Pereira.
205965102

Gabinete da Ministra

Direção Regional da Economia do Alentejo
Despacho n.º 5215/2012
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 58/2007 de 27 de abril, designo o licenciado Bernardino Miguel
Marmelada Piteira, Diretor de Serviços da Indústria e dos Recursos
Geológicos, como substituto do Diretor Regional nas ausências e impedimentos deste.
O presente despacho é válido até que se encontre concluído o processo de reestruturação das Direções Regionais da Economia, ao
abrigo do artigo 45.º da Lei Orgânica do Ministério da Economia e do
Emprego — Decreto-Lei n.º 126-C/2011 de 29 de dezembro.
2 de abril de 2012. — O Diretor Regional, João Filipe Gonçalves
de Jesus.
205962802

Despacho n.º 5216/2012
Nos termos e ao abrigo dos n.os 1, 2 e 6 do artigo 2.º, 1 do artigo 18.º
e 8 do artigo 19.º e do artigo 27.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
e conforme previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar
n.º 34/2012, de 26 de março:
1 — Designo o mestre José Luís Coelho Silva para exercer, em regime
de substituição, o cargo de diretor-adjunto do Gabinete de Planeamento
e Políticas.
2 — O ora designado fica autorizado à prática dos atos necessários
à gestão do extinto Departamento de Prospetiva e Planeamento e Relações Internacionais, nas ausências, faltas e impedimentos do respetivo
dirigente máximo, até à conclusão do processo de reorganização.
3 — A presente designação tem como suporte a nota curricular publicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de abril de 2012.
4 de abril de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira Cristas
Machado da Graça.
Nota curricular
José Luís Coelho Silva.

Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres, I. P.
Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro
Aviso n.º 5507/2012
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., faz saber que a empresa Rodoviária da Beira Litoral, S. A., com sede na
Av. Fernão de Magalhães, Coimbra, requereu a concessão de uma carreira
regular de passageiros, entre Santa Comba Dão (estação) e Viseu (estação), passando por Treixedo (X), Treixedo, Nagosela, Tonda, Tondela,
Tondela — PN, Naia (Apeadeiro), Casal Rei, Sabugosa Baixo, Parada
Gonta (X), Farminhão, Várzea (X), Torredeita (X), Mosterinho (X),
Figueiró (estação), Travasso Ordens AP, Travasso Ordens (X), Tondelinha (X) e Vil de Moinhos (X).
Nos termos do 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transportes
em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro
de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-se sobre
a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da data da
presente publicação, para o que podem consultar o respetivo processo
na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro, sita na
Av. Fernão de Magalhães, 511/513, 3000-177 Coimbra.
05.04.2012. — O Diretor Regional, Manuel António Miranda Góis.
305961003

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 552/2012
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do
artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que,
por deliberação do Conselho Diretivo do LNEC, I. P., de 2012-03-08,
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do especialista de informática, grau 3, nível 2, José Duarte Gonçalves Lagoas,
nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de abril de 2012. O trabalhador
mantém a remuneração que já vinha auferindo, correspondente ao escalão 3, índice 860.
10 de abril de 2012. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos,
Ana Paula Seixas Morais.
205965079

Formação académica:
Licenciatura em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia —
Universidade Técnica de Lisboa (1990);
Pós-graduação em Estatística e Informática (430 horas) pela Universidade Técnica de Lisboa (1988);
Mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural pelo Instituto Superior de Agronomia — Universidade Técnica de Lisboa (1999).
Experiência profissional:
Iniciou atividade profissional como estagiário na Estação Nacional de
Melhoramento de Plantas, do então Instituto Nacional de Investigação
Agrária, na área das pastagens e forragens (1989). Em 1989-1990 foi
bolseiro no Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) sobre análise, acompanhamento e avaliação
de projetos de investimento. Em 1990-1991 desempenhou funções no
Programa Nacional de Seleção da Videira, gerido à altura pelo Instituto Superior de Agronomia e pelo Instituto Nacional de Investigação
Agrária;
Em 1991 iniciou funções no IFADAP, onde se manteve até 2000.
Desempenhou diversas funções nos domínios da aplicação e acompanhamento de políticas públicas de investimento agrícola, florestal e
agroambiental. Durante esse período manteve atividade docente, nos
domínios dos métodos numéricos e economia agrária;
No período de 2000 a 2005 foi docente da Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Castelo Branco nas áreas da Economia dos
Recursos Naturais e da Economia Agrária. Participou como docente no
curso de mestrado em Gestão e Conservação da Natureza (Universidade
dos Açores/Universidade do Algarve), no qual realizou a coordenação
da edição de Castelo Branco;
De 2002 a 2005 desempenhou funções de subdiretor regional de
Agricultura da Beira Interior (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), a que se sucederam funções no IFADAP
de 2005 a 2006;
A partir de 2007 desempenhou funções na Direção-Geral dos Assuntos
Técnicos e Económicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Participou em diversos projetos de investigação dos domínios das ciências agrárias e da economia rural e da economia dos recursos naturais,
dos quais resultaram diversas publicações e estudos.
205965849
Despacho n.º 5217/2012
Nos termos e ao abrigo dos n.os 1, 2 e 6 do artigo 2.º, 1 do artigo 18.º
e 8 do artigo 19.º e do artigo 27.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
e conforme previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar
n.º 34/2012, de 26 de março:
1 — Designo o mestre Luís Bruno Dimas Fernandes para exercer,
em regime de substituição, o cargo de diretor-adjunto do Gabinete de
Planeamento e Políticas.

