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Outra Formação:
2010 (fevereiro — maio) — FORGEP — Programa de Formação 

em Gestão Pública, no Instituto Nacional de Administração, I. P., com 
média final de 15, 5 valores.

Experiência Profissional:
1996 -2001 — Exercício de funções enquanto professora do 3.º ciclo 

do ensino básico e secundário (Inglês e Alemão, ensino diurno e recor-
rente), tendo exercido funções como diretora de turma e coordenadora 
do Departamento de Línguas Estrangeiras, para além da participação 
em diversos projetos desenvolvidos nas escolas;

2001 -2007 Exercício, em regime de requisição, de funções técnico-
-pedagógicas no Núcleo do Ensino Profissional do Departamento do 
Ensino Secundário e na Equipa de Formação e Qualificação de Jovens 
na Direção -Geral de Formação Vocacional (DGFV);

2007 — Exercício, em regime de requisição, de funções técnico-
-pedagógicas no Departamento de Referenciais e Qualificação (DRQ), 
na Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), I. P., tendo desempe-
nhado funções relacionadas com a preparação da campanha Iniciativa 
Novas Oportunidades, com a regulamentação do Catálogo Nacional 
de Qualificações, com a elaboração de referenciais da componente de 
formação tecnológica, no âmbito do CNQ e com a delimitação e fun-
cionamento dos Conselhos sectoriais de Qualificação;

2008 — Exercício de funções técnico -pedagógicas no Departamento 
de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação (DGISQ), na Agência 
Nacional para a Qualificação (ANQ), tendo desempenhado funções na 
área do acompanhamento das ofertas de dupla certificação e da regulação 
da rede de ofertas de dupla certificação;

2009 -2012 — Exercício de funções de chefe de equipa multidiscipli-
nar de Acompanhamento às Ofertas Qualificantes, no DGISQ, tendo a 
seu cargo a área do acompanhamento das ofertas de dupla certificação. 
Participação em outros trabalhos/grupos de trabalho:

Apresentação de propostas de enquadramento legal relativas às ofertas 
qualificantes;

Acompanhamento e apoio técnico na realização de estudos de ava-
liação externa;

Atualização dos documentos disponíveis no SAIT — Serviço de 
Apoio Informativo e Técnico;

Definição de critérios de definição da rede de ofertas de dupla cer-
tificação.
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 Despacho n.º 14938/2012
O Decreto -Lei n.º 36/2012, de 15 de fevereiro, em obediência aos 

princípios orientadores do Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), definiu a missão e atribuições da Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., abreviada-
mente designada por ANQEP, I. P., enquanto instituto público integrado 
na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa 
e financeira e património próprio, sucedendo nas atribuições, direitos e 
obrigações da Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

Considerando que, nos termos do artigo 8.º daquele decreto -lei, a 
organização interna da ANQEP, I. P. é a prevista nos respetivos estatutos, 
aprovados Portaria n.º 294/2012, de 28 de setembro, que determinou a 
sua estrutura nuclear e definiu as competências das respetivas unida-
des orgânicas nucleares, bem como estabeleceu o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis;

Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º dos estatutos da 
ANQEP, I. P., por deliberação de 1 de outubro de 2012 do Conselho 
Diretivo, Despacho n.º 13336/2012, de 4 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 197, de 11 de outubro, foram criadas as cinco 
unidades flexíveis e definidas as respetivas competências;

Considerando que, o Gabinete de Comunicação e Imagem é uma uni-
dade orgânica flexível, dirigido por um coordenador de gabinete, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, em conformidade com o disposto no 
n.º 2 do artigo 2.º dos mencionados estatutos, conjugados com o n.º 6 
do artigo 2.º do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 
de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de 
abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro (ou, abreviadamente, estatuto 
do pessoal dirigente);

