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Orientou dissertações de mestrado e doutoramento, e foi membro de 
júris de provas de mestrado e de doutoramento.

Participou, como oradora, em debates, colóquios e seminários, nacio-
nais e internacionais, sendo os mais relevantes relacionados com a des-
materialização de instrumentos de gestão territorial e com a articulação 
do quadro normativo ligado à gestão integrada da água e do espaço.

Trabalhou para a Comissão Europeia, como perita do VII Programa 
Quadro, 2010 (Work Programme — Cooperating Scientific Program-
me — Theme 6 — Environment (Including Climate Change), e foi 
designada como perita nacional em Informação Geográfica, apoiando 
neste quadro a posição portuguesa na definição de áreas de financiamento 
a contemplar no 6.º Concurso do CIP -ICT PSP, (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme — Information and Communication 
Technologies Policy Support Programme), aberto em janeiro de 2012 
e a decorrer.

205631909 

 Despacho n.º 1223/2012
Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e 
o processo reorganizativo do Ministério, em curso, determino a cessação 
de funções da licenciada Maria João Souto Bessa Esquível no cargo de 
subdiretora -geral do Instituto Geográfico Português, com efeitos a partir 
de 18 de janeiro de 2012.

18 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205630767 

 Despacho n.º 1224/2012
Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e 
o processo reorganizativo do Ministério, em curso, determino a cessação 
de funções da mestre Ana Cristina Catita no cargo de subdiretora -geral 
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, com efeitos 
a partir de 18 de janeiro de 2012.

18 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205630848 

 Despacho n.º 1225/2012
Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e 
o processo reorganizativo do Ministério, em curso, determino a cessação 
de funções do tenente -general Carlos Manuel Mourato Nunes no cargo 
de diretor -geral do Instituto Geográfico Português, com efeitos a partir 
de 18 de janeiro de 2012.

18 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205630142 

 Despacho n.º 1226/2012
Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e o processo reorganizativo do Ministério, em curso, determino a ces-
sação de funções do Prof. Doutor Rui Pedro de Sousa Pereira Monteiro 
Julião no cargo de subdiretor -geral do Instituto Geográfico Português, 
com efeitos a partir de 18 de janeiro de 2012.

18 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205630434 

 Despacho n.º 1227/2012
Considerando que se encontra em curso o processo reorganizativo dos 

serviços e demais entidades do Ministério, decorrente da Lei Orgânica do 
XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, e a necessidade de, entretanto, se garantir o regular 
funcionamento dos serviços;

Nos termos e ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 2.º, do n.º 1 do ar-
tigo 18.º, do n.º 8 do artigo 19.º e do artigo 27.º, todos da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, e conforme previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 54/2007, de 27 de abril:

1 — Designo a licenciada Maria Manuel von Hafe Teixeira da Cruz 
para exercer, em regime de substituição, o cargo de subdiretora -geral 
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.

2 — A presente designação tem como suporte a nota curricular publi-
cada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de janeiro 
de 2012.

18 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

Nota curricular
Maria Manuel von Hafe Teixeira da Cruz
Data de nascimento — 23 de agosto de 1963
Qualificações académicas: Licenciada em Arquitetura pela Faculdade 

de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa com a média final 
de 16 valores, em 1986.

Experiência profissional
De setembro de 2010 até à presente data é sócia gerente da empresa 

Maria Manuel von Hafe — Arquitectos, L.da, e integra o atelier Oschoa 
Arquitectos nos quais desenvolveu projetos de Arquitetura, de urba-
nismo e de espaço público, acompanhamento de obras e assessorias 
técnicas para diversos clientes institucionais e particulares. De junho 
de 2011 até à presente data presta serviços de Assessoria Técnica na 
área do urbanismo à empresa Parque Expo’ 98 SA. Entre setembro de 
2010 e junho de 2011 prestou serviços de Assessoria Técnica na área 
do urbanismo à empresa Parque Expo Imobiliária, empresa do grupo 
Parque Expo. Entre maio de 2005 e janeiro de 2009 integrou os quadros 
da empresa municipal BAIXAPOMBALINASRU — Sociedade de 
Reabilitação Urbana, E. M., na direção técnica, tendo sido responsável 
pela elaboração de documentos estratégicos, colaborado na elaboração 
de Termos de Referência do Plano de Pormenor do Aterro da Boavista 
(Nascente), do programa de concurso para o edifício sede da EDP, cola-
borado na elaboração dos Termos de Referência do Plano de Pormenor 
da Baixa Pombalina com a CML e participado no grupo de trabalho 
responsável pela elaboração do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina 
com a Câmara Municipal de Lisboa e IGESPAR. Entre março de 2004 
e fevereiro de 2007 foi responsável pelo departamento de urbanismo da 
Ambelis — Agência para a Modernização Económica de Lisboa, S. A., 
no que destaca a coordenação e acompanhamento do projeto Alcântara 
XXI — cujo estudo urbanístico é da autoria dos Arq.os Frederico Val-
sassina e Manuel Aires Mateus.

Entre dezembro de 2000 e abril de 2003 exerceu as funções de vogal do 
Conselho de Administração da Sociedade Leiriapolis, S. A., Sociedade 
para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria.

Entre dezembro de 1993 a fevereiro de 2004 integrou os quadros da 
sociedade Parque Expo 98’SA:

Entre março de 2000 e fevereiro de 2004, enquanto diretora de ser-
viços, integrou a área funcional de planeamento urbanístico e a área 
de negócios de requalificação ambiental tendo sido responsável, entre 
outros, pela coordenação do contrato de mandato para a gestão da inter-
venção do Programa Polis em Leiria e a elaboração do Plano Estratégico 
do Programa Polis em Tomar; Entre abril de 2000 e novembro de 2011, 
enquanto técnico coordenador, na área de negócios de requalificação 
ambiental, foi responsável, pela elaboração dos Planos Estratégicos das 
intervenções do Programa Polis de Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco 
e Bragança; Entre dezembro de 1993 e fevereiro de 2000, enquanto 
técnico superior, integrou a direção de serviços de planeamento e gestão 
urbanística tendo participado na conceção e concretização do Plano de 
Urbanização da Zona de Intervenção da Expo’98, na revisão do Plano 
de Urbanização da Zona de Intervenção da Expo’98, na revisão do Plano 
de Pormenor PP3 da Zona de Intervenção da Expo’98 e na coordenação 
do projeto de infraestruturas e espaços públicos da zona alta/ zona de 
transição do Plano de Pormenor PP3. Foi ainda responsável pelo acom-
panhamento, no âmbito do departamento de urbanismo, dos projetos e 
obras do Parque do Tejo PP6, da marina Expo, da frente do, do centro 
de informação da Expo’98, da Feira Internacional de Lisboa (FIL), e das 
intervenções de arte urbana, equipamento e mobiliário urbano da Zona 
de Intervenção da Expo’98, exterior ao recinto da exposição.

Entre janeiro de 1989 e dezembro de 1993 integrou os quadros do 
atelier Sua Kay — Arquitetos, tendo sido responsável, entre outros, por 
diversos projetos de licenciamento e execução de edifícios de habitação, 
serviços, e hotéis e participado em diversos concursos nomeadamente: 
novas instalações da R.T.P. em Lisboa — menção honrosa, nova sede 
do Banco de Portugal em Lisboa — menção honrosa. Trabalhou, ainda 
no A.A.P. — Atelier de Arquitetura e Planeamento, L.da (1988), e nos 




