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 Escrivão de direito 

Situação efetiva  Situação de exercício 

Nome Categoria Escalão/
Índice Categoria Escalão/

Índice Tribunal Período 

Alberto Manuel Pina . . . . . . . . . . Esc. Adjunto 3/410 Escrivão de Direito 1/510 Gondomar — 2.º J. Cív.   . . . 01.06.14 a 31.08.14 
Alexandra Maria Carrilho Rodri-

gues Cardoso Oliveira.
Esc. Adjunto 4/450 Escrivão de Direito 1/510 Porto — 1.º J. Crim. 1.ª Sec. 01.06.14 a 26.08.14 

Ana Maria Rodrigues Borges 
Manso.

Esc. Adjunto 2/395 Escrivão de Direito 1/510 Sabugal   . . . . . . . . . . . . . . . 01.06.14 a 31.08.14 

Ana Paula Quelhas Maia Miranda 
Rainho.

Esc. Adjunta 3/410 Escrivão de Direito 1/510 Valongo — Sec. Central . . . 01.06.14 a 31.08.14 

Ana Paula Santana Ferreira Santos Esc. Adjunto 2/395 Escrivão de Direito 1/510 Seixal — 1.º J. Cív. . . . . . . 01.06.14 a 31.08.14 
Hamilton António Pereira . . . . . . Esc. Adjunto 4/450 Escrivão de Direito 1/510 Alcobaça — 3.º J.   . . . . . . . 01.06.14 a 25.08.14 
Isabel Maria Ferreira Romão Car-

riço.
Esc. Adjunto 6/500 Escrivão de Direito 1/510 Barreiro — TT   . . . . . . . . . 01.06.14 a 25.08.14 

João Leandro de Nóbrega Coelho Esc. Adjunto 1/365 Escrivão de Direito 1/510 Ponta do Sol   . . . . . . . . . . . 01.06.14 a 31.08.14 
Maria Eulália Almeida Baptista 

Duarte.
Esc. Adjunto 5/470 Escrivão de Direito 1/510 Lisboa — Pe. Inst. Crim. 2.º J. 

1.ª Sec..
01.06.14 a 31.08.14 

Maria Leopoldina Moreira Sá Por-
tela.

Esc. Adjunto 5/470 Escrivão de Direito 1/510 Porto — TAF Sec. Cent. . . . 01.06.14 a 31.08.14 

Maria Manuela Machado Coelho 
Moreira.

Esc. Adjunto 3/410 Escrivão de Direito 1/510 Matosinhos — 5.º J. Civ.   . . . 01.06.14 a 31.08.14 

Ramiro José Nunes Fernandes   . . . Esc. Adjunto 2/395 Escrivão de Direito 1/510 Albufeira — 3.º J. . . . . . . . 01.06.14 a 31.08.14 

 Técnico de justiça principal 

Situação efetiva Situação de exercício 

Nome Categoria Escalão/
Índice Categoria Escalão/

Índice Tribunal Período 

Ana Paula Rodrigues Ribeiro Go-
mes.

Téc. Just. Ad-
junto.

5/470 Téc. Just. Principal 1/510 Lisboa — DIAP 4.ª Sec. . . . 01.06.14 a 31.08.14 

 27 de dezembro de 2016. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.
210131774 

 Polícia Judiciária

Despacho (extrato) n.º 486/2017
Por despacho de 2016.12.21 do Diretor Nacional Adjunto da Polícia 

Judiciária, Dr. Pedro do Carmo:
Foi autorizada a prorrogação de licença sem remuneração fundada 

em circunstâncias de interesse público, pelo período de 01.01.2017 a 
31.12.2017, ao Inspetor Mário Arnaldo Augusto Pereira Coutinho, 
nos termos do n.º 1 do artigo 280.º e do n.º 3 do artigo 281.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
27 de dezembro de 2016. — Pela Diretora da Unidade, João Prata 

Augusto, Chefe de Área.
210128989 

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
E SAÚDE

Gabinetes dos Ministros da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior e da Saúde

Despacho n.º 487/2017
A Comissão de Avaliação de Medicamentos (CAM) é um órgão 

consultivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), à qual compete, generica-
mente, emitir pareceres em matérias relacionadas com medicamentos, 
designadamente nos domínios dos ensaios clínicos e da avaliação da 
qualidade, eficácia e segurança.

Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 46/2012, de 
24 de fevereiro, os membros da comissão são nomeados, sob proposta 

do conselho diretivo do INFARMED, por despacho do Membro do 
Governo responsável pela área da Saúde ou, se pertencerem a outros 
Ministérios, por despacho dos Membros do Governo responsáveis pela 
área da Saúde e da respetiva tutela.

