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8 — Depósito de modelo
Ficam depositadas no Instituto Português da Qualidade toda a 

documentação referente ao processo do modelo aprovado por este Despacho.
20 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, António 

Mira dos Santos.
311608437 

 AMBIENTE

Fundo Ambiental

Despacho n.º 8597/2018
Importando alterar a dotação prevista no Aviso n.º 3771 -A/2018, 

do Fundo Ambiental, designado Educação Ambiental + Sustentável: 
Promover o Uso Eficiente da Água, publicado no Diário da República 
n.º 57, 2.ª série, de 21 de março de 2018, determino a alteração do 
ponto 8.1, nos seguintes termos:

«8.1 — A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente 
Aviso é de € 846.000 (oitocentos e quarenta e seis mil euros).»
22 de agosto de 2018. — A Diretora do Fundo Ambiental, Alexandra 

Carvalho.
311603358 

 AGRICULTURA, FLORESTAS 
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Gabinete do Secretário de Estado 
da Agricultura e Alimentação

Despacho n.º 8598/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo, como adjunto do meu gabinete o licenciado 
Luís Alberto Ramos da Silva Caiano, técnico superior do mapa de pessoal 
do Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração Geral do Mi-
nistério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, e Ministério 
do Mar, com efeitos a partir de dia 1 de setembro de 2018.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do citado decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.

4 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo o adjunto Luís Alberto 
da Silva Caiano para substituir o Chefe do meu Gabinete, mestre José 
Alexandre Fernandes Rodrigues, nas suas ausências e impedimentos, e 
revogo o n.º 2 do meu Despacho n.º 8617/2016, de 27 de junho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 4 de julho.

5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

23 de agosto de 2018. — O Secretário de Estado da Agricultura e 
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

Nota curricular
Luis Alberto Ramos da Silva Caiano, é técnico superior do mapa de 

pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
(GPP) do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

De setembro de 2015 a agosto de 2018 desempenhou funções de 
Conselheiro Agrícola da Embaixada de Portugal em Roma, representando 
Portugal junto das Agências das Nações Unidas sediadas em Roma para 
assuntos de agricultura, pescas, florestas, segurança alimentar e nutrição 
e a participação nos seus Órgãos de Governança e Grupos de Trabalho: 
FAO, Food and Agriculture Organization, IFAD, International Fund for 
Agricultural Development e WFP, World Food Programme.

Assegurou ainda as relações bilaterais com o Ministério da Política 
Agrícola, Alimentar e Florestal Italiano e os assuntos relativos a trocas 
comerciais de produtos alimentares.

De novembro de 2008 a 31 de julho de 2015 desempenhou funções 
de Conselheiro Técnico Principal para a Agricultura, na Representação 
Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER) em Bruxelas.

Entre maio de 2005 e outubro de 2008 assumiu o cargo de Adjunto do Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas desempenhando 
funções de assessoria para a área da Agricultura, nomeadamente na área vegetal.

Entre março de 2001 e maio de 2005 exerceu o cargo de Diretor de 
Serviços de Produções Vegetais, no GPPAA.

Entre maio de 1997 e março de 2001 desempenhou o cargo de Chefe 
de Divisão de Frutas, Hortícolas e Flores, no GPPAA.

Em 5 abril de 1999, foi nomeado por despacho do Sr. Secretário de 
Estado da Modernização Agrícola e da Qualidade Alimentar para fazer 
parte de um grupo de trabalho, para elaborar uma proposta de plano 
para a melhoria e o reforço de competitividade do sector das frutas e 
hortícolas frescos.

Participou ainda em reuniões da OCDE: Grupo sobre frutas hortícolas 
e Regime para a aplicação de normas internacionais, frutas e hortícolas;

Entre janeiro de 1996 e maio de 1997 esteve destacado na 
FENAFRUTAS, após despacho favorável do Secretário de Estado da 
Alimentação, ocupando o cargo de Secretário -geral dessa organização 
de Cooperativas Agrícolas, com objetivo de apoiar o desenvolvimento 
desta Organização Profissional.

Entre dezembro de 1993 e dezembro de 1995 desempenhou funções 
técnicas na divisão de cereais e arroz do GPPAA.

Entre julho de 1986 e novembro de 1993 exerceu funções técnicas no 
Serviço de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA) do Ribatejo e 
Oeste, em Torres Vedras. Acumulando funções como Presidente substituto 
da Bolsa do Porco no Montijo entre junho de 1992 até novembro de 1993.

311606639 

 Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária, I. P.

Aviso n.º 12818/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que se procedeu à 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal 
deste Instituto, das trabalhadoras Cristina Eugénia Sande Henriques, 
Esmeralda de Jesus Henriques Caracol e Íris Maria Margalha Henriques 
com a categoria de assistentes operacionais com efeitos a 01.08.2018.

6 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 
Canada.

311575398 

 AGRICULTURA, FLORESTAS 
E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Direção Regional de Agricultura e Pescas 
de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 12819/2018
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a Lista Uni-
tária de Ordenação Final, homologada pela Diretora Regional, relativa 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), na carreira e categoria de 
assistente técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo Programa 
de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP), se 
encontra afixada nas instalações desta Direção Regional e disponibilizada 
na respetiva página eletrónica.

23 de agosto de 2018. — A Diretora Regional, Elizete Jardim.
311604921 

 Aviso n.º 12820/2018
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a Lista de 
Classificação, homologada pela Diretora Regional, relativa ao proce-
dimento concursal comum para o preenchimento de quinze postos de 
trabalho do mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas 
de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), na carreira e categoria de técnico 
superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo Programa 
de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP), se 
encontra afixada nas instalações desta Direção Regional e disponibilizada 
na respetiva página eletrónica.

23 de agosto de 2018. — A Diretora Regional, Elizete Jardim.
311604995 


