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MARCA — Associação de Desenvolvimento Local de Montemor-
-o -Novo

Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure
FORESTIS — Associação Florestal de Portugal
ARMERIA — Movimento Ambientalista de Peniche
AFLOPS — Associação de Produtores Florestais de Setúbal
AZIMUTE — Associação de Desportos de Aventura, Juventude e 

Ambiente
PALOMBAR — Associação de Proprietários de Pombais Tradicionais 

do Nordeste
VENTO NORTE — Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação 

dos tempos Livres
TERRAS DENTRO — Associação para o Desenvolvimento Integrado 

de Micro -Regiões Rurais
Associação de Produtores Florestais da Beira Interior — AFLOBEI
AMBEX — Associação dos Moradores e Amigos das Freguesias de 

S. Francisco Xavier e Santa Maria de Belém
Associação dos Amigos da Penha (ADAPENHA)
ALDEIA — Ação, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Inves-

tigação, Ambiente
Transumância e Natureza — Associação
APAMB — Associação Portuguesa de Inspeção e Prevenção Am-

biental
AGRIARBOL — Associação dos Produtores Agro -Florestais da Terra 

Quente
OMA — Observatório do Mar dos Açores
ARBOREA — Associação Agro -Florestal e Ambiental da Terra Fria 

Transmontana
Associação Florestal do Lima
Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP)
AGUIAR FLORESTA — Associação Florestal e Ambiental de Vila 

Pouca de Aguiar
Associação Florestal do Vale do Sousa
PORTUCALEA — Associação Florestal do Grande Porto
ADLML — Associação de Desenvolvimento Local do Minho e 

Lima
AIDN — Associação Internacional para a Documentação da Natu-

reza
ANIA — Associação Ambiental
Transcudânia — Associação para a Valorização do Património 

Histórico -Natural do Concelho do Sabugal
PCI — Paramédicos de Catástrofe Internacional
Associação de Museus e Centros de Ciência de Portugal — mc²p
SOS — Salvem o Surf — Associação Nacional de Defesa e Desen-

volvimento do Surf

23 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente, Manuel Lacerda.
206703255 

 Aviso n.º 1428/2013
Por despacho de 3 de janeiro de 2013, do Presidente Nuno Lacasta da 

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 18.º da Portaria n.º 478/99, de 29 de junho, que aprova 
o Regulamento do Registo Nacional das ONGA e Equiparadas, com 
a redação dada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, torna -se 
pública a listagem dos extratos dos atos, realizados até 31 de dezembro 
de 2012, que determinaram a inscrição, modificação, suspensão ou 
anulação do registo.

Registo Nacional das Organizações Não -Governamentais
de Ambiente (ONGA) e Equiparadas

Novas inscrições
AVE — Associação Vimaranense para a Ecologia, pessoa coletiva 

n.º 509826830, inscrita com o estatuto de ONGA de âmbito local, com 
o n.º 185/L, pelo despacho do Presidente da APA de 13 -01 -2012.

GPS — Grupo Proteção Sicó, pessoa coletiva n.º 504123980, inscrita 
com o estatuto de ONGA de âmbito local, com o n.º 186/L, pelo despacho 
do Presidente da APA de 18 -04 -2012. TRANSCUDÂNIA — Associação 
para a Valorização do Património Histórico -Cultural do Concelho do 
Sabugal, pessoa coletiva n.º 507666879, inscrita com o estatuto de 
Equiparada a ONGA, com o n.º 187/E, pelo despacho do Presidente da 
APA de 15 -05 -2012. PCI — Paramédicos de Catástrofe Internacional, 
pessoa coletiva n.º 507416520, inscrita com o estatuto de Equiparada 
a ONGA, com o n.º 188/E, pelo despacho do Presidente da APA de 
23 05 -2012.

Associação de Museus e Centros de Ciência de Portugal — mc2p, 
pessoa coletiva n.º 506645070, inscrita com o estatuto de Equiparada 
a ONGA, com o n.º 189/E, pelo despacho do Presidente da APA de 
25 -05 -2012.

