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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Local

Despacho n.º 10725/2014
Considerando a renúncia ao mandato da totalidade dos membros 

efetivos e suplentes candidatos pela lista mais votada à Assembleia de 
Freguesia de São Pedro, município de Figueira da Foz.

Considerando que por esse facto ficou esgotada a possibilidade de 
substituição do Presidente da Junta de Freguesia prevista no artigo 79.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela 
Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro;

Considerando, assim, a necessidade de marcação de eleições inter-
calares para a Assembleia de Freguesia de São Pedro;

Ao abrigo do disposto nos números 1 e 2 do artigo 222.º da Lei Orgâ-
nica n.º 1/2001, de 14 de agosto, alterada pelas Leis Orgânicas números 
5 -A/2001, de 26 de novembro, 3/2005, de 29 de agosto, 3/2010, de 15 
de dezembro, e 1/2011, de 30 de novembro, determino a marcação de 
eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de São Pedro, 
município de Figueira da Foz, no dia 19 de outubro de 2014.

11 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Administração 
Local, António Egrejas Leitão Amaro.
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 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho n.º 10726/2014
Na sequência do procedimento concursal de seleção para provimento 

do cargo de direção intermédia de 1.º grau, correspondente à Direção 
de Serviços Bibliográficos Gerais, do quadro de pessoal dirigente da 
Biblioteca Nacional de Portugal, aberto por aviso n.º 7247/2014, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série n.º 115, de 18 de julho de 2014, 
e publicitado na Bolsa de Emprego Público em 20 de junho de 2014, 
designo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo, a mestre Maria Luisa Ferreira Nunes dos Santos, 
no cargo de diretora de Serviços Bibliográficos Gerais da Biblioteca 
Nacional de Portugal.

A nomeada possui os requisitos legais exigidos, bem como capa-
cidades adequadas e experiência profissional, correspondendo, por 
conseguinte, ao perfil pretendido para o lugar a prover, evidenciado 
na síntese curricular em anexo ao presente despacho, do qual faz parte 
integrante:

A presente designação produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.
1 de agosto de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.

Síntese curricular
Nome — Maria Luísa Ferreira Nunes dos Santos
Data de nascimento — 11 de julho de 1956
Formação académica — Licenciatura em História pela Faculdade de 

Letras da Universidade Clássica de Lisboa (1981), com classificação 
final de 15 valores; Pós -graduação em Ciências Documentais pela Fa-
culdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa (1988), com clas-
sificação final de 17 valores; Mestrado em Ciências Documentais pela 
Universidade de Évora (2005), com a classificação final de Muito Bom.

Formação profissional complementar — Seminário de Alta Direção 
realizado no Instituto Nacional de Administração em novembro de 
2005; curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, 
também realizado no Instituto Nacional de Administração em 2009, com 
a classificação de 16,1 valores.

Formação em línguas — First Certificate in English, do Instituto 
Britânico (1976); Curso Superior de Língua Italiana, do Instituto Italiano 
de Cultura em Portugal (1998).

Atividade profissional — Professora provisória dos ensinos básico e 
secundário, de 1981 a 1989; técnica superior no Departamento de Ar-
queologia do Instituto Português do Património Cultural, em regime de 

requisição, entre 1986 e 1989; técnica superior de Biblioteca e Documen-
tação, na Biblioteca Nacional, desde 1989 (a cujo quadro pertence desde 
1991); Chefe de Divisão do Centro de Recursos, Edição e Divulgação 
do Departamento de Avaliação, Prospetiva e Planeamento do Ministério 
da Educação entre 1997 e 2000; Chefe de Divisão da PORBASE, na 
Biblioteca Nacional, de janeiro de 2000 a abril de 2007; Diretora de 
Serviços Bibliográficos Nacionais, na Biblioteca Nacional de Portugal, 
de abril de 2007 a junho de 2012; Diretora de serviços Bibliográficos 
Gerais, em regime de substituição, desde 30 de junho de 2014.

Outras atividades de caráter profissional — Assistente convidada 
do Departamento de História da Universidade de Évora, em regime de 
acumulação, entre 1998 e 2005; Consultora, em regime de avença, da 
Comissão Instaladora do Instituto Histórico da Educação, entre 1999 
e 2001; Docente convidada no curso de Pós -graduação e Mestrado em 
Arquivos, Bibliotecas e Ciência da Informação da Universidade de 
Évora (2001 -2005) e no curso de Pós -graduação e Mestrado de Ciências 
da Informação e da Documentação da Universidade Nova de Lisboa, 
(2006 -2010).

Outras atividades — Diversas atividades no âmbito da história, 
arqueologia e património industrial, destacando -se a organização de 
conferências nacionais e internacionais, a participação na conceção 
de exposições e museus e em projetos de investigação, na direção da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, em intervenções 
arqueológicas e a publicação de trabalhos de caráter científico.

Atividades de formadora, quer no âmbito da arqueologia e do patri-
mónio industrial quer no âmbito da biblioteconomia, área em que tem 
igualmente trabalhos publicados. Participação em vários seminários, 
encontros e congressos nacionais e internacionais e ações de formação 
no âmbito das ciências da informação e de aspetos ligados à gestão.

Últimos trabalhos publicados na área da bibliotecono-
mia — “Organização do conhecimento e representação de assuntos: 
caminhos para uma efetiva recuperação da informação em ambientes de 
rede” (Lisboa: BNL, 2007); “A Bibliografia Nacional Portuguesa — no-
vas exigências, novos modelos e serviços”, comunicação apresentada ao 
10.º Congresso Nacional BAD (2010); “A cooperação PORBASE: ponto 
da situação”, 10as Jornadas PORBASE: Normalização bibliográfica 
(Lisboa: Biblioteca Nacional, 2006); UNIMARC and the Portuguese 
National Bibliographic Database — PORBASE. UNIMARC Users 
Group Meeting, 1, Lisboa (2006);
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 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 9466/2014
Foi apresentada pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, 

nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, com a redação do Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 
uma proposta de alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 
(REN) para o município de Vila Nova da Barquinha, aprovada pela RCM 
n.º 40/1996 de 22 de março.

Esta proposta insere -se no âmbito do procedimento de elaboração do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova da Barquinha.

No âmbito da conferência de serviços prevista no artigo 11.º daquele 
diploma, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. pronunciou -se favora-
velmente e a CCDRLVT desfavoravelmente sobre a proposta de alteração 
da delimitação, pelo que a CMVNB procedeu à sua reformulação.

Nos termos do n.º 13 do artigo 11.º daquele diploma, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
veio a aprovar em 28 -07 -2014, a alteração da delimitação de REN para 
o concelho de Vila Nova da Barquinha.

Assim:
Considerando o disposto no Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

com a redação do Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro faz -se 
público o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

Foi aprovada a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Na-
cional para o município de Vila Nova da Barquinha, com a exclusão 
identificada na planta e no quadro anexo ao presente aviso, que dele 
fazem parte integrante.




