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Formação Profissional relevante:
Conferência sobre a Revisão do Regime dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1 de junho 
de 2015;

«Planeamento dos Recursos Hídricos no âmbito da DQA — Desafios 
para 2016 -2020», Centro de Congressos do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, 10 de março de 2015;

«FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública», INA 
(Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públi-
cas), 31 de março a 16 de junho de 2014;

Workshop «Novas Tendências do Domínio Público: Tutela, Renta-
bilização e Desenvolvimento Sustentável», CEDOUA, 4 de outubro 
de 2014;

«A Proposta de Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Or-
denamento do Território e do Urbanismo», Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 16 de dezembro de 2013;

Participação em conferências em matéria de zonas costeiras, planea-
mento e ordenamento do território, urbanismo e recursos hídricos.
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 AMBIENTE E AGRICULTURA, FLORESTAS 
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P.

Aviso n.º 14007/2018

Abertura do Período de Discussão Pública da revisão
 dos Programas Regionais de Ordenamento

 Florestal do Centro Litoral e do Centro Interior

Torna -se público, nos termos e para os efeitos do disposto do ar-
tigo 10.º do Decreto -Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na redação atual, 
bem como do artigo 50.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que se procede à abertura dos períodos de discussão pública da revisão 
dos Programas de Ordenamento Florestal do Centro Litoral e do Centro 
Interior.

As propostas de revisão dos Programas de Ordenamento Florestal do 
Centro Litoral e do Centro Interior, e os Relatórios Ambientais destes 
Programas, encontram -se disponíveis para consulta dos interessados pelo 
prazo de 31 dias, nos dias úteis, das 9:30 h às 12:30 h e das 14:30 h às 
16:30 h, nos seguintes locais:

a) Ambos os Programas, nos serviços centrais do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), na Avenida da 
República, n.º 16, 1050 -191 Lisboa;

b) O Programa de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, no De-
partamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro,

i) Quinta do Soqueiro, na Rua Cónego Barreiros, 3500 -093 Viseu; e
ii) Mata Nacional do Choupal, 3000 -611 Coimbra;

c) O Programa de Ordenamento Florestal do Centro Interior, no De-
partamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro,

i) Bairro Nossa Senhora dos Remédios, 6300 -590 Guarda; e
ii) Avenida do Empresário, Praça NERCAB, 6000 -767 Castelo 

Branco.

A documentação pode ainda ser consultada, sem restrições horárias, 
no sítio da Internet do ICNF, I. P., no endereço http://www.icnf.pt/portal/
florestas/profs/revisao -prof -curso, onde também poderá ser descarregada 
a ficha de participação.

Durante o período de discussão pública, os interessados podem en-
viar as suas observações e sugestões sobre o Programa Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral e o Programa Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Interior, por escrito, mediante o preen-
chimento da ficha de participação, a enviar para as respetivas moradas 
postais ou para o endereço eletrónico: prof.rev@icnf.pt. Os contributos 
poderão ser apresentados a título individual ou em representação de uma 
entidade ou pessoa coletiva.

24 de setembro de 2018. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Paulo Salsa.
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 MAR

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

Despacho n.º 9218/2018
Considerando a vacatura do lugar, ao abrigo do disposto no artigo 27.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, por despacho do 
Diretor -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, de 
31 de agosto de 2018, foi designada, em regime de substituição, para o 
cargo de Chefe de Divisão de Programas e Estatísticas, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, a licenciada Isabel Maria Cruz Valentim, com 
efeitos a partir de 1 de setembro de 2018.

A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à 
prossecução das atribuições e objetivos da unidade orgânica em causa e 
é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, 
conforme síntese curricular em anexo ao presente despacho.

17 de setembro de 2018. — A Diretora de Serviços de Administração 
Geral, Fernanda da Piedade Martins Chilrito Mendes Bernardo.

Síntese curricular
Nome: Isabel Maria Cruz Valentim
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 01 -11 -1973

Habilitações Académicas

Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação, pelo Instituto Supe-
rior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), 2008.

Licenciatura em Informática, pela Universidade Lusófona de Huma-
nidades e Tecnologias (ULHT), 1999.

Formação Profissional

Gestão de projetos;
FORGEP, Programa de Formação em Gestão Pública;
Regime da Contratação Pública; Oracle, SQL, PL/SQL.

Experiência Profissional

2017 -2018 — Chefe de Divisão de Sistemas de Informação, da Dire-
ção de Serviços de Administração Geral, da Direção -Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). Gestão dos recursos 
TIC, assegurando a gestão de recursos TIC, a disponibilização e a con-
tinuidade dos sistemas de informação e a respetiva informatização dos 
processos de negócio da DGRM; Coordenação das equipas de suporte à 
manutenção evolutiva e corretiva aos sistemas de informação de suporte 
à atividade da DGRM;

2013 -2016 — Coordenadora técnica, no Núcleo de Arquitetura e 
Sistemas de Informação para a Área dos Registos, no IGFEJ. Coorde-
nação de projetos de migração tecnológica e de manutenção evolutiva 
e corretiva de sistemas de informação. Elaboração de critérios de ad-
judicação e avaliação de propostas, no âmbito da contratação pública 
de serviços (CCP).

2010 -2013 — Chefe de Divisão, na Divisão de Organização e In-
formática, da DGPA. Gestão de recursos das TIC, assegurando a dis-
ponibilização dos sistemas de informação, a continuidade dos serviços 
definidos e dos seus processos de negócio. Participação em projetos 
nacionais e internacionais em articulação com o Sistema Integrado de 
Informação das Pescas (SI2P).

2008 -2010 — Consultadoria na área das tecnologias de informação, 
com participação em vários projetos na Administração Pública. Análise, 
desenvolvimento e manutenção corretiva e evolutiva de sistemas de 
informação;

2005 -2008 — Especialista Informática na Divisão de Organização 
e Informática, da DGPA, participação nos projetos SI2P (Sistema de 
Informação Integrado das Pescas), PNRD (Programa Nacional de Re-
colha de Dados), na análise e exploração de dados, desenvolvimento e 
manutenção dos sistemas.

2000 -2005 — Especialista Informática, no Instituto de Informática 
e Gestão do Ministério da Saúde, participação no projeto RHV (Re-
cursos Humanos e Vencimentos), na consolidação e migração de bases 
de dados, análise de requisitos, suporte técnico à equipa operacional e 
formação de utilizadores.
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