SOS — Salvem o Surf — Associação Nacional de Defesa e Desenvol-
vimento do Surf, pessoa coletiva n.º 508787939, inscrita com o estatuto 
de Equiparada a ONGA, com o n.º 190/E, pelo despacho do Presidente 
da APA de 15 -10 -2012.

Modificação do Registo (alteração do âmbito atribuído)
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 478/99, de 29 de 

junho, alterada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, e pela Por-
taria n.º 771/2009, de 20 de julho, por despacho do Presidente da APA 
de 14 -05 -2012 foi alterado o âmbito atribuído ao Núcleo de Defesa do 
Meio Ambiente de Lordelo do Ouro — Grupo Ecológico (NDMALO-
-GE), pessoa coletiva n.º 501961801, de ONGA sem âmbito atribuído 
para ONGA de âmbito local.

Modificação do Registo (levantamento
da suspensão da inscrição)

ADAPTA — Associação para a Defesa do Ambiente e do Património 
na Região da Trofa, pessoa coletiva n.º 505068281, n.º de registo 130/L, 
por despacho do Presidente da APA de 03 -01 -2012.

TAGIS — Centro de Conservação das Borboletas, pessoa coletiva 
n.º 506770311, n.º de registo 147/SA, por despacho do Presidente da 
APA de 28 -02 -2012.

Associação Cívica dos Moradores de Alfornelos, pessoa coletiva 
n.º 507284577, n.º de registo 162/L, por despacho do Presidente da 
APA de 27 -11 -2012.

Associação Florestal do Vale do Sousa, pessoa coletiva n.º 503341371, 
n.º de registo 175/E, por despacho do Presidente da APA de 
27 -11 -2012.

Suspensão do Registo
Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 15.º da Portaria n.º 478/99, de 29 de 

junho, alterada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, e pela Portaria 
n.º 771/2009, de 20 de julho, pelo despacho do Presidente da APA de 
17 -09 -2012 foi suspensa a inscrição da Federação Portuguesa de Natu-
rismo (FPN), pessoa coletiva n.º 502007710, n.º de registo 177/E.

Ao abrigo do n.º 2 do Artigo 15.º da Portaria n.º 478/99, de 29 de 
junho, alterada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, e pela Por-
taria n.º 771/2009, de 20 de julho, pelo despacho do Presidente da APA 
de 17 -09 -2012, foram suspensas as inscrições no Registo Nacional das 
ONGA e Equiparadas das associações:

Grupo dos Amigos de Montemor -o -Novo, pessoa coletiva 
n.º 501071172, n.º de registo 2/L; Associação Portuguesa de Guardas e 
Vigilantes da Natureza (APGVN), pessoa coletiva n.º 502336447, n.º 
de registo 44/E;

Centro de Estudos da Avifauna Ibérica, pessoa coletiva n.º 502632810, 
n.º de registo 51/R; Associação Água Triangular — Ambiente, Desen-
volvimento e Território, pessoa coletiva n.º 502944293, n.º de registo 
56/E;

Associação de Defesa da Ilha da Armona — LAIA, pessoa coletiva 
n.º 503600695, n.º de registo 88/E;

Projeto Palhota Viva, pessoa coletiva n.º 504028863, n.º de registo 
92/SA; Associação Amigos do Tejo, pessoa coletiva n.º 501470794, n.º 
de registo 156/L;

CEDRUS — Associação de Produtores Florestais de Viseu, pessoa 
coletiva n.º 506049337, n.º de registo 159/E;

ERVA PRATA — Associação para a Valorização do Património Na-
tural e Cultural das Arribas do Douro, pessoa coletiva n.º 506539679, 
n.º de registo 164/L;

VERTIGEM — Associação para a Promoção do Património, pessoa 
coletiva n.º 504003437, n.º de registo 167/L;

Associação Florestal do Vale do Sousa, pessoa coletiva n.º 503341371, 
n.º de registo 175/E.

