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 Aviso n.º 15565/2018
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que a assistente técnica, da carreira geral 
de assistente técnico Filomena Rosa Ribeiro de Almeida cessou, a seu 
pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de Saúde 
do Centro, IP, por exoneração, no dia 25 de maio de 2018.

8 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311722103 

 Aviso n.º 15566/2018
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que o Clínico Geral David Ferreira 
Cardoso cessou, a seu pedido, o exercício de funções nesta Adminis-
tração Regional de Saúde do Centro, IP, por exoneração, no dia 31 de 
dezembro de 2017.

8 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311722411 

 Declaração de Retificação n.º 787/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 13485/2018, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de setembro de 2018, 
mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

Onde se lê «Ana Margarida Ribeiro Monteiro» deve ler -se «Ana 
Margarida Monteiro Ribeiro».

9 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311727118 

 Declaração de Retificação n.º 788/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 13487/2018, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 24 de setembro de 
2018, mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

1 — Onde se lê:
«Filipe Ferreira Verde»

deve ler -se:
«Filipa Ferreira Verde»

9 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Centro, I. P., Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

311726908 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Aviso n.º 15567/2018
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º 

da Portaria n.º 229 -A/2015 de 03 de agosto foi, por despacho da Sua 
Excelência a Senhora Secretaria de Estado da Saúde de 05 -07 -2018, 
homologada a lista unitária de ordenação de final dos candidatos do 
procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal 
médico, para um (1) lugar na categoria de assistente graduado sénior, na 
especialidade de Psiquiatria da carreira médica hospitalar, do mapa de 
pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa aberto por Aviso 
n.º 14261/2017 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229 de 
28 de novembro de 2017.

Lista unitária de ordenação final
Teresa Isabel Lousada Brito Mota — 17,963 valores
Maria João da Silva Carnot Romão — 17,088 valores
Maria Leonor Gomes de Araújo Queiroz — 16,990 valores
Mário Jorge Mascarenhas de Carvalho Borrego — 16,890 valores
Paula Cristina de Sá Bernardo Henriques Casquinha — 15,776 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final cabe recurso a 
interpor, nos termos da legislação em vigor.

16 de outubro de 2018. — A Administradora Hospitalar, Cristina 
Pereira.

311734732 

 Aviso n.º 15568/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 1 da alínea d) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pública a cessação, por denúncia 
do contrato, da relação jurídica de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da 
enfermeira Maria José Carvalho Nogueira, pertencente ao mapa de 
pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, nos termos do 
disposto no artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
com efeitos a 02 de outubro de 2018.

16 de outubro de 2018. — A Administradora Hospitalar, Cristina 
Pereira.

311734651 

 Aviso n.º 15569/2018

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalha-
dores com relação jurídica de emprego público previamente 
constituída por tempo indeterminado, para o preenchimento de 
17 (dezassete) postos de trabalho do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, na categoria de enfermeiro 
da carreira especial de enfermagem.

1 — Nos termos do disposto no artigo 5.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 
de novembro, alterada pela Portaria n.º 323/2016, de 19 de dezembro, torna -se 
público que, por deliberação do Conselho Diretivo deste Centro Hospitalar de 
26 de setembro de 2017, na sequência do despacho exarado a 29 de agosto de 
2018 por Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado da Saúde se encontra 
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação no Diário 
da República, procedimento concursal comum, para o preenchimento de 17 
(dezassete) postos de trabalho na categoria de enfermeiro da carreira espe-
cial de enfermagem, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada 
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Em cumprimento do disposto nos artigos 266.º e seguintes da 
LTFP, do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e do ar-
tigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida a entidade 
gestora do sistema de requalificação (INA), que em 8 de outubro de 
2018 informou acerca da inexistência de trabalhadores em situação de 
requalificação.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, procedeu -se à consulta da Entidade Centralizada para 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), tendo esta infor-
mado a 1 de outubro de 2018 que por não ter ainda decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento 
para a categoria de enfermeiro, não existem (em reserva de recrutamento) 
quaisquer candidatos com o perfil adequado.

