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De Setembro de 1997 a Maio de 1998 — Sonae Redes de Dados,
Departamento de Microinformática:

Técnico de microinformática, suporte técnico nas seguintes empre-
sas: (SONAE, SGPS; Sonae Distribuição; Banco Universo).

Formação académica:

2005 — MBA com especialização em Finanças na Universidade
Católica Portuguesa;

De 2002 a 2004 — MBA com especialização em Gestão Geral na
Universidade Católica Portuguesa;

De 1992 a 1997 — licenciatura em Engenharia Electrónica Indus-
trial na Universidade do Minho.

Outra formação:

Janeiro de 2007 — certificação em Gestão de Serviços de Tecno-
logias de Informação (ITIL Foundations);

Julho de 2004 — módulo «Business presentation skills», Hay Group;
Abril de 2002 — seminário organizado pela Telefónica, em parceria

com a Euroteam, com o tema «Project management in an European
environment — e-business», Madrid;

Junho de 2000 — curso de gestão de projectos, PT Inovação, Aveiro;
Junho de 1991 — Certificate of Proficiency in English, Cambridge

University.

Curriculum vitae

Rui Fernando Nunes Simões.
Local de nascimento — Lisboa.
Data de nascimento — 7 de Dezembro de 1974.
Percurso académico:

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa,
em 1997, com média final de 15 valores;

Pós-graduação em Direito da Sociedade da Informação na Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de
1997-1998;

Frequência dos módulos de Direito Bancário e Recuperação das
Empresas e Falência, da pós-graduação em Direito Comercial da
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Experiência profissional:

Curso de estágio da Ordem dos Advogados concluído em Dezembro
de 1999, com a classificação de Bom;

Exercício de advocacia na sociedade de advogados Ferreira Pinto
& Associados, de Setembro de 1997 a Novembro de 2002, com especial
incidência em matérias contratuais e de contencioso;

De Dezembro de 2002 a Junho de 2005, director-adjunto do Gabi-
nete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça,
com referências especiais para a coordenação dos trabalhos prepa-
ratórios dos seguintes projectos legislativos: Código da Insolvência
e Recuperação de Empresas; legislação complementar à reforma da
acção executiva; regime de constituição imediata de sociedades comer-
ciais — «empresa na hora»; regime regulamentar da legislação sobre
documentos electrónicos e assinatura electrónica. Também no exer-
cício destas funções foi responsável pela coordenação do projecto
de Reformulação do Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça;

Desde Junho de 2005, vogal do conselho directivo do Instituto
das Tecnologias da Informação na Justiça.

Intervenções em conferências e outros eventos:

Orador nas conferências «Problema informático do ano
2000 — Riscos jurídicos», «Negociação de contrato de desenvolvi-
mento de programa informático à medida», «Contratos de Outsour-
cing — Como redigi-los», organizadas pela IFE — International
Faculty for Executives;

Comunicação no II Congresso Nacional da Administração Pública,
organizado pelo INA, relativa ao «Projecto de reformulação do sistema
de informação das estatísticas da justiça»;

Integração da delegação portuguesa que apresentou à Comissão
de Direitos Humanos da ONU o IV Relatório Periódico sobre o
Cumprimento do Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos;

Comunicação no seminário «A justiça e cidadania na sociedade
da informação», organizado pela Fundação Bissaya Barreto, sobre
«O portal da justiça e o cidadão».

Outras aptidões:

First Certificate in English da Universidade de Cambridge, com
nota A;

Curso para altos dirigentes do Ministério da Justiça, ministrado
pelo INA;

Certificação em Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação
(nível foundation).

Despacho n.o 11 530/2007

A publicação dos diplomas que concretizam, no âmbito do Programa
de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE),
o processo de reorganização dos serviços do Ministério da Justiça
(MJ) no quadro da nova orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei
n.o 206/2006, de 27 de Outubro, determinou, para além da criação,
aperfeiçoamento e clarificação de novos instrumentos orgânicos de
desenvolvimento da política de justiça, a extinção de diversos órgãos
e estruturas e a consequente redistribuição de competências e atri-
buições, para além de uma diminuição significativa do número de
cargos dirigentes.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 123/2007, de 27 de
Abril, e em consonância com os princípios subjacentes ao PRACE,
concretiza-se a extinção, dando origem à Direcção-Geral da Política
de Justiça (DGPJ), do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento
(GPLP) e do Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias
e de Cooperação (GRIEC), processo de fusão este que se encontra
associado a uma redução do número de cargos dirigentes.

