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PARTE C

 SAÚDE

Gabinete da Ministra

Declaração de Retificação n.º 441-A/2019

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento de 
Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Des-
pacho Normativo n.º 15/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 243, de 21 de dezembro de 2016, declara-se que o Des-
pacho n.º 4724-A/2019, publicado no Diário da República, n.º 89, de 
9 de maio de 2019, saiu, na lista de potenciais livros de referência 
para preparação da prova, com a seguinte inexatidão, que assim se 
retifica:

Onde se lê:

«Marcdante, K. & Kliegman, R. M., “Nelson’s Essentials of Pedi-
atrics”, Elsevier»

deve ler-se:

«Guerrero-Fernández J., Cartón Sánchez A, Barreda Bonis A., 
Menéndez Suso J., Ruiz Domínguez J., “Manual de Diagnóstico y 
Terapéutica en Pediatría” Editorial Médica Panamericana»

16 de maio de 2019. — A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões.

312307904 

 MAR

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos

Aviso n.º 8592-A/2019

Plano para a Aquicultura em Águas de Transição (PAqAT)

Discussão pública
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º do Decreto -Lei 

n.º 38/2015, de 12 de março, torna -se público que decorre, por um período 
de 30 dias, a discussão pública da proposta de Plano para a Aquicultura 
em Águas de Transição (PAqAT), com início a 17 de maio e fim a 16 
de junho de 2019. Durante este período, a proposta de Plano bem como 
o parecer da comissão consultiva e atas, encontram -se disponíveis para 
consulta dos interessados na página da DGRM (www.dgrm.mm.gov.pt) 
e no Portal PARTICIPA (www.participa.pt), e, ainda, nas instalações 
da Direção -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marí-
timos (DGRM) sita na Avenida Brasília, em Lisboa. Os interessados 
podem apresentar as suas observações e sugestões, na forma escrita, 
preferencialmente através do Portal PARTICIPA, no endereço eletrónico 
anteriormente indicado. No período em que decorre a discussão pública, 
realizar -se -ão três sessões públicas — Ílhavo, Lisboa e Faro — nos lo-
cais e datas que serão oportunamente divulgados na página da DGRM.

16 de maio de 2019. — A Subdiretora -Geral, Isabel Ventura.
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