4 — Caracterização dos postos de trabalho a preencher: O conteúdo 
funcional da categoria de enfermeiro é inerente às respetivas qualifica-
ções e competências em enfermagem, compreendendo plena autonomia 
técnico -científica, conforme se encontra descrito no diploma que define 
o regime da carreira especial de enfermagem, artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro.

5 — Local de trabalho: As funções serão exercidas nas instalações do 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, com sede na Avenida do Brasil, 
n.º 53, 1749 -002 Lisboa, compreendendo todas as estruturas nele integradas.

6 — Regime de trabalho: O período normal de trabalho é de 35 horas 
semanais.

7 — Remuneração: A remuneração é a prevista para a categoria de 
enfermeiro no anexo ao Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, 
em conjugação com a Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, sem 
prejuízo do disposto em normativos legais imperativos que sejam aplicáveis.

8 — Condições de trabalho: As condições de trabalho e as regalias 
sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores da Admi-
nistração Pública.

9 — Legislação aplicável: O presente concurso rege -se pelas dis-
posições contidas no Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, no 
Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, na Portaria n.º 250/2014, 
de 28 de novembro, na Portaria n.º 323/2016, de 19 de dezembro, na 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e ainda pela LTFP e pelo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado e publicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de junho.

10 — Âmbito de recrutamento:
10.1 — Podem ser opositores ao presente concurso os enfermeiros 

habilitados com o respetivo título de enfermeiro, detentores de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituída.

10.2 — Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, não podem ser 
celebrados contratos para preenchimento de postos de trabalhos que 



Diário da República, 2.ª série — N.º 208 — 29 de outubro de 2018  28909

venham a ser identificados no âmbito do presente procedimento, com 
enfermeiros que, cumulativamente, se encontrem integrados na car-
reira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, idênticos aos que serão preenchidos 
nos termos do presente concurso.

11 — Requisitos de admissão:
11.1 — São requisitos gerais de admissão os definidos no artigo 17.º 

da LTFP:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

11.2 — É requisito especial de admissão ao presente concurso a 
posse de cédula profissional, atualizada, emitida pela Ordem dos En-
fermeiros.

11.3 — A apresentação dos documentos comprovativos das situações 
previstas nas alíneas c) a e) do ponto 11.1 do presente aviso é dispen-
sada nesta fase, desde que, o candidato declare no requerimento de 
admissão ao concurso, em alíneas separadas e sob compromisso de 
honra, a situação prevista em que se encontra relativamente a cada um 
dos requisitos.

12 — Prazo de validade: O presente recrutamento destina -se ao pre-
enchimento de 17 (dezassete) postos de trabalho, caducando com o seu 
preenchimento.

13 — Formalização das candidaturas:
13.1 — A candidatura deverá ser formalizada mediante formulário-

-tipo de utilização obrigatória e disponível na página eletrónica do 
CHPL, em www.chpl.min -saude.pt, podendo ser entregue pessoalmente 
nas instalações deste Centro Hospitalar, sito na Avenida do Brasil, 
n.º 53, 1749 -002 Lisboa, no período compreendido entre as 9 horas e 
as 15:30 horas, e até ao último dia do prazo estabelecido neste Aviso 
ou remetido pelo correio, para a mesma morada, em carta registada 
com aviso de receção, considerando -se neste último caso apresentada 
dentro do prazo, se o aviso de receção tiver sido expedido até ao termo 
do prazo fixado no preâmbulo deste aviso.

