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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 220/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º da
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei
n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e na sequência de procedimento concursal
realizado nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro:
1 - Designo o Professor Doutor João Paulo do Rosário Ribeiro
Lima para exercer, com um mandato de cinco anos, o cargo de vogal
do conselho diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, I. P., (INIAV) a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do DecretoLei n.º 69/2012, de 20 de março.
2- Autorizo o ora designado Professor Doutor João Paulo do Rosário
Ribeiro Lima a acumular as funções de docência universitária, observados que estejam os seguintes limites:
a) O limite de horário de atividades docentes exercidas em acumulação
de funções não poderá ser superior a quatro horas semanais;
b) As horas previstas na alínea anterior deverão ser lecionadas em
horário que não colida com o normal horário de funcionamento do
INIAV.
3 - Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012,
de 17 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo
ao presente despacho.
4 - O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2014.
2 de dezembro de 2014. — A Ministra da Agricultura e do Mar, Maria
de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça.
João Paulo do Rosário Ribeiro Lima, nacionalidade portuguesa, nascido em junho de 1980.
Formação Académica:
- Licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de Lisboa, em maio de 2004.
- Mestre em Medicina Veterinária Preventiva (Master in Veterinary
Preventive Medicine) pela Universidade da California-Davis (University
of California, Davis) em agosto de 2008.
- Doutorado em Ciências Veterinárias, ramo da medicina das populações (epidemiologia), pela Universidade de Minnesota (University of
Minnesota) em agosto de 2013.
Formação complementar relevante:
- Quantitative Risk Analysis and Disease Modelling in Epidemiology:
Vose Consulting, Fort Collins, Colorado, junho 2010.
- Engaging National Policy Making to Affect Global Animal Health,
Food Systems, Trade, and Public Health, Joint Program University
of Minnesota, University of California, Davis and Washington State
University, Washington, DC, maio 2008
- Local Policy Making for Animal Health and Food Systems - Interactions with National and Global Policies, Joint Program University
of Minnesota, University of California, Davis and Washington State
University, Davis, CA outubro 2007.
Atividade profissional:
- Setembro de 2013 até à presente data, Professor na Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias.
- Agosto de 2009 a agosto de 2013, residente em doenças infecciosas
(resident in infectious diseases) na Universidade de Minnesota (Center
for Animal Health and Food Safety, College of Veterinary Medicine,
University of Minnesota, US).
- Agosto de 2006 a julho 2009 foi residente em medicina da produção de bovinos leiteiros (resident in dairy production medicine) na
Universidade da California - Davis (Veterinary Medicine Teaching
and Research Center, College of Veterinary Medicine, University of
California-Davis).
- Dezembro de 2005 a maio de 2006 foi diretor técnico do departamento de ruminantes da empresa Alfavet, na área da saúde e nutrição
animal.
- Abril de 2004 a novembro de 2005 prestou serviços veterinários a
explorações pecuárias de bovinos.

- Outubro de 2004 a março de 2005 exerceu funções como assessor
do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação do XVI Governo
Constitucional.
Valorização curricular
- Publicou diversos trabalhos em revistas internacionais com júri e
efetuou várias comunicações em congressos internacionais.
- Colaborou na elaboração de várias propostas de projetos de investigação submetidas a agências norte-americanas de financiamento,
nacionais (National Institutes of Food and Agriculture, National Science
Foundation), estaduais, ao nível das Universidades e para a indústria
farmacêutica.
- Revisor de várias revistas científicas internacionais com júri e de
congressos científicos internacionais.
- Recebeu vários prémios em reconhecimento do trabalho realizado
nas várias funções que assumiu. Entre outros, importa relevar os seguintes:
- “Mark Gearhart Memorial Graduate Student Award” pela Association
for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine em reconhecimento pelo trabalho de doutoramento realizado nas áreas de epidemiologia veterinária, saúde pública e medicina preventiva, 2013.
- Melhor apresentação na categoria de “Populations Systems” - Points
of Pride Research Day, College of Veterinary Medicine, University of
Minnesota, 2010.
- “Best Large Animal Research Study” - 31st House Officers Seminar
Day, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis,
2009.
- Louvor publicado em Diário da República, como reconhecimento
das funções desempenhadas como assessor do Sr. Secretário de Estado
da Agricultura e Alimentação no XVI Governo Constitucional, 2005.
208343002