Os atuais membros da CAM foram nomeados, pelos despachos 
n.os 12351/2013, 12352/2013, 12323/2013, 15328/2013, 15506/2013, 
2510/2015 e 4592/2015, publicados nos Diários da República, 2.ª série, 
n.os 187, de 27 de setembro, 228, de 25 de novembro, 230, de 27 de 
novembro, 48, de 10 de março e 87, de 6 de maio, respetivamente.

Uma vez que se torna necessário dotar a CAM de um número mais 
alargado de peritos de forma a contribuir para uma maior eficiência na 
apreciação dos processos, é necessário proceder a uma nova nomeação 
dos membros da CAM, clarificando -se que os referidos mandatos têm 
um período de três anos, automaticamente renováveis, sem prejuízo da 
sua cessação a todo o tempo.

Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, determina -se o seguinte:

1 — São nomeados membros da Comissão de Avaliação de Medi-
camentos (CAM):

a) Prof. Doutor António José Leitão das Neves Almeida, farmacêu-
tico, professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa;

b) Prof.ª Doutora Ana Catarina Beco Pinto Reis, doutora em farmácia 
da especialidade de tecnologia farmacêutica, professora auxiliar do mes-
trado integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias;

c) Dr.ª Ana Filipa Brojo Lopes de Oliveira Ramos Cordeiro, médica, 
especialista em reumatologia, assistente no Centro Hospitalar de Lis-
boa Norte, E. P. E., assistente convidada na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa;

d) Prof.ª Doutora Angelina Lopes Simões Pena, farmacêutica, profes-
sora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra;

e) Prof. Doutor Bruno Miguel Nogueira Sepodes, farmacêutico, pro-
fessor auxiliar com agregação na Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa;

f) Prof. Doutor Carlos José Manaia Sinogas, farmacêutico, professor 
auxiliar da Universidade de Évora;
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g) Dr.ª Cristina Maria Azevedo Brandão Nunes, farmacêutica, do-
cente e investigadora do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;

h) Prof. Doutor Domingos Carvalho Ferreira, farmacêutico, professor 
catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto;

i) Prof. Doutor Félix Dias Carvalho, farmacêutico, professor catedrá-
tico da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto;

j) Prof. Doutor Francisco José Baptista Veiga, farmacêutico, professor 
catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra;

k) Prof. Doutor Gilberto Lourenço Alves, farmacêutico, professor 
auxiliar da Universidade da Beira Interior;

l) Prof.ª Doutora Helena Isabel Fialho Florindo Roque Ferreira, farma-
cêutica, professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa;

m) Dr. João Domingos Galamba Correia, farmacêutico, investigador 
principal do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;

n) Prof. Doutor João José Martins Simões de Sousa, farmacêutico, 
professor associado com agregação da Faculdade de Farmácia da Uni-
versidade de Coimbra;

o) Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, farmacêutico, 
professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto, proposto pela Ordem dos Farmacêuticos;

p) Prof.ª Doutora Maria de Fátima Vieira Ventura, farmacêutica, pro-
fessora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;

q) Prof.ª Doutora Maria José de Oliveira Diógenes Nogueira, far-
macêutica, professora auxiliar de Farmacologia e Neurociências da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;

r) Prof.ª Doutora Maria do Rosário de Brito Correia Lobato, farma-
cêutica, professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa;

s) Prof. Doutor Nuno Miguel Elvas Neves Silva, farmacêutico, pro-
fessor auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;

t) Prof. Doutor Paulo Jorge Pereira Alves Paixão, bioquímico, dou-
torado em Farmácia, professor auxiliar convidado da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa;

u) Dr. Pedro Filipe Capêlo Contreiras Pinto, farmacêutico, profes-
sor auxiliar convidado da Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa;

v) Prof. Doutor Rui Ferreira Alves Moreira, farmacêutico, professor 
catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

w) Prof. Doutor Rui Manuel Amaro Pinto, farmacêutico, professor 
auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

2 — O mandato dos membros da CAM tem a duração de três anos, 
renovado automaticamente, sem prejuízo de o mesmo poder cessar a 
todo o tempo.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 27 de se-
tembro de 2016.

23 de dezembro de 2016. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes. — 21 de dezembro de 2016. — O Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina 
Heitor.