Neste contexto, afigura-se imperativo proceder à nomeação da nova
equipa dirigente da DGPJ, processo que ora se inicia com a nomeação
do dirigente máximo do serviço.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 18.o e 19.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, conjugados com os artigos 9.o, 26.o e 29.o do Decre-
to-Lei n.o 206/2006, de 27 de Outubro, e com os artigos 3.o e 8.o
do Decreto-Lei n.o 123/2007, de 27 de Abril, é nomeada directora-geral
da DGPJ, em comissão de serviço, a licenciada Rita Brasil de Brito,
possuidora de reconhecida aptidão e experiência profissional ade-
quadas ao exercício das referidas funções, como evidencia o respectivo
currículo, publicado em anexo ao presente despacho.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Maio
de 2007.

16 de Maio de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes Costa.

Síntese curricular

I — Identificação pessoal:

Nome — Rita Brasil de Brito;
Nacionalidade — portuguesa.

II — Habilitações literárias:

1995 — licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa;

1998 — pós-graduação em Estudos Europeus (dominante Jurídica)
ministrada pelo Instituto de Estudos Europeus da Universidade Cató-
lica Portuguesa.

III — Conhecimentos linguísticos:

Inglês — Certificate of Proficiency in English da Universidade de
Cambridge;

Francês — Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes de
l’Alliance Française de Paris (tronc commun);

Alemão — Grundstuffe 4 (G4) do Goëthe Institut de Lisboa;
Cantonense — frequência do curso de cantonense para juristas

organizado pelos Serviços de Administração Pública do Governo da
Região Administrativa Especial de Macau.

IV — Experiência profissional:

2005 (Novembro) até ao presente — directora do Gabinete de Polí-
tica Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. Vogal do
Conselho Superior de Estatística. Presidente da Secção Permanente
do Segredo Estatístico;

2005 (Maio a Setembro) — chefia funcional no Departamento de
Produção Jurídica da Direcção de Serviços de Assuntos de Justiça
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (República
Popular da China);

2005 — nomeada técnica superior de 1.a classe do quadro I do pes-
soal do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

De 2002 (Novembro) a 2005 (Maio) — técnica superior assessora
no Departamento de Produção Jurídica da Direcção de Serviços de
Assuntos de Justiça do Governo da Região Administrativa Especial
de Macau (República Popular da China);

2000 (Outubro) a 2002 (Outubro) — directora-adjunta do Gabinete
de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça com
funções de substituição do director nas suas ausências e impedimentos.
Vogal suplente do Conselho Superior de Estatística. Presidente do
júri do concurso internacional para a reformulação do sistema de
informação das estatísticas da justiça;

2000 — nomeada, em 6 de Junho de 2000, em regime de substi-
tuição, chefe de divisão de Migrações da Direcção de Serviços de
Migrações e Apoio Social, Direcção-Geral dos Assuntos Consulares
e Comunidades Portuguesas, Ministério dos Negócios Estrangeiros.



16 336 Diário da República, 2.a série — N.o 112 — 12 de Junho de 2007

Perita no Comité de Peritos do Conselho da Europa sobre o estatuto
de residência e os direitos dos imigrantes;

1999 — nomeada técnica superior de 2.a classe do quadro I do pes-
soal do Ministério dos Negócios Estrangeiros;

De 1996 a 1998 — jurista na Direcção de Serviços de Migrações
e Apoio Social da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comu-
nidades Portuguesas — Ministério dos Negócios Estrangeiros;

1995 (Abril) — inscrição como advogada estagiária na Ordem dos
Advogados — Conselho Distrital de Lisboa (inscrição actualmente
suspensa, a seu pedido).

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Despacho n.o 11 531/2007

Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 141/2007, de 27 de Abril, do n.o 4 do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 208/2006, de 27 de Outubro, e ao abrigo dos
artigos 19.o e 20.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 105/2007, de 3 de Abril,
determina-se:

1 — Nomear os membros do conselho directivo do Instituto do
Turismo de Portugal, I. P., cujas idoneidade, experiência e compe-
tências profissionais, comummente reconhecidas, são patentes nas
sinopses curriculares anexas:

Presidente — Luís Manuel dos Santos Silva Patrão.
Vice-presidente — Frederico de Freitas Costa.
Vogais:

Jorge Manuel Rodrigues Umbelino.
Maria José Martins Catarino.
Nuno Manuel Oliveira dos Santos.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Maio de 2007.

17 de Maio de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro da Economia e da Inovação, Manuel
António Gomes de Almeida de Pinho.