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 180/2015
Por despacho do Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, de 18 de dezembro de 2014, torna-se público que, nos
termos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 46.º da lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
concluíram, com sucesso, o período experimental na carreira/categoria
de técnico superior, na sequência da celebração com esta Direção-Geral
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com os trabalhadores abaixo indicados:
Sandra Cláudia dos Santos Nogueira Pereira Moutinho, com a avaliação final de 19,6 valores;
Ana Paula Jacques Fonseca Simão, com a avaliação final de 19,4 valores;
Ana Teresa Borralho Gomes Vendas Garcia de Castro, com a avaliação
final de 19,4 valores;
Vera Ferreira Lopes, com a avaliação final de 19,4 valores;
António Manuel de Almeida Perquilhas Teixeira, com a avaliação
final de 19 valores;
Ana Teresa Barros Cardoso, com a avaliação final de 16 valores.
23 de dezembro de 2014. — O Subdiretor-Geral, Miguel Arrais.
208325459
Despacho n.º 221/2015
De acordo com o estatuído no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, que aprova a Lei Orgânica da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) e
no artigo 2.º da Portaria n.º 394/2012, de 29 de novembro, que determina
a estrutura nuclear desta Direção-Geral, a natureza da missão dos trabalhadores da DGRM que exercem funções no âmbito da administração
marítima, designadamente, de inspeção e vistorias aos navios, bem como
de superintendência e fiscalização de serviços portuários exige que,
quando em exercício de funções, sejam portadores de um documento
de identificação próprio, cujos modelo importa fixar.
Assim, ao abrigo do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 49-A/2012,
de 29 de fevereiro, e no uso de competências próprias, determino o
seguinte:
1 — Fixar o modelo de cartão de identificação do pessoal em exercício
efetivo de funções no âmbito da administração marítima, designada-
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mente, de inspeção e vistorias aos navios, bem como de superintendência
e fiscalização de serviços portuários, que incorpora:
a) No anverso, de acordo com o Anexo I ao presente despacho, do
qual faz parte integrante:
− o conjunto símbolo/logótipo DGRM, na parte superior à esquerda;
− a inscrição “PORTUGAL” e por baixo “REPÚBLICA PORTUGUESA | PORTUGUESE REPUBLIC”, na parte superior direita;
− a inscrição “ADMINISTRAÇÃO MARÍTIMA” e por baixo “MARITIME ADMINISTRATION”, à direita, por baixo da inscrição “PORTUGAL”;
− a Esfera Armilar Manuelina e o Escudo Português, com as dimensões
25mm x 25mm, em marca-de-água, a 3mm da margem direita;
− a fotografia a cores do titular portador do cartão, nas dimensões
22mm de largura x 27mm de altura, a 7mm das margens esquerda e
inferior;
− a inscrição “LIVRE TRÂNSITO” por cima da fotografia;
− a inscrição “INSPEÇÃO” e por baixo “INSPECTION”, por cima
da inscrição “LIVRE TRÂNSITO”;
− o número do cartão no formato DDMMAAAA/NNNNN, em que
DDMMAAAA corresponde à data de emissão do cartão e NNNNN ao
número de funcionário, à esquerda, por baixo da fotografia do titular
portador do cartão;
− o nome do titular portador do cartão e a categoria, na parte central,
respetivamente com as inscrições “NOME | NAME”, “CARGO | POSITION”, por baixo;
− a data de validade no formato DD-MM-AAAA, abaixo do elemento
“CARGO | POSITION| e acima do elemento “O DIRETOR-GERAL”,
e a inscrição “VÁLIDO ATÉ | VALID THRU”, por baixo, a 3mm da
margem direita;
− a inscrição “O DIRETOR-GERAL” e a respetiva assinatura, na
parte central, a 3mm da margem inferior;
− o círculo com as doze estrelas da União Europeia, a branco, com
um raio de 12mm, no canto inferior direito, a 3mm das margens direita
e inferior;
− imagem com uma âncora na cor das letras “DGR” do logotipo da
DGRM, no centro do círculo com as doze estrelas da União Europeia;
− duas listas em toda a altura do cartão nas cores da bandeira nacional, verde e vermelho, na margem esquerda, respetivamente com 2mm
e 3mm de espessura;
− elementos de segurança, nomeadamente o holograma do escudo
nacional sobreposto a uma esfera armilar, rodeada por dois ramos de
oliveira, atados por uma fita, parcialmente sobreposto sobre os elementos
fotografia, nome e cargo;
b) No reverso, sobre um fundo azul:
− a imagem de uma âncora, em marca-de-água na cor das letras
“DGR” do logótipo da DGRM, com 40mm de altura e centrada horizontalmente;
− a inscrição “Assinatura do titular | Holder’s signature”, associada
a um painel de assinatura do titular portador do cartão;
− a inscrição “DGRM | Av. de Brasília | 1449-030 Lisboa | Portugal
| www.dgrm.mam.gov.pt”, na parte inferior, centrada nas margens e a
3mm da margem inferior;
− a Inscrição “Despacho n.º NNNN/2014”, em que NNNN correspondente ao número de publicação do presente despacho no Diário da
República;
− logótipo da Imprensa Nacional Casa da Moeda;
− elementos variáveis de validação.
− o texto que especifica os principais direitos que a lei confere ao
titular portador do cartão conforme a função exercida, nos seguintes
termos:
i) Quando atue no âmbito do controlo pelo Estado de bandeira,
conforme consta do Anexo II ao presente despacho, do qual faz parte
integrante: “O presente cartão é pessoal e intransmissível, assegura o
reconhecimento da identidade do seu titular e, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, é detentor dos
necessários poderes de autoridade, gozando ainda das seguintes prerrogativas: efetuar os atos acometidos às atribuições definidas para as Divisões