210128689 

 EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 488/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 251 -A/2015, de 17 de dezembro, nos artigos 44.º a 50.º do 
Código do Procedimento Administrativo, do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual, e no uso dos poderes que me foram 
delegados pelo Despacho n.º 1009 -B/2016, de 13 de janeiro de 2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 
2016, subdelego, com faculdade de subdelegação, na Diretora -Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, Mestre Maria Manuela Pinto Soares 
Pastor Fernandes Arraios Faria, os seguintes poderes:

1 — No âmbito da gestão dos alunos:
a) Autorizar a dispensa da frequência da língua estrangeira I e ou II a 

alunos provenientes de sistemas educativos estrangeiros, em articulação 
com a Direção -Geral da Educação (DGE);

b) Autorizar, para o ensino básico, ao nível do ensino público e do 
ensino particular e cooperativo, as permutas de frequência da disciplina 
opcional e de língua estrangeira, em articulação com a DGE;

c) Autorizar, no âmbito do ensino público e do ensino particular e 
cooperativo, transferências, matrículas, renovações de matrículas ou 
inscrições para matrículas após expirados os prazos legais;

d) Autorizar a revalidação de matrícula anulada pelo não pagamento 
de propina ou de prémio de seguro escolar;

e) Autorizar a matrícula num mesmo ano e curso nos casos em que 
nos termos legais seja permitida, mediante parecer do órgão responsável 
pela gestão da escola;

f) Autorizar a antecipação ou o adiamento da matrícula no 1.º ciclo do 
ensino básico, em situações excecionais devidamente fundamentadas, 
nos termos legais e regulamentares;

g) Autorizar a deslocação ao estrangeiro de alunos participantes em 
atividades de intercâmbio e geminação transnacional ou em visita de 
estudo;

h) Autorizar visitas de estudo no país com duração superior a três 
dias úteis;

i) Decidir sobre recursos respeitantes a avaliação de alunos, de acordo 
com a legislação em vigor;

j) Decidir sobre os recursos relativos a medidas educativas propostas 
pela escola, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro, na sua redação atual;

k) Autorizar a participação de alunos em jornadas, intercâmbios e 
peditórios levados a efeito no território nacional;

l) Autorizar, em situações excecionais e devidamente fundamentadas, 
o acesso de alunos, dentro da escolaridade obrigatória, a estabelecimento 
de Educação Especial das redes privada e solidária, nos termos das 
Portarias n.os 1102/97 e 1103/97, ambas de 3 de novembro, nas suas 
redações atuais e demais legislação complementar, devendo as autori-
zações concedidas ser objeto de relatório a enviar trimestralmente ao 
Gabinete do Secretário de Estado da Educação;

m) Decidir e autorizar os pedidos relativos a alunos totalmente depen-
dentes que frequentam estabelecimentos de ensino especial, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 9.º da Portaria 
n.º 1102/97, de 3 de novembro, devendo as autorizações concedidas ser 
objeto de relatório a enviar trimestralmente ao Gabinete do Secretário 
de Estado da Educação;

n) Decidir sobre atos resultantes de erros administrativos em que se-
jam implicados alunos, independentemente de eventuais procedimentos 
disciplinares deles decorrentes;

o) Celebrar protocolos de cooperação com entidades nacionais ou 
transnacionais desde que o seu valor não ultrapasse os montantes le-
galmente fixados.

2 — No âmbito do ensino particular, cooperativo e solidário do ensino 
profissional e vocacional:

a) Praticar todos os atos respeitantes ao acompanhamento e execu-
ção financeira dos contratos -programa celebrados com as entidades 
proprietárias das escolas profissionais privadas, ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e nos 
termos da Portaria n.º 49/2007, de 8 de janeiro, alterada pelas Portarias 
n.os 1009 -A/2010, de 1 de outubro, e 216 -A/2012, de 18 de julho, e 
demais legislação complementar;

b) Praticar todos os atos subsequentes à decisão de autorização da 
despesa relativa aos contratos -programa celebrados com as entidades 
proprietárias das escolas privadas e cooperativas, ao abrigo da Portaria 
n.º 341/2015, de 9 de outubro.

3 — Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes ora subdelegados tenham sido praticados pela Diretora -Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, desde 16 de setembro de 2016.

28 de dezembro de 2016. — O Secretário de Estado da Educação, 
João Miguel Marques da Costa.

210134309 

 Gabinete do Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto

Despacho n.º 489/2017
A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro, na sua redação atual, possibilita o reconhe-
cimento do interesse público de eventos desportivos, por despacho do 
membro do Governo responsável pela área do Desporto.

Por decisão da Associação Europeia de Capitais de Desporto (ACES) 
foi atribuído à cidade de Gondomar o Estatuto de Cidade Europeia do 
Desporto em 2017.

O Município de Gondomar regista a existência de inúmeras organiza-
ções fortemente ativas e de diversas associações ligadas às mais variadas 


