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Celebrado em 6 de novembro de 2018, em 6 páginas, com dois exem-
plares, ficando um como original na posse do 1.º outorgante e o outro, 
como cópia, do 2.º outorgante.

6 de novembro de 2018. — Pelo 1.º Outorgante, o Presidente do 
Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., 
Vítor Pataco. — Pelo 2.º Outorgante, o Presidente da Direção, Tiago 
Miguel Paulino Ferreira.
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 SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho (extrato) n.º 12191/2018
Por despacho de 16 de novembro de 2018 da Vogal do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Enf.ª Paula 
Duarte, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a con-
cessão de equiparação a bolseiro à Técnica Superior de Saúde Solange 
Alexandra Matos Azevedo, a exercer funções no ACES Marão e Douro 
Norte, para realização do estágio no âmbito do Mestrado em Psicologia 
Clínica, promovido pela Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, 
no período de 2018 -10 -15 a 2019 -06 -28, na modalidade de ausência a 
tempo parcial, do exercício de funções de 3 dias por semana.

30/11/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Despacho (extrato) n.º 12192/2018
Por despacho de 16 de novembro de 2018 da Vogal do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Enf.ª Paula 
Duarte, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a con-
cessão de equiparação a bolseiro à Assistente Técnica Rosa Paula Oli-
veira Mendes Guimarães Zuzarte, a exercer funções na Administração 
Regional de Saúde do Norte, IP, para realização do estágio no âmbito 
do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, promovido pela Uni-
versidade Portucalense, no período de 2018 -10 -02 a 2019 -05 -31, na 
modalidade de ausência a tempo parcial, do exercício de funções de 
2 dias por semana.

30/11/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Despacho (extrato) n.º 12193/2018
Por despacho de 16 de novembro de 2018 da Vogal do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Enf.ª Paula 
Duarte, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a 
concessão de equiparação a bolseiro à Assistente Técnica Maria da 
Conceição Costa Marinheira, a exercer funções no ACES Marão e 
Douro Norte, para realização do estágio no âmbito do Mestrado em 
Psicologia Clínica, promovido pela Universidade de Trás -os -Montes 
e Alto Douro, no período de 2018 -10 -15 a 2019 -06 -28, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, do exercício de funções de 20 horas 
semanais.

30/11/2018. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Hospital Dr. Francisco Zagalo — Ovar

Deliberação (extrato) n.º 1404/2018
Por deliberação do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo — Ovar, datada de 29.11.2018, foi homologada a lista uni-
tária de ordenação final do candidato aprovado, bem como todas as 
deliberações tomadas pelo respetivo júri, no âmbito do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de posto de trabalho do mapa 
de pessoal deste Hospital, na modalidade de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, na categoria de assistente da 
área hospitalar, na especialidade de cirurgia geral, da carreira especial 
médica, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP — Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Adminis-
tração Pública, publicitado na BEP — Bolsa de Emprego Publico, sob 
o n.º OE201810/0007.

A referida lista será afixada no átrio da entrada do Hospital e disponi-
bilizada na sua página eletrónica, em www.hovar.min -saude.pt

06.12.2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel dos 
Santos Ferreira.
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 PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.
Aviso n.º 18993/2018

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torno público 
que cessaram a relação jurídica de emprego público, por motivo de 
aposentação, as trabalhadoras Ana Maria Lavadinho Telo da Gama de 
Magalhães Feijó e Dulce Aguilar Monteiro, por motivo de reforma, com 
efeitos a 2018 -01 -01 e 2018 -05 -01, respetivamente.

4 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, An-
tónio Costa Dieb.
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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo

Despacho n.º 12194/2018

Correção cartográfica da Reserva Ecológica Nacional 
do Município de Moura

A delimitação da REN para a área do município de Moura foi aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/96, de 27 de julho, 
com as alterações da Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2006, 
de 4 de agosto, da Portaria n.º 65/2012, de 21 de março, do Despacho 
n.º 5955/2015, de 3 de junho e do Despacho n.º 7372/2016, de 6 de 
junho.

Com fundamento na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases 
Gerais das Políticas Públicas de Solos e Ordenamento do Território 
e Urbanismo) e consequente revisão do Regime Jurídico dos Ins-
trumentos de Gestão do Território, Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, a Câmara Municipal de Moura procedeu à transposição do 
normativo do Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e de 
Pedrógão para o respetivo Plano Diretor Municipal, num processo 
de alteração por adaptação que incluiu a alteração da delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional no referido concelho, uma vez que o 
Plano de Ordenamento das Albufeiras procedia a esta alteração (RCM 
n.º 94/2006, de 4 de agosto).

A Câmara Municipal de Moura, ao publicar a alteração por adaptação 
aqui referida, efetuou a correção das respetivas Plantas de Ordenamento 
e de Condicionantes. Torna -se agora necessário proceder à correção da 
cartografia da REN publicada.

Nos termos do disposto no n.º 1, alínea b), do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação do Decreto -Lei 
n.º 239/2012, de 2 de novembro, é efetuada a correção material da carta 
da Reserva Ecológica Nacional do Município de Moura, republicando 
a mesma corrigida, atenta a apreciação devidamente fundamentada da 
referida correção por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e da 
CCDR Alentejo.

A referida carta e a nota justificativa do presente processo podem 
ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional do Alentejo (CCDR do Alentejo), bem como na Direção Geral 
do Território.

O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

18 de setembro de 2018. — O Presidente, Roberto Pereira Grilo.
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