descritas nas alíneas a), c) e d) do artigo 2.º da Portaria n.º 394/2012,
de 29 de novembro, excluindo os atos próprios relativos à fiscalização
e verificação da implementação do Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de
novembro, e do Regulamento (CE) n.º 725/2004 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 31 de março de 2004.
This card is not transferable and ensures recognition of the identity
of its holder and, according with article 8.2 of the Decree-Law no.
49-A/2012 of 29 February is owner of the necessary powers of authority,
having also the following prerogatives: a) perform the acts foreseen to
the Divisions under paragraphs a), c) and d) of article 2 of Ordinance
nr. 394/2012 of 29 November, excluding all the acts concerning the su-
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pervise and verify of the implementation of the Decree-law nr. 226/2006
of 15 of November and Regulation (EC) no 725/2004 of the European
Parliament and the Council of 31 March 2004.”
ii) Quando atue no âmbito do controlo pelo Estado do porto, conforme
consta do Anexo III ao presente despacho, do qual faz parte integrante:
“O presente cartão é pessoal e intransmissível, assegura o reconhecimento da identidade do seu titular e, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29 de fevereiro, é detentor dos necessários
poderes de autoridade, gozando ainda das seguintes prerrogativas: a)
efetuar inspeções a navios de bandeira estrangeira, enquanto inspetor
do Controlo pelo Estado do porto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/2012,
de 14 de março (Diretiva 2009/16/CE); b) efetuar os atos previstos no
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de novembro, como
inspetor para as matérias de proteção.
This card is not transferable and ensures recognition of the identity
of its holder and, according with article 8.2 of the Decree-Law no.
49-A/2012 of 29 February is owner of the necessary powers of authority,
having also the following prerogatives: a) perform inspections to foreign
flag ships, as a Port State Control dully authorized officer, according
with Decree-Law no.61/2012 of 14 of March (Directive 2009/16/CE); b)
perform the acts foreseen in article 14th of Decree-Law no. 226/2006 of
15 of November, as a duly authorized officer for security matters.”
iii) Quando atue no âmbito da autoridade competente para a proteção do transporte marítimo, conforme consta do Anexo IV ao presente
despacho, do qual faz parte integrante: “O presente cartão é pessoal e
intransmissível, assegura o reconhecimento da identidade do seu titular
e, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 49-A/2012, de 29
de fevereiro, é detentor dos necessários poderes de autoridade, gozando
ainda das seguintes prerrogativas: a) efetuar ações de fiscalização e
verificação da implementação do Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de
novembro, e do Regulamento (CE) n.º 725/2004 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 31 de março de 2004; b) aceder, fiscalizar e verificar
portos, navios e áreas conexas à proteção do transporte marítimo e dos
portos; c) manusear informação de natureza «Confidencial», no âmbito
da proteção do transporte marítimo e dos portos.
This card is not transferable and ensures recognition of the identity
of its holder and, according with article 8.2 of the Decree-Law no.
49-A/2012 of 29 February is owner of the necessary powers of authority, having also the following prerogatives: a) perform actions to
supervise and verify the implementation of Decree-law nr. 226/2006
of 15 of November and Regulation (EC) no 725/2004 of the European
Parliament and of the Council of 31 March 2004; b) access, supervise
and verify ports, ships and areas related to the maritime transport and
ports security; c) handle classified information related to maritime
transport and ports security.”
c) As fontes utilizar no anverso dos cartões são Serifa Std ou Serifa,
para as designações “PORTUGAL”, INSPEÇÃO” e “LIVRE TRÂNSITO” e Trebuchet MS, para as restantes inscrições em português e
inglês.
d) As cores a utilizar nas inscrições do anverso são o azul das letras
“DGR” e “M”, do símbolo/logótipo da DGRM, e preto nas inscrições
do reverso.
2 — Os cartões são emitidos pela Imprensa Nacional Casa da Moeda
em PVC, no formato ID1 descrito na norma internacional ISO/IEC
7810:2003.
3 — Os cartões têm uma validade até cinco anos, devendo ser substituídos quando expire o seu prazo de validade ou quando se verifique
qualquer alteração nos elementos deles constantes, sendo obrigatoriamente recolhidos sempre que se verifique a cessação ou a suspensão de
funções do respetivo titular
4 — Em caso de extravio, destruição ou deterioração dos cartões,
pode ser emitida uma segunda via, possuindo o cartão a mesma validade
do cartão substituído.
5 — O cartão deve ser mantido de forma visível e permanente enquanto o seu titular se encontrar no exercício de funções no exterior,
devendo ser exibido perante as autoridades a quem haja necessidade de
recorrer e no momento de entrada dos locais a visitar.
6 — A Direção de Serviços de Administração Geral da DGRM é
responsável pela gestão, controlo de emissão e entrega dos cartões.
7 — O cartão é assinado pelo respetivo titular, no ato de entrega.
8 — Revogo o Despacho n.º 12215/2013, de 12 de setembro de 2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 25 de setembro
de 2013.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
22 de dezembro de 2014. — O Diretor-Geral, Miguel Sequeira.
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ANEXO I

