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 Despacho (extrato) n.º 280/2012

Nomeação, em substituição, da licenciada Maria da Luz
Martins Anjos Serra Mendes para o cargo de Diretora

de Serviços de Estatística, Metodologia e Estudos
Por despacho de 15 de dezembro de 2011, do Diretor do Gabinete de 

Planeamento e Políticas, Professor Doutor Francisco Cordovil, proferido 
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, é nomeada, em 
regime de substituição, Maria da Luz Martins Anjos Serra Mendes para 
o cargo de Diretora de Serviços de Estatística, Metodologia e Estudos.

A nomeada reúne os requisitos legais para o provimento do cargo, 
tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do 
serviço e é dotado da necessária competência e aptidão para o exercício 
do cargo, conforme resulta da nota curricular, em anexo.

O presente despacho de nomeação produz efeitos a partir de 15 de 
dezembro de 2011.

2 de janeiro de 2012. — O Diretor de Serviços de Sistemas de Informação 
e Gestão, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.

Nota Curricular
Nome: Maria da Luz Martins Anjos Serra Mendes
Licenciatura em Engenharia Agronómica, com realização de está-

gio curricular na área de estatística matemática na Missão de Estudos 
Agronómicos do Ultramar da Junta de Investigação Científica do Ul-
tramar;

Integração do Grupo de Trabalho AD-DOC para a conceção, plane-
amento e execução do Recenseamento Geral Agrícola e do Inquérito 
Base às Superfícies Vitícolas de 1988/89;

Coordenação do Núcleo de Estatísticas de Base, do Departamento de 
Estatísticas da Agricultura e das Pescas, do INE, de 1992 a 1993;

Chefe da Divisão de Inquéritos da Direção de Serviços de Informação 
e Produção Estatística, do Instituto de Estruturas Agrárias e do Desen-
volvimento Rural, de 1993 a 1997, com a responsabilidade da execução 
do programa estatístico firmado com o INE, em termos de delegação de 
competências, e da coordenação das Direções Regionais de Agricultura 
e Regiões Autónomas na sua prossecução;

Chefe da Divisão de Estatísticas Agrícolas e dos Mercados Agroa-
limentares do Gabinete de Planeamento e da Política Agroalimentar, 
de 1997 a 2004;

Diretora de Serviços de Estatística e Gestão de Informação do GPPAA, 
de 2004 a 2007;

Diretora de Serviços de Estatística, Metodologia e Estudos, do GPP, 
de 2007 até ao momento atual.

1.ª Vogal Suplente do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas, 
no Conselho Superior de Estatística, de 2000 a 2007;

 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Declaração n.º 2/2012

Declaração de Conclusão do Período Experimental
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que 
a trabalhadora Clara Luísa da Silva Lemos, concluiu, com sucesso, o 
período experimental na carreira e categoria de técnico superior, com 
a avaliação final de 16 valores, na sequência da celebração com este 
Instituto, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado. A presente declaração de conclusão do período experimental 
foi homologada por despacho de 16/12/2011, do Vogal do Conselho 
Diretivo Eng.º Souto Barreiros em substituição da Senhora Presidente 
deste Instituto.

3 de janeiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Miguel 
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

205548585 

 Declaração de retificação n.º 35/2012
Por ter sido publicada com inexatidão a declaração n.º 319/2011, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 5 de dezembro de 2011, retifica-
-se que onde se lê «o trabalhador Gonçalo Nuno Caetano Amorim Nunes» 
deve ler -se «o trabalhador Gonçalo Nuno Amorim Caetano Nunes».

3 de janeiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Miguel 
Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

205548496 

 Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.

Aviso n.º 330/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Lei 

n.º 119/97, de 15 de maio, torna -se público que, no ano de 2012, os 
valores da Taxa de Certificação a cobrar pela Comissão Vitivinícola 
Regional de Trás -os -Montes são os constantes do quadro seguinte: 

Ministrou cursos realizados no Centro Europeu de Estatística para os 
Países em Vias de Desenvolvimento, em Lisboa, dirigidos a formadores 
em operações estatísticas de base.

205542663 

 
No ato da entrega 

da Declaração de 
Colheita e Produ-
ção (1.ª Fração).

No ato da Certificação (2.ª Fração)

Capacidade igual
ou inferior a 0,5 l

Capacidade Superior a 0,5 l
e igual ou inferior a 1 l

Capacidade Superior
a 1 l e inferior a 2 l

Capacidade Igual
ou superior a 2 l

Vinho DOC “Trás -os -Montes”. . . . . . . . 0,0075 €/litro 0,0175 €/unidade 0,03 €/unidade 0,055 €/unidade 0,03 €/litro (ou fração)
V.E. DOC “Trás -os -Montes” . . . . . . . . . 0,0075 €/litro  - 0,04 €/unidade 0,065 €/unidade 0,04 €/litro (ou fração)
V.L. DOC “Trás -os -Montes” . . . . . . . . . 0,0075 €/litro 0,03 €/unidade 0,04 €/unidade — —
Vinho Regional “Transmontano”. . . . . . 0,0075 €/litro 0,015 €/unidade 0,025 €/unidade 0,035 €/unidade 0,02 €/litro (ou fração)

 16 de dezembro de 2011. — A Vice -Presidente (em substituição do Presidente do IVV, I. P., nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de fevereiro), Edite Azenha.

205549127 

 Aviso n.º 331/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio, torna -se público que, no ano de 2012, os valores 

da Taxa de Certificação a cobrar no ato de certificação pela Comissão Vitivinícola do Algarve, são os constantes do quadro seguinte: 

Capacidade igual
ou inferior a 0,5 l

Capacidade superior a 0,5 l
e igual ou inferior a 1 l

Capacidade superior a 1 l
e inferior a 2 l

Capacidade igual
ou superior a 2 l

Vinho DOP (Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira) . . . . . . . 0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,04 €/litro (ou fração)
Vinho Regional Algarve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,04 €/litro (ou fração)
Vinho Licoroso Algarve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 €/unidade 0,08 €/unidade 0,16 €/unidade 0,04 €/litro (ou fração)

 16 de dezembro de 2011. — A Vice -Presidente, Edite Azenha (em substituição do Presidente do IVV, I. P., nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 46/2007, de 27 de fevereiro).

205549119 