Anulação do Registo
Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 16.º da Portaria n.º 478/99, de 29 de 

junho, alterada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, e pela Portaria 
n.º 771/2009, de 20 de julho, pelo despacho do Presidente da APA de 
03 -01 -2012 foi anulada a inscrição da Associação de Jovens Ambien-
talistas de Queluz ‘Kid Carcaça’, pessoa coletiva n.º 503767492, n.º de 
registo 85/L. Ao abrigo do n.º 2 do Artigo 16.º da Portaria n.º 478/99, 
de 29 de junho, alterada pela Portaria n.º 71/2003, de 20 de janeiro, e 
pela Portaria n.º 771/2009, de 20 de julho, pelo despacho do Presidente 
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da APA de 17 -09 -2012, foi anulada a inscrição no Registo Nacional das 
ONGA e Equiparadas das associações:

Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente, 
pessoa coletiva n.º 502832657, n.º de registo 52/L;

PLANETA VERDE — Associação para a Proteção e Defesa do Am-
biente, pessoa coletiva n.º 503018996, n.º de registo 67/SA;

NATURSOR — Associação Ambiental do Alto Alentejo, pessoa co-
letiva n.º 503305658, n.º de registo 143/L.

23 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente, Manuel Lacerda.
206703458 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aviso n.º 1429/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º, e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.ª, todos do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, torna -se público que, pelo meu despacho de homo-
logação da ata do júri constituído para o efeito, considerei concluído, 
com sucesso, o período experimental do seguinte trabalhador: 

Nome Carreira/Categoria Classificação
final Nível/Escalão Índice

José Francisco Calado Banha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especialista de Informática/Especialista de 
Informática do grau 1.

19,66 2/1 480

 7 de janeiro de 2013. — O Diretor Regional, Francisco M. Santos Murteira.
206704235 

 Despacho n.º 1749/2013
O Decreto Regulamentar n.º 39/2012, de 11 de abril, definiu a natu-

reza, a missão, as atribuições e o tipo de organização interna das Direções 
Regionais de Agricultura e Pescas.

A Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro, determinou a estrutura 
nuclear e estabeleceu o número máximo de unidades orgânicas flexí-
veis do serviço e as competências das respetivas unidades orgânicas 
nucleares.

Por sua vez, o Despacho n.º 14943/2012, de 5 de novembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 21 de novembro, criou 
as unidades orgânicas flexíveis da DRAP Alentejo e definiu as suas 
atribuições e competências.

Assim, considerando o determinado no artigo 10.º, alínea d) da Por-
taria n.º 305/2012;

Considerando a respetiva adequação da experiência e qualificações 
profissional e académica ao cargo a exercer;

Considerando ainda, que se encontram observados todos os requi-
sitos legais, designo, em regime de substituição, para exercer o cargo 
de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão do Gabinete de 
Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna — a técnica superior do 
mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alen-
tejo, Maria Helena de Carvalho Governo de Figueiredo, nos termos e 
ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º em articulação com o disposto no 
n.º 1 do artigo 20.º ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

Nos termos estabelecidos no ponto 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, autorizo a perceção da respetiva retribuição base correspon-
dente à categoria de origem.

O presente despacho produz efeitos a 18 de outubro de 2012.

21 de novembro de 2012. — O Diretor Regional de Agricultura e 
Pescas do Alentejo, Francisco M. Santos Murteira.

Nota Curricular
Nome — Maria Helena de Carvalho Governo de Figueiredo
Data de Nascimento: 01 -06 -1954
Habilitações académicas:

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, 1978.