13.2 — O requerimento/formulário de admissão ao concurso deve 
ser acompanhado dos documentos a seguir identificados:

a) Documento comprovativo da posse do título de enfermeiro;
b) Documento comprovativo do vínculo à Administração Pública, 

emitido pelo serviço ou organismo correspondente, com data posterior 
à da publicação do presente aviso de abertura, da qual conste, inequi-
vocamente, a identificação da carreira e da categoria de que o candidato 
seja titular; a identificação da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida; o tempo na carreira, bem como a avaliação 
de desempenho obtida no último período de avaliação;

c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Enfermeiros 
(Cédula Profissional contendo vinheta válida);

d) Três exemplares do curriculum vitae, se a candidatura for entregue 
em suporte de papel, com breve descrição das atividades desenvolvidas, 
elaborado em modelo europeu, sendo que cada exemplar deve conter 
no máximo 5 páginas, paginadas, rubricadas e assinados no final. As 
referências curriculares devem ser acompanhadas dos respetivos docu-
mento comprovativos, redigidos em língua portuguesa, em anexo ao 
curriculum vitae e/ou apresentados até ao termo do prazo de candidatura.

Se a candidatura for submetida por correio eletrónico, deve o candi-
dato apresentar o curriculum vitae e os documentos comprovativos em 
formato eletrónico tipo pdf, anexos à mensagem de correio eletrónico, 
não sendo aceites quaisquer hiperligações para descarregar ficheiros, 
assim como todos os documentos anexos deverão ser identificados 
individualmente de forma clara e inequívoca.

e) Fotocópia dos certificados de habilitações literárias, com indicação 
da respetiva nota de avaliação final;

f) Fotocópia dos certificados de formação profissional, com indicação 
das entidades promotoras e respetiva duração;

g) Fotocópia de diplomas de pós -graduação e outros cursos não abran-
gidos pela alínea anterior.

13.3 — A não apresentação dos documentos enunciados nas alí-
neas a) a d) do ponto 13.2 determina a exclusão do procedimento de 
concurso.

13.4 — Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, bem como no 
ponto 11.3, os documentos referidos no ponto 13.2 do presente aviso 
devem encontrar -se redigidos/traduzidos em língua portuguesa e apre-

sentados dentro do prazo para admissão ao concurso, sob pena de não 
serem consideradas as referências curriculares não comprovadas.

13.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

14 — Métodos de seleção:
14.1 — O método de seleção aplicável é a avaliação curricular, comple-

mentada pela entrevista profissional de seleção, nos termos do disposto 
nos artigos 6.º, 7.º e 9.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, 
alterada pela Portaria n.º 323/2016, de 19 de dezembro.

14.1.1 — A avaliação curricular visa avaliar a qualificação dos can-
didatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional, 
relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções 
exercidas e a avaliação de desempenho obtida. Para tal, serão considerados 
e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de trabalho, 
nomeadamente, as habilitações académicas, a formação profissional, a 
experiência profissional e o tempo de desempenho no período anterior, 
no exercício de funções caracterizadoras do posto de trabalho a concurso.

14.1.2 — A entrevista profissional de seleção visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador 
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.2 — Os critérios de apreciação dos métodos de seleção utilizados, 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula 
classificativa, constam da ata número um, a qual será facultada aos 
candidatos, sempre que solicitada.

14.3 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores e resulta 
da média ponderada da classificação obtida em cada método de seleção.

14.4 — Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, a classificação 
final dos métodos de seleção será expressa na escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se não aprovados os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores.

14.5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 250/2014, de 
28 de novembro, alterada pela Portaria n.º 323/2016 de 19 de dezembro, 
o método de seleção de avaliação curricular tem caráter eliminatório.

14.6 — Em caso de igualdade de classificação final e para efeitos de 
desempate, aplicar -se -á o disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 250/2014, 
de 28 de novembro. Subsistindo a igualdade de classificação, o desem-
pate será efetuado de acordo com a contabilização do tempo de serviço 
em organizações de Saúde Mental e Psiquiatria.

15 — As atas das reuniões do júri do procedimento, incluindo a ata 
onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração final do método, serão disponibilizadas aos candidatos 
sempre que solicitadas.

