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 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho (extrato) n.º 2485/2019
Por despacho de 2 de janeiro de 2019 do Vogal do Conselho Diretivo, 

Eng. José Maria Albuquerque
Maria João Faísca Gargaté Lopes da Costa, assistente principal da 

carreira dos técnicos superiores de saúde, ramo de laboratório, do mapa 
de pessoal deste Instituto — concedida a equiparação a bolseiro no país, 
em regime de tempo parcial, nos termos do Decreto -Lei n.º 272/88, de 
3 de agosto, com início em 2019.01.01.

25 de janeiro de 2019. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

312064815 

 AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Secretaria-Geral

Despacho n.º 2486/2019
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos n.os 23.º e 24.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, cumpridas que foram 
todas as formalidades legais, e com fundamento no desempenho e nos 
resultados até agora obtidos, renovo, por mais três anos, as comissões 
de serviço dos seguintes dirigentes intermédios da Secretaria -Geral, 
nos respetivos cargos:

Licenciada Maria do Rosário Falé Lourinho, no cargo de diretora 
dos Serviços de Administração, Financeira e Patrimonial, para o qual 
foi designada, em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 2320/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro, 
aditado pelo Despacho n.º 5212/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 75, de 18 de abril, com efeitos a 1 de janeiro de 2019;

Licenciada Maria Luísa Ramalho dos Reis Figueira, no cargo de chefe 
da divisão de Gestão Financeira e Orçamental, para o qual foi designada, 
em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 2431/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 17 de fevereiro, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2019;

Licenciado Nuno Miguel Garrido Duarte Félix, no cargo de chefe da 
Unidade Ministerial de Gestão Patrimonial, para o qual foi designado, 
em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 2432/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 17 de fevereiro, com efeitos 
a 11 de janeiro de 2019;

Mestre Fábio Stefan de Alves e Camões, no cargo de diretor de ser-
viços da Unidade Ministerial de Compras, para o qual foi designado, 
em comissão de serviço, pelo Despacho n.º 2319/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2019.

20 de fevereiro de 2019. — A Secretária -Geral, Alexandra Carva-
lho.

312086207 

 AGRICULTURA, FLORESTAS 
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

Aviso (extrato) n.º 3895/2019
Publicita -se que por meu despacho, de 16 de janeiro de 2019, o género 

alimentício “Queijo fresco tradicional”, produzido de acordo com a 
norma portuguesa NP 1921:1985 “Queijo fresco tradicional: Definição, 
características, classificação e marcação”, foi reconhecido como “ali-
mento com características tradicionais” e/ou “obtido com métodos de 
produção tradicional” ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Despacho 
Normativo n.º 9/2015, de 11 de junho.

23 de janeiro de 2019. — A Subdiretora -Geral, Filipa Horta Osório.
312059923 

sujeito ao pagamento de uma taxa de apreciação cujo valor é automa-
ticamente atualizado por aplicação do índice de preços no consumidor 
fixado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, I. P., devendo 
a DGADR proceder à divulgação regular dos valores em vigor para 
cada ano.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 276/2009, de 2 de outubro, determino que no ano de 2019 o proce-
dimento de apreciação e aprovação do Plano de Gestão de Lamas está 
sujeito ao pagamento de uma taxa de apreciação no valor de € 3 348 
(três mil trezentos e quarenta e oito euros).

29 de janeiro de 2019. — A Subdiretora -Geral, Filipa Horta Osório.
312057485 

 Despacho n.º 2487/2019
O Decreto -Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, prevê que o procedi-

mento de apreciação e aprovação do Plano de Gestão de Lamas está 

 Despacho n.º 2488/2019
Nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 6.º, do Decreto -Lei 

n.º 336/89 de 4 de outubro, dá -se conhecimento das Sociedades que 
não cumprem a legislação específica em vigor, como consta em anexo, 
e que foram alvo de retirada do Alvará de Reconhecimento de Sociedade 
de Agricultura de Grupo.

12 de fevereiro de 2019. — A Subdiretora -Geral, Filipa Horta Osório.

ANEXO

Sociedades de agricultura de grupo alvo de retirada de alvará de 
reconhecimento ano 2019 (1.º semestre):

Jovens Empresários Agrícolas — Nunes Garcia, L.da, NIPC 501810668, 
com sede na freguesia de Silveiros, concelho de Barcelos, distrito de 
Braga, com Alvará de Reconhecimento de 31 de janeiro de 1995, reque-
reu a retirada do Alvará por alteração dos requisitos de constituição.

A. Carvalho & J. Carvalho Sociedade Agropecuária, L.da, NIPC 505400448, 
com sede na freguesia de Minhotães, concelho de Barcelos, distrito de Braga, 
com Alvará de Reconhecimento de 3 de abril de 2002, requereu a retirada 
do Alvará por alteração dos requisitos de constituição.

312068736 

 Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso n.º 3896/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 99.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
do meu despacho de 18 de julho de 2017, procedeu -se à consolidação 
da mobilidade interna, na categoria, no mapa de pessoal da Direção-
-Geral de Alimentação e Veterinária, da assistente técnica, Ana Sofia 
Raposo Santos, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, ficando posicionada na 1.ª posição 
remuneratória e no nível remuneratório 5, da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos 
a partir de 16 de outubro de 2017.

10 de maio de 2018. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veterinária, 
Fernando Manuel d’Almeida Bernardo.

312061689 

 Aviso n.º 3897/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 99.º, de 

20 de junho, torna -se público que se procedeu à consolidação definitiva 
da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral de Alimentação e 
Veterinária, da técnica superior Ana Sofia Gomes de Magalhães Ferreira 
Canto, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
com efeitos a 1 de dezembro de 2018, ficando posicionada na 3.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 19, da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312061729 

 Despacho n.º 2489/2019
Considerando que o Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, estabe-

lece o regime geral do Catálogo Nacional de Variedades de espécies 
agrícolas e de espécies hortícolas (CNV), e que nos termos do n.º 3 do 