ANEXO III

[a que se refere o ponto 1.º, a)]

[a que se refere o ponto 1.º, b), ii.]
Reverso:

Anverso:

ANEXO IV

ANEXO II
[a que se refere o ponto 1.º, b), i.]
Reverso:

Reverso:

[a que se refere o ponto 1.º, b), iii.]

208325289

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde
Despacho n.º 222/2015
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, e no uso dos poderes que me foram subdelegados através do Despacho n.º 15476-A/2014, do Ministro da
Saúde, publicado no D.R., n.º 245 2.ª série, de 19 de dezembro, subdelego:
1. No Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Norte, I.P., com a faculdade de subdelegação nos seus membros, a
competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito do
procedimento relativo ao Programa de Rastreio do Cancro da Mama na
área da influência da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.,
no âmbito da autorização concedida pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 74/2014, de 4 de dezembro.
2. O presente despacho produz efeitos desde a data da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2014, de 4 de dezembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 244, de 18 de dezembro de 2014.
22 de dezembro de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.
208326974

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 223/2015
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.),
tem por missão centralizar, otimizar e racionalizar a aquisição de bens e serviços e disponibilizar serviços de logística, possuindo atribuições em matéria de estratégia de compras, procedimentos pré-contratuais, contratação
pública, logística interna, pagamentos e monitorização de desempenho.

Por força do disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 19/2010,
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de novembro, a
SPMS, E. P. E., é considerada central de compras.
No âmbito das suas competências, a SPMS, E. P. E., levou a efeito o
concurso público para a celebração de contratos públicos de aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de Cateteres publicitado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 09/05/2014 e no Jornal Oficial
da União Europeia n.º 2014/S 092-161283 de 14/05/2014.
Assim, e nos termos do disposto do n.º 10 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 19/2010, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 108/2011,
de 17 de novembro, determina-se:
1 — A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
(SPMS, E. P. E.), divulga, através do Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (Catálogo), no site www.catalogo.min-saude.pt, todas as características dos produtos abrangidos por contratos públicos de aprovisionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento de Cateteres.
2 — É obrigatória a aquisição ao abrigo dos CPA constantes do Anexo
ao presente Despacho, para as Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde salvo dispensa conferida por despacho do membro do
Governo responsável pela área da saúde.
3 — A aquisição deve ser feita nos termos do artigo 259.º do Código
dos Contratos Públicos, com respeito do critério do mais baixo preço
unitário e da cláusula 4.ª do caderno de encargos.
4 — As instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde, bem
como os fornecedores, devem registar trimestralmente, no módulo apropriado do Catálogo as aquisições e as vendas, respetivamente.
5 — Os CPA celebrados ao abrigo do CP 2014/26, têm a duração de um ano,
sendo prorrogados até ao limite máximo de três anos, salvo se, após o 1.º ano,
for denunciado por qualquer das partes com antecedência mínima de 60 dias.
6 — Todas as alterações às condições de aprovisionamento entram em
vigor no dia seguinte ao da respetiva autorização pela SPMS, E. P. E.,
que as publicam no Catálogo.
7 — O presente Despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
30 de dezembro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.

