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Diário da República, 2.ª série — N.º 190 — 2 de outubro de 2014

do qual foi designado, pelo Despacho n.º 1871/2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 26, de 29 de janeiro de 2014.
2 -O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de junho de
2014.
25 de setembro de 2014. — Pelo Ministro da Economia (no uso de
competência delegada), Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro, Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. — Pela
Ministra da Agricultura e do Mar (no uso de competência delegada),
Manuel Pinto de Abreu, Secretário de Estado do Mar.
208117589

do correio eletrónico arht.geral@apambiente.pt. Os documentos estão
ainda disponíveis nas páginas da Internet da APA, I. P. (www.apa.pt),
da Autoridade Marítima Nacional (www.marinha.pt), da Câmara Municipal de Cascais (www.cmcascais.pt) e do portal do cidadão (www.
portaldocidadao.pt).
O período de participação pública terá início 5 dias após a publicação
de aviso no Diário da República e terá a duração de 3i0 dias úteis.
25 de setembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I. P., Nuno Lacasta.
208118025

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral

Aviso n.º 11003/2014

Despacho n.º 12180/2014

«Alteração ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Cidadela — S. Julião da Barra»

Manutenção das comissões de serviço de dirigentes
intermédios de 1.º grau

Torna-se público que, nos termos e para os efeitos do disposto no
n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro,
a APA, I. P. vai proceder à abertura do período de discussão pública
da proposta de alteração do Plano de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC) Cidadela — Forte de S. Julião da Barra, cuja elaboração foi
determinada pelo Despacho n.º 14072/2013, de 4 de Novembro de 2013.
O processo referente à alteração do POOC pode ser consultado no edifício da APA, I. P. sito na Av. Almirante Gago Coutinho n.º 30 Lisboa
(Telefone 218430000), no edifício da Capitania do Porto de Cascais,
sito na Rua Fernandes Thomaz, n.º 2, 2750-342 Cascais (Telefone 214
830 136) ou no edifício da Câmara Municipal de Cascais, sito na Praça
5 de outubro, 2754-501 Cascais (Telefone 214 825 000 ou 214 815 000),
durante o horário normal de expediente.
Os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito para o endereço da APA em cima, ou através

Por força da alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 18/2014,
de 4 de fevereiro, e do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação, passando a integrar as atribuições da Secretaria-Geral do extinto Ministério
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e
a designar-se Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração-Geral
(GPP), tendo as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria
n.º 179-A/2014, de 11 de setembro.
Determina o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, que as comissões de serviço dos titulares dos cargos
dirigentes cessam por extinção ou reorganização da unidade orgânica,
salvo se for expressamente mantida a comissão de serviço no cargo
dirigente do mesmo nível que lhe suceda.
Assim, determino a manutenção das comissões de serviço dos dirigentes intermédios de 1.º grau deste GPP, constantes do quadro infra:

Nome

Unidade orgânica anterior

Unidade orgânica atual

David Cunha Gouveia . . . . . . . . . . . . . . . . Direção de Serviços de Competitividade. . . . .
Isabel Maria Boalma Bastos Coelho Palma Direção de Serviços Jurídicos . . . . . . . . . . . . .
José Carlos Pereira Fernandes . . . . . . . . . . Direção de Serviços de Sistemas de Informação
e Comunicação.
José Jorge Figueiredo Martins . . . . . . . . . . Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais

Direção de Serviços de Competitividade.
Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso.
Direção de Serviços de Comunicação e Informática.

Direção de Serviços de Programação Orçamental e
Administração Geral.
Maria de Fátima Rodrigues Henriques Costa Direção de Serviços de Recursos Humanos e Direção de Serviços de Recursos Humanos e DesenFerreira.
Qualidade.
volvimento Organizacional.
O presente despacho produz efeitos a 12 de setembro de 2014.
25 de setembro de 2014. — O Diretor do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração-Geral, Eduardo Diniz.
Despacho n.º 12181/2014
Por força da alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 18/2014,
de 4 de fevereiro, e do Decreto Regulamentar n.º 2/2014, de 9 de abril, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação, passando a integrar as atribuições da Secretaria-Geral do extinto Ministério
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e
a designar-se Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração-Geral
(GPP), tendo as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria
n.º 179-A/2014, de 11 de setembro.
Assim:
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º, no n.º 9 do artigo 21.º e no
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, designo, em regime de
substituição, os seguintes dirigentes intermédios de 1.º grau:
Licenciado Hugo Luís da Costa Ferreira, no cargo de diretor de Serviços de Programação e Políticas;
Licenciada Maria da Luz Martins Anjos Serra Mendes, no cargo de
diretora de Serviços de Estatística;
Licenciada Maria Margarida Orge de Azevedo Vaz, no cargo de diretora de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais.

208118641

2 — As presentes designações têm como suporte as notas curriculares publicadas em anexo ao presente despacho, do qual fazem parte
integrante.
O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de setembro de 2014.
25 de setembro de 2014. — O Diretor do Gabinete de Planeamento,
Políticas e Administração-Geral, Eduardo Albano Duque Correia Diniz.
Nota Curricular
Nome: Hugo Luís da Costa Ferreira.
Formação académica:
Licenciatura em Agronomia, na Especialidade de Economia Agrária
e Sociologia Rural, ISA — UTL.
Formação Profissional:
Pós -graduação
em
Estudos
Europeus — Dominante
Económica,UCP — C. E. Europeus;The Art and Science of Chairing a
Council Working Party — MeetingTechniques of Portuguese EUPresi-