Considerando que o exercício de cargos dirigentes pressupõe a cons-
tituição de uma relação jurídica de emprego público na modalidade de 
comissão de serviço, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição, designadamente, em caso de vacatura do lugar, nos 
termos do artigo 27.º do estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que por força da publicação da Portaria 294/2012, 
de 29 de setembro, o lugar correspondente ao cargo de coordenador 
do Gabinete de Comunicação e Imagem se encontra vago desde 1 de 
outubro de 2012;

Considerando que importa assegurar o normal funcionamento do Ga-
binete de Comunicação e Imagem e, consequentemente, da ANQEP, I. P.;

Considerando que os encargos financeiros para a ANQEP, I. P. decor-
rentes da designação em substituição do titular do cargo de coordenador 
do Gabinete de Comunicação e Imagem se encontram suportados por 
adequado cabimento orçamental;

Ao abrigo do disposto nos artigos 20.º, 21.º e 27.º do estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, conjugados com o artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, o n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 36/2012, 
de 15 de fevereiro, a alínea g) do n.º 1 do artigo 21.º da lei -quadro dos 
institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pela Lei n.º 51/2005, pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 
de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos -Leis 
n.os 5/2012, de 18 de janeiro, n.º 123/2012, de 20 de junho, e pela Lei 
n.º 24/2012, de 9 de julho, e após deliberação do Conselho Diretivo da 
ANQEP, I. P., tomada em reunião de 1 de outubro:

1 — É nomeada, em regime de substituição, para o cargo de coor-
denadora do Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) da Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, a mestre Dora Cristina Aguiar dos Santos, 
cuja nota curricular publicada em anexo demonstra aptidão e o perfil 
adequado ao exercício do cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de outubro 
de 2012.

14 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Gonçalo Xufre da Silva.

ANEXO

Nota curricular
Dora Cristina Aguiar dos Santos nasceu a 23 de março de 1971.
Em novembro de 1993 licenciou -se em comunicação social pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, tendo obtido o grau de mestre em Ciências da Comuni-
cação, pela mesma instituição, em maio de 2004. Em julho de 2010 
concluiu, com aproveitamento, o curso FORGEP — Programa de 
Formação em Gestão Pública, assegurado pelo Instituto Nacional 
de Administração.

Iniciou a sua atividade profissional, a tempo inteiro, como jornalista 
no jornal Semanário, em junho de 1992. Em março de 1994, assumiu 
funções de redatora na agência de Comunicação Imago — Imagem e 
Comunicação. Em outubro do mesmo ano iniciou funções no Instituto 
de Inovação Educacional, enquanto redatora da revista de educação 
Noesis. De 4 de dezembro de 2000 a 9 de julho de 2001 exerceu funções 
de assessoria de imprensa no Gabinete de Comunicação do Ministério 
da Educação.

Após esta data retomou as funções que desempenhava no Ins-
tituto de Inovação Educacional. Em fevereiro de 2003 transitou 
para a Direção -Geral de Formação Vocacional (DGFV), passando 
a integrar a equipa de Gestão da Informação e do Conhecimento, 
cuja coordenação, a título informal, assumiu desde março de 2005. 
Com a extinção da DGFV, foi integrada na Agência Nacional para 
a Qualificação (ANQ), assumindo as funções de coordenadora do 
Núcleo de Comunicação e Imagem desde 1 de setembro de 2007. 
Exerceu essas mesmas funções até à data de entrada em vigor dos 
novos estatutos da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP).

Foi coordenadora permanente da revista Noesis entre 2005 e 2008. 
Entre 1999 e 2001 foi editora dos projetos telemáticos “Health in the 
XXI century: a vision from the european youth” e “Genoma Humano” 
da Unidade Ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Integra a 
carreira técnica superior desde março de 1998.
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 Despacho n.º 14939/2012
O Decreto -Lei n.º 36/2012, de 15 de fevereiro, em obediência aos 

princípios orientadores do Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), definiu a missão e atribuições da Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., abreviada-