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3 — Experiência profissional:

2012 – Presente: Revisor Oficial de Contas e Consultor de empresas 
a título independente;

2010-2012 – Co-Fundador e Proprietário da Plubee – Connected 
Buying, Lda., a primeira empresa de compra coletiva em Portugal;

2008-2010 – Colaborador da Direção Financeira da Sonaecom – Servi-
ços de Comunicações, S.A. no departamento de Controlo e Consolidação 
na qualidade de Controller;

2004-2008 – Colaborador do departamento de auditoria da Pricewa-
terhouseCoopers, SROC, Lda. onde alcançou a posição de Senior Associate.

207300402 

 Gabinete do Secretário de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade

Despacho n.º 13243/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de técnico especialista no meu 
gabinete o mestre Miguel Botelho Gomes Barbosa.

2 — O designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente 
ao posto de trabalho de origem, ao abrigo do n.º 9 do artigo 13.º do 
referido decreto -lei.

3 — O designado fica autorizado a beneficiar da faculdade prevista 
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro.

4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 26 de agosto de 2013.

5 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

10 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Inovação, In-
vestimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves.

ANEXO

Nota curricular
Mestre em Gestão de Empresas pela Escola de Gestão da Universidade 

do Porto, licenciado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, iniciou percurso profissional na área das telecomunicações. Após 
concluir o MBA, enveredou por uma experiência internacional numa or-
ganização de referência na área da investigação aplicada, transferência de 
tecnologia e empreendedorismo. Posteriormente, integrou os quadros da 
SONAECOM, assumindo funções em diversas áreas de apoio à comissão 
executiva. Integra os quadros da Associação Fraunhofer Portugal Rese-
arch, onde desempenhou funções de direção executiva, e é professor as-
sistente convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Desempenhou funções de assessor do Secretário de Estado do Empreen-
dedorismo, Competitividade e Inovação, entre março e julho de 2013.

207315397 

 Despacho n.º 13244/2013
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de técnica especialista do meu 
Gabinete a licenciada Joana Filipa Lucas Varela. 

2 - A designada opta pela retribuição base mensal média efetivamente 
percebida durante o ano anterior à data do presente despacho, ao abrigo 
do n.º 10 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 9 de agosto de 2013. 

4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo. 

10 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Inovação, In-
vestimento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves.

ANEXO

Nota curricular
Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem 

desenvolvido a sua atividade profissional na área do direito comercial 
e societário, área na qual é Pós Graduada pela Faculdade de Direito da 
Universidade Católica Portuguesa.

207315412 

 Direção-Geral das Atividades Económicas

Despacho n.º 13245/2013
Em aditamento ao despacho n.º 11327/2013, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 168, de 2 de setembro de 2013, acrescenta -se 
a seguinte redação:

O nomeado fica autorizado a optar pelo vencimento ou retribuição 
base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de setembro.

8 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Artur Manuel Reis Lami.
207312018 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Despacho n.º 13246/2013

Subdelegação de competências nos coordenadores 
de núcleo e delegados distritais da Direção Regional 

de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo
Nos termos do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo 

e atenta a faculdade que me foi conferida a coberto do n.º 4 da delibe-
ração n.º 1058/2013, de 4 de abril, do conselho diretivo do Instituto 
de Mobilidade e Transportes, I. P., publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 92, de 14 de maio de 2013, subdelego, sem possibilidade 
de subdelegação, nos coordenadores de núcleo da Direção Regional 
de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo e nos delegados 
distritais de Viação as seguintes competências, a exercer no âmbito da 
respetiva área de jurisdição territorial:

1 — Na coordenadora do Núcleo de Atividades de Transporte, li-
cenciada Maria Manuela da Silva Oliveira, as competências constantes 
no n.º 1.2, nas alíneas a) a h) e j) a m) do n.º 1.5, nas alíneas a) a j) do 
n.º 1.6, na alínea b) do n.º 1.7 e no n.º 1.9, na área de negócio.

2 — Na coordenadora do Núcleo de Condutores, licenciada Maria 
de Lurdes Fernandes Bernardo, as competências constantes na alínea b) 
do n.º 1.3, nas alíneas a), c) a f) e i) do n.º 1.4 e no n.º 1.9, na área de 
negócio.

3 — No coordenador do Núcleo de Veículos, licenciado Osvaldo 
Francisco Gouveia Ribeiro, as competências constantes nas alíneas a), 
b), d), e) e h) do n.º 1.1, na alínea a) do n.º 1.3, na alínea a) do n.º 1.7 e 
no n.º 1.9, na área de negócio.

4 — Na coordenadora do Núcleo de Atendimento Público, Guiomar 
Faria da Costa, a assinatura do expediente relativo à resposta das recla-
mações do livro amarelo e pedidos de retificação de cartas de condução 
que entrem pelos balcões de atendimento.

5 — Nos delegados distritais de Viação de Santarém, licenciada Bela 
Maria Morais Campos, e de Setúbal, Luís Manuel Banza Alves, as 
competências constantes nas alíneas a), b), d), e), h) e i) do n.º 1.1, na 
alínea b) do n.º 1.3, nas alíneas a) e c) do n.º 1.4, nas alíneas c), f) e m) 
do n.º 1.5, na alínea j) do n.º 1.6, na alínea a) do n.º 1.7 e no n.º 1.9, na 
área de negócio.

6 — Subdelego também, nos coordenadores de núcleo, supra iden-
tificados, a competência constante da alínea c) do n.º 1.1, nas minhas 
faltas ou impedimentos.

7 — Subdelego ainda nos coordenadores de núcleo e nos delegados 
distritais, acima mencionados, a assinatura da correspondência ou do ex-
pediente necessário à instrução dos procedimentos administrativos, salvo 
nos casos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2.2. da deliberação supra.

8 — As competências ora subdelegadas referem -se a atividades e 
processos do âmbito da respetiva unidade orgânica.

9 — A presente subdelegação produz efeitos desde a presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados em data anterior.

3 de outubro de 2013. — O Diretor Regional de Mobilidade e Trans-
portes de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Ferreira Teixeira.

207302071 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 12713/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, informa -se que a lista unitária de ordenação 
final relativa à referência TS2/TF/EHT Estoril/2013 do procedimento 
concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de trabalho 