Nota curricular

Nome — Luís Manuel dos Santos Silva Patrão.
Data de nascimento — 8 de Dezembro de 1954.
É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo ter-

minado o curso em 1976.
Carreira profissional e cargos desempenhados:

Presidente do conselho directivo do Turismo Portugal, I. P. (2006);
Vogal do conselho de administração da ENATUR — Empresa

Nacional de Turismo, S. A. (2006);
Conselheiro dos conselhos gerais e de supervisão da TAP — Trans-

portes Aéreos Portugueses, SGPS, S. A., e Transportes Aéreos Por-
tugueses, S. A. (2006);

Chefe do Gabinete do Primeiro-Ministro do XVII Governo
(2005-2006);

Juiz árbitro do Centro de Arbitragem do Sector Automóvel (2004);
Assessor principal, chefe de divisão e director de serviços do Ins-

tituto do Consumidor. Coordenador da equipa de projecto POSI/IC
e gestor dos projectos «Rede telemática de informação ao consu-
midor» e «Portal dos consumidores» (1986-1989/2001-2004);

Chefe de gabinete e assessor do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista (1989-1995/2004-2005);

Presidente do conselho de administração e administrador não exe-
cutivo da Sítios, Serviços de Informação Turística (2001-2004);

Secretário de Estado da Administração Interna do XIV Governo
(1999-2000);

Deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Faro
(1999-2001) e pelo círculo de Lisboa (1981-1983). Membro das Comis-
sões Parlamentares de Defesa Nacional, de Educação e Ciência, de
Juventude e de Trabalho;

Chefe do Gabinete do Primeiro-Ministro do XIII Governo
(1995-1999);

Vice-presidente e presidente da comissão executiva da
DECO — Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, de 1989
a 1995;

Presidente da comissão executiva das Pousadas de Juventude
(1984-1987);

Director de serviços do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis
(1978-1980/1983-1986).

Menções:

Em 2000 foi eleito personalidade do ano pela AHETA — Asso-
ciação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve e pela

ANECRA — Associação Nacional das Empresas de Comércio e
Reparação Automóvel;

Louvores do Primeiro-Ministro do XVII Governo (2006), do Pri-
meiro-Ministro do XIII Governo (1999) e do ministro sem pasta do
I Governo Constitucional (1978).

Livros publicados:

Guia de Portugal, Lisboa, 2001;
Guia de Viajes a Portugal, Lisboa, 2002;
Guia do Cidadão, PCM, 1989 (textos e coordenação editorial).

Nota curricular

Nome — Frederico de Freitas Costa.
Data de nascimento — 29 de Janeiro de 1965.
Habilitações académicas:

1990-1991 — frequência do mestrado em Turismo Internacional
pela Universidade de Bournemouth;

1989 — curso de pós-graduação em Turismo pelo Centre Inter-
nacional de Glion;

1986-1989 — curso de Gestão e Técnica Hoteleira pela Escola de
Hotelaria e Turismo do Porto:

Experiência profissional:

2005-. . . — vogal do conselho directivo do Turismo de Portugal,
I. P.;

2004-2005 — director de Marketing e Vendas das Pousadas de Por-
tugal, director comercial de área do grupo Pestana (Pestana Palace,
Atlantic Gardens e Pestana Porto) e director-coordenador da área
corporate de todo o grupo Pestana;

2003-2004:

Director de Promoção Turística do ICEP em Lisboa (sede);
Coordenação da área do turismo do ICEP;
Coordenação de uma equipa de 77 colaboradores;

1998-2003 — delegado do ICEP para os Estados Unidos da Amé-
rica — Delegação em Nova Iorque/área do turismo;

1997-1998 — director-adjunto na Direcção de Promoção Turística
do ICEP em Lisboa;

Co-responsável por uma equipa de 35 colaboradores;
1994-1997 — coordenador do Sector de Mercados Internacionais

na Direcção de Promoção Turística do ICEP em Lisboa;
1993-1994 — técnico de promoção na Direcção de Promoção Turís-

tica do ICEP em Lisboa, coordenador da actividade promocional nos
mercados do Reino Unido, Irlanda e Áustria;

1993 — técnico de promoção para o mercado do Reino Unido na
Delegação do ICEP em Londres, responsável pela área de opera-
ção/comercialização e produto «golfe»;

1989-1992 — técnico de promoção para o mercado do Reino Unido
no Centro de Turismo de Portugal em Londres (Instituto de Promoção
Turística).

Outras experiências profissionais:

2007-. . . — vice-presidente da European Travel Comission;
2003:

Representante do Ministério da Economia na Comissão Estratégica
dos Oceanos;

Representante do Ministério da Economia na Comissão Intermi-
nisterial para as Comunidades Portuguesas;

1999-2003 — secretário-geral e tesoureiro da European Travel
Commission para a actividade no mercado dos Estados Unidos da
América.

Nota curricular

Nome — Jorge Manuel Rodrigues Umbelino.
Habilitação académica — geógrafo (Universidade de Lisboa), mes-

tre em Planeamento Regional e Urbano (Universidade Técnica de
Lisboa) e doutor em Geografia e Planeamento Regional (Universidade
Nova de Lisboa).

Actividade profissional:

Presidente do conselho de administração do Instituto de Formação
Turística (2005-2007);

Vogal do conselho directivo do Instituto de Turismo de Portugal
(2006-2007);

Subdirector-geral do Turismo (2001-2002);
Professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-

versidade Nova de Lisboa (1982-2001/2002-2003);
Professor da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

(2003-2005);




