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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.
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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
Nome — Luís Bruno Dimas Fernandes.
Data de nascimento — 8 de outubro de 1966.
Habilitações académicas:
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, ramo de
Estatística e Econometria, no Instituto Superior de Economia e Gestão
(1994);
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (1989).
Experiência profissional relevante:
Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP:
Cargo — diretor-adjunto (desde dezembro de 2011);
Áreas de trabalho principais — políticas comunitárias; organização
e gestão internas; produção e mercados agrícolas; segurança alimentar;
Observatório do QREN:
Cargo — secretário técnico da Unidade de Avaliação (de julho de
2008 a novembro de 2009);
Áreas de trabalho principais — preparação do Plano de Avaliação
do QREN e dos PO 2007-2013; promoção e acompanhamento de avaliações no âmbito do QREN; elaboração de orientações técnicas sobre
avaliação de programas;
IFAP, I. P.:
Cargo — chefe de Área de Relações Comunitárias (de junho de 2004
a julho de 2008);
Áreas de trabalho principais — prestação de contas agrícolas à CE;
coordenação do contraditório de missões de auditoria; porta-voz do
IFAP no Comité de Fundos Agrícolas;
Serviços de Planeamento do Ministério da Agricultura (de 1 de março
de 1990 a 31 de maio de 2004);
Áreas de trabalho principais — planeamento, análise económica,
políticas, assuntos comunitários;
Cargos relevantes — chefe de divisão de Planeamento e Políticas do
GPPAA (1999-2004).
Principais trabalhos publicados:
A Política Agrícola e Rural Comum e a União Europeia. Factos
e Políticas. Futuro e Opções, CIJDelors e Principia, maio de 2004.
Prémio Jacques Delors 2003. Em co-autoria [com Francisco Cordovil
(coordenador), Rui Alves, Daniel Baptista];
Desenvolvimento e Ruralidade — Uma Análise Empírica, GPPAA
e Observatório do QCA III, Lisboa, 2004 — co-coordenador e redator
parcial da publicação;
Panorama Agricultura (1998, 1999, 2000), GPPAA, Lisboa, 1999,
2000, 2001 — coordenador e redator parcial da publicação;
Développement et Politiques Agro-Alimentaires dans la Région
Méditerranéenne — Rapport Pays Portugal (1999, 2000, 2001), Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditeranéennes
(CIHEAM), 1999, 2000, 2001;
«Analyse des structures des exploitations agricoles au Portugal à
travers le derniére récensement générale de l’agriculture», em MEDIT — Rivista di Economia, Agricoltura e Ambiente, n.º 4/2001, dezembro de 2001, Instituto Agronómico Mediterrâneo (Bari, Itália);
Modelo Oferta-Procura-Rendimento — modelo de análise e simulação para o sector agrícola, Atas da 5.ª Conferência do CEMAPRE,
ISEG, Lisboa, maio de 1997.
205965938
Despacho n.º 5218/2012
Nos termos e ao abrigo dos n.os 1, 2 e 6 do artigo 2.º, do n.º 1 do artigo 18.º, do n.º 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 engenheiro Eduardo Albano Duque Correia Diniz para
exercer, em regime de substituição, o cargo de diretor do Gabinete de
Planeamento e Políticas, competindo-lhe, nomeadamente, coordenar o
processo de reestruturação do referido Gabinete, bem como o processo
de extinção, por fusão, do Departamento de Prospetiva e Planeamento
e Relações Internacionais, em articulação com as demais entidades envolvidas, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 7/2012, de 17 de janeiro, e do artigo 11.º do Decreto Regulamentar
n.º 34/2012, de 26 de março.
2 — O ora designado desempenha o referido cargo em acumulação com o exercício das funções e competências próprias do cargo de
direção superior do 1.º grau do extinto Departamento de Prospetiva e
Planeamento e Relações Internacionais, 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.
ANEXO
Nota curricular
Nome — Eduardo Albano Duque Correia Diniz.
Data de nascimento — 4 de junho de 1969.
Habilitações académicas — licenciatura em Engenharia Agronómica,
especialidade Economia Agrária e Sociologia Rural Instituto Superior de
Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, concluída em 1994.
Experiência profissional relevante:
Desde junho de 2011 — chefe do Gabinete do Secretário de Estado
da Agricultura do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
Ordenamento do Território.
Março de 2007 a junho de 2011 — diretor de Serviços Produção e Mercados Agrícolas do Gabinete de Planeamento e Políticas (MADRP) — e
chefe de Divisão de maio de 2005 a fevereiro de 2007. Participação
nos Grupos de Trabalho do Conselho nos Comités de Gestão como
Porta-voz; Representante no Grupo de Alto de Nível do leite junto da
Comissão Europeia. Representante do MADRP na Comissão Consultiva
da Diretiva PCIPP — Prevenção e Controlo Integrados da Poluição,
junto do Instituto do Ambiente. Representante do GPP na Estrutura de
Coordenação e Acompanhamento para a Estratégia nacional para os
Efluentes Agropecuários e Agroindustriais.
Janeiro de 2004 a abril de 2005 — subdiretor-geral do Gabinete de
Planeamento e Política Agroalimentar (MADRP) e vice-presidente
Comissão de Planeamento e Emergência da Agricultura. Coordenador
do Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar as propostas para a
operacionalização do Regime do Pagamento Único por exploração e
acompanhamento da sua implementação decorrente da Reforma da
PAC de 2003.
Novembro de 2002 a janeiro de 2004 — assessor do Gabinete do
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural do XV Governo Constitucional.
Março de 1998 a março de 1999 — chefe da Divisão do Gabinete de
Planeamento e Política Agroalimentar e de abril de 1999 a outubro de
2002 técnico superior integrado na Direção de Serviços de Produções
Animais na Divisão de Leite e Lacticínios. Coordenador da comissão
técnica intersetorial para avaliar a questão do soro lácteo.
Dezembro de 1993 a fevereiro de 1998 — técnico superior do Instituto da Vinha e do Vinho, integrado na Direção de Serviços de Mercados Vitivinícolas. (Representante do IVV na Comissão Nacional da
Organização Internacional do Vinho para os assuntos da Comissão de
Economia Vitivinícola; Perito no grupo de «Análise de mercados e
fileiras vitivinícolas» na OIV — Office Internacional de la Vigne et
du Vin, Paris;)
Aptidões e competências pessoais (destaque):
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, Instituto Nacional de Administração, 2007;
Curso Formação SIADAP, junho de 2004;
Curso The Portuguese Presidency January-June 2000 Interministerial
programme: The Presidency and the European Union, EIPA Lisboa,
abril de 1999.
Seminário «Committes and Comitology in Political Process of the
European Union», EIPA, Lisboa, março de 1999.
Curso European Negotiations, EIPA — European Institut of Public
Administration, Maastrich, novembro de 1998.
205965702

