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PARTE C
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural e das Florestas
Despacho n.º 32762-A/2008
Considerando que a Autoridade Florestal Nacional desenvolveu um
enorme esforço para a simplificação de procedimentos no âmbito do
licenciamento;

Considerando que, neste momento, as licenças de caça e de pesca
lúdica em águas interiores já podem ser emitidas, com vantagem, na
rede de caixas multibanco, permitindo um acesso rápido e generalizado
a todos os caçadores e pescadores;
Considerando ainda que importa reafectar os recursos a novas áreas de
intervenção que resultam da nova Lei Orgânica da Autoridade Florestal
Nacional, determino o seguinte:
a) As licenças de caça e de pesca lúdica em águas interiores são
exclusivamente emitidas pela rede multibanco;
b) A Autoridade Florestal Nacional continua a emitir licenças e segundas vias unicamente nos serviços das direcções regionais de florestas.
29 de Dezembro de 2008. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, Ascenso Luís Seixas Simões.

PARTE E
UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho (extracto) n.º 32762-B/2008

Catarina Lopes Botelho Antunes, Técnico Superior de 1.ª Classe
(Gestão), nomeada definitivamente Técnico Superior Principal
(Gestão), desta Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação,
considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece do visto do Tribunal de contas. Não são devidos emolumentos.)

Por despacho de 27 de Novembro de 2008, do Director da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação:

18 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão da Divisão de
Recursos Humanos, Maria Emília Santos Silva.

Faculdade de Engenharia

Teresa Alexandra Cardoso de Oliveira Ramos, Técnico Superior
de 2.ª Classe (BD), nomeada definitivamente Técnico Superior de
1.ª Classe (BD), desta Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma
data. (Não carece do visto do Tribunal de contas. Não são devidos
emolumentos.)
18 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão da Divisão de
Recursos Humanos, Maria Emília Santos Silva.
Despacho (extracto) n.º 32762-C/2008
Por despacho de 27 de Novembro de 2008, do Director da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação:
Luís Carlos Soares Abreu de Ferreira Matos, Técnico Superior
de 1.ª Classe (Apoio ao Ensino e à Investigação), nomeado definitivamente Técnico Superior Principal (Apoio ao Ensino e à Investigação), desta Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação,
considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece do visto do Tribunal de contas. Não são devidos emolumentos.)

Despacho (extracto) n.º 32762-E/2008
Por despacho de 19 de Dezembro de 2008, do Director da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação:
Manuel Eugénio Corrêa Mendes Lopes, Técnico Superior de
1.ª classe (AU), nomeado definitivamente Técnico Superior Principal (AU), desta Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação,
considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece do visto do Tribunal de contas. Não são devidos emolumentos.)
19 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão da Divisão de
Recursos Humanos, Maria Emília Santos Silva.
Despacho (extracto) n.º 32762-F/2008
Por despacho de 19 de Dezembro de 2008, do Director da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação:

Despacho (extracto) n.º 32762-D/2008

Maria do Rosário de Vasconcelos Macedo, Técnico Superior
de 2.ª Classe (AE), nomeada definitivamente Técnico Superior de
1.ª Classe (AE), desta Faculdade, com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado do lugar anterior a partir da mesma
data. (Não carece do visto do Tribunal de contas. Não são devidos
emolumentos.)

Por despacho de 27 de Novembro de 2008 do Director da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, por delegação:

19 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão da Divisão de
Recursos Humanos, Maria Emília Santos Silva.

18 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão da Divisão de
Recursos Humanos, Maria Emília Santos Silva.