16 — Composição e identificação do Júri: O Júri do presente proce-
dimento concursal terá a seguinte composição:

Presidente: Luís Miguel Rocha Santos, Enfermeiro Chefe.
1.º Vogal efetivo: Ana Paula Arvela Braz Correia, Enfermeira Chefe, 

que substitui o presidente do júri nas suas ausências e impedimentos.
2.º Vogal efetivo: Isabel Maria Alves Nunes Ventura, Enfermeira 

Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria.
1.º Vogal suplente: Rui Miguel Teixeira Gomes, Enfermeiro, detentor 

de Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria.
2.º Vogal suplente: Bruno Manuel Romão Silva, Enfermeiro, detentor 

de Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria.

17 — Resultados e ordenação final:
17.1 — A publicitação dos resultados obtidos na avaliação curricular 

é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada no placard 
sito no átrio do Pavilhão 11, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 
e disponibilizada na página eletrónica, em www.chpl.min -saude.pt, sendo 
notificados os candidatos de acordo com o previsto no artigo 22.º da 
Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.

17.1.1 — Os candidatos aprovados na avaliação curricular são convo-
cados para a realização do método seguinte pela forma prevista no n.º 2 
do artigo 22.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.

17.2 — A ordenação final dos candidatos será elaborada nos termos 
dos n.os 3 e 4 do artigo 26.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.

17.3 — A notificação dos candidatos em todas as fases do procedi-
mento será preferentemente efetuada através do envio de mensagem de 
correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, nos termos do 
previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 22.º da Portaria n.º 250/2014, 
de 28 de novembro, exceto se o número de candidaturas for superior a 
100, sendo neste caso as notificações efetuadas conforme previsto na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 22.º do mesmo diploma legal.

18 — Publicação das listas: A lista dos candidatos admitidos e excluídos 
será afixada no placard sito no átrio do Pavilhão 11, do Centro Hospi-
talar Psiquiátrico de Lisboa e disponibilizada na página eletrónica, em 
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www.chpl.min -saude.pt, sendo notificada aos candidatos nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.

A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada afixadas no placard sito no átrio 
do Pavilhão 11 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e disponibi-
lizada na página eletrónica, em www.chpl.min -saude.pt, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 28.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro.

19 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego:
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

17 de outubro de 2018. — A Administradora Hospitalar, Cristina 
Pereira.

311737227 

 ECONOMIA

Gabinete do Secretário de Estado da Energia

Louvor n.º 436/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia manifesto 

público louvor pelo modo exemplar como desempenhou as funções 
de técnica especialista do meu gabinete a Arquiteta Catarina Ferreira 
Farmhouse Alberto.

Ao longo do exercício de funções, revelou extraordinária capacidade 
de organização, a que se aliou uma grande dedicação e empenho ao 
serviço público com elevada exigência e produtividade.

Assim, muito me apraz reconhecer o seu desempenho como muito 
meritório e torná -lo público através do presente louvor.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737924 

 Louvor n.º 437/2018
Ao cessar funções como Secretária Pessoal do meu Gabinete, quero 

expressar o meu reconhecimento e admiração a Paula Cristina da Silva 
Lourenço Simões Alves, pela inexcedível dedicação, zelo e profissiona-
lismo evidenciados na forma como exerceu as suas funções tão exigentes 
como importantes para o meu gabinete.