Formação Profissional

Frequentou diversas ações de formação profissional, relevando:

“Auditoria Interna”, ministrado por Tecnin -Training, SA, 2010/2011, 
49 horas;

Curso “Auto e Hetero -Avaliação do Desempenho de Serviços da 
Administração Pública”, INA, 10 a 13 de novembro de 2008;

Seminário “Código da Contratação Pública” para Dirigentes Supe-
riores, Secretaria Geral MADRP, 4 de novembro de 2008;

Curso” O Novo Contencioso Administrativo”, ministrado pelo INA, 
de 26 a 28 de novembro de 2003;

Curso “Tendances actuelles de la jurisprudence de la Cour de Justice 
et du Tribunal de Première Instance des Communautés”, Institut Euro-
péen d’Administracion Publique, Maastricht, 8 e 9 dezembro de 1994;

Seminário “A coordenação nacional dos assuntos comunitários e o 
processo de decisão na Comunidade”, três dias, Estoril, pelo Institut 
Européen d’Administracion Publique, 1991;

Curso “A Presidência do Conselho de Ministros das Comunidades 
Europeias — Técnicas de negociação e processo de tomada de decisão”, 
de 25 de fevereiro a 1 de março de 1991, Sintra, pelo Instituit Européen 
d’Administracion Publique.

Curso de Inglês (Advanced) — Pitman School of English, Londres, 
de 2 a 20 agosto 1982;

Experiência Profissional
2010, por despacho do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do 

Alentejo, de 25 -01, foi designada coordenadora do Núcleo de Assessoria 
e Auditoria Interna;

2007, por despacho de S. Ex.ª o Ministro da Agricultura, do De-
senvolvimento Rural e das Pescas, de 09 -03, foi nomeada no cargo de 
Subdiretora -Geral das Pescas e Aquicultura, tendo a responsabilidade, 
por delegação, inerente à Autoridade Nacional das Pescas, com a tutela 
das áreas de informação e estatística, controlo e inspeção das atividades 
da pesca e coordenação do SIFICAP (Sistema Integrado de Vigilância, 
Fiscalização e Controlo das Atividades da Pesca);

Membro do Conselho de Administração da Agência Europeia do 
Controlo das Pescas e de vários Steering Groups no âmbito da Agência;

Membro da Comissão de Acompanhamento do PROMAR na quali-
dade de interlocutor nacional do Fundo Europeu das Pescas;

Membro da Comissão Inter -Ministerial dos Assuntos Europeus;
Participou em várias reuniões e seminários comunitários e inter-

nacionais, sendo conferencista nos seminários “JDP — The Way 
Forward” — EFCA (Vigo 2009), “Hypercluster do Mar — Que Futuro?” 
(Estoril, setembro 2009) e presidente -relatora da 1.ª sessão do II Forum 
ASEM  -Asia -Europe Meeting (Bruxelas, abril 2009);

2005, designada coordenadora do Núcleo de Apoio Jurídico, por 
despacho do Diretor Regional de Agricultura do Alentejo, de 12 -09;

2002, iniciou funções, em 01 -07, no Núcleo de Apoio Jurídico da 
Direção Regional de Agricultura do Alentejo, em regime de requisição, 
com a categoria de Assessora Principal;

1997 -2002, Diretora do Departamento de Relações Comunitárias, 
Internacionais e Cooperação da Direção -Geral das Pescas e Aquicultura;

2000, 1.º Semestre, Presidente do Grupo de Política Externa das 
Pescas do Conselho da União Europeia;

1999 -2000, membro do grupo de ligação para definição e coorde-
nação dos trabalhos preparatórios da Presidência Portuguesa da União 
Europeia do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas;

1990 -2002 — Participação em inúmeras reuniões bilaterais e mul-
tilaterais no âmbito das pescas, chefiando ou integrando a delegação 
portuguesa e em delegações da União Europeia, designadamente no 
âmbito da FAO, OCDE, NAFO, NEAFC, ICCAT.

Participação regular em Comités da Comissão Europeia e Grupos 
do Conselho da EU, bem como na negociação de acordos de pesca e 
acordos de cooperação com países terceiros;

2000 -2002, Conferencista nos IV, V e VI Seminários de Estudos 
Europeus para jovens jornalistas, organizado pelo gabinete, em Por-
tugal, do Parlamento Europeu e CENJOR, sobre temas relacionados 
com as pescas;

1992, Responsável setorial do Ministério do Emprego e da Segurança 
Social no Projeto Vida;

1992, Conselheira no Conselho Consultivo da Comissão para a Igual-
dade e Direitos das Mulheres;