Apraz -me assim expressar o meu agradecimento através de louvor 
público a Paula Cristina da Silva Lourenço Simões Alves.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737665 

 Louvor n.º 438/2018
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado da 

Energia é -me grato conferir público louvor ao adjunto Dr. Luís Serradas 
Tavares, pela competência e profissionalismo, dedicação, zelo, total 
disponibilidade, lealdade e elevadas qualidades pessoais evidenciadas 
na forma como sempre desempenhou as funções. O seu rigor, a sua 
capacidade de trabalho e a sua independência, aliados aos seus profun-
dos e sólidos conhecimentos nas áreas sob sua responsabilidade, foram 
essenciais para a boa condução dos assuntos do meu gabinete. Pelas 
qualidades humanas e profissionais demonstradas, pela abnegação e 
dedicação exemplar, é de toda a justiça manifestar -lhe o meu público 
louvor e faço votos futuros do maior sucesso profissional, sabendo 
que continuará a honrar o alto interesse e o sentido do serviço público.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737487 

 Louvor n.º 439/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, é -me par-

ticularmente grato conferir louvor público à Adjunta Dr.ª Ana Marisa 
Gomes de Almeida Santos Calhôa, que exerceu as essas funções com 
grande profissionalismo e eficiência.

A lealdade, a vitalidade e o entusiasmo com que exerceu as suas 
funções, aliados às suas qualidades profissionais e de relacionamento 
humano, foram decisivos para vários objetivos alcançados na área da 
energia, como foi a implementação, pela primeira vez em Portugal, do 
gasóleo profissional e o lançamento do modelo da garrafa social.

Pelo seu contributo exemplar, é de toda a justiça manifestar, por esta 
via, público louvor, o meu apreço e agradecimento.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737381 

 Louvor n.º 440/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia expresso 

público louvor pelo modo exemplar como desempenhou as funções de 
Chefe do meu Gabinete o Dr. Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

Ao longo do exercício destas exigentes funções, revelou uma ex-
traordinária lealdade de serviço público, capacidade de organização, a 
que se aliam excelentes e reconhecidos conhecimentos e competências 
técnicas e de submissão exclusiva ao interesse público e da defesa dos 
consumidores.

Muito do trabalho desenvolvido, nesta área governativa, durante os 
últimos 35 meses devem -se à sua capacidade técnica e ao seu sentido 
de interesse público e nacional.

Assim, muito me apraz reconhecer o seu desempenho como muito 
meritório e torná -lo público através do presente louvor.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311738418 

 Louvor n.º 441/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia expresso 

público louvor pelo modo exemplar como desempenhou as funções de 
técnica especialista a Eng.ª Patrícia Isabel Matias Corigo.

Ao longo do exercício das suas funções, revelou extraordinária capa-
cidade de organização, a que se aliam excelentes conhecimentos e com-
petências, amplamente reconhecidos, enorme ponderação e dedicação 
ao serviço público, elevada exigência e produtividade:

Assim, muito me apraz reconhecer o seu desempenho como muito 
meritório e torná -lo público através do presente louvor.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737981 

 Louvor n.º 442/2018
Ao cessar funções como Secretária Pessoal do meu Gabinete, quero 

expressar o meu reconhecimento a Bela Maria Ramos Filipe, pela ele-
vada dedicação, zelo e profissionalismo evidenciados na forma como 
exerceu as suas funções.

Apraz -me assim expressar o meu agradecimento através de louvor 
público a Bela Maria Ramos Filipe.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737916 

 Louvor n.º 443/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia expresso 

público louvor pelo modo exemplar como desempenhou as funções de 
técnico especialista o Mestre André Filipe Cabrita Mendes.

Ao longo do exercício das suas funções, revelou uma extraordinária 
capacidade de organização, a que se aliam excelentes conhecimentos e 
competências, amplamente reconhecidos, enorme ponderação e dedica-
ção ao serviço público, elevada exigência e produtividade, em especial 
na área da comunicação da área da energia.

Assim, muito me apraz reconhecer o seu desempenho como muito 
meritório e torná -lo público através do presente louvor.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737843 

 Louvor n.º 444/2018
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, quero 

expressar o meu reconhecimento a José Alfredo Heliodoro Marques 
Varela, pela dedicação, zelo e profissionalismo evidenciados na forma 
como exerceu as suas funções.

Apraz -me assim expressar o meu agradecimento através de louvor 
público a José Alfredo Heliodoro Marques Varela.

15 de outubro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

311737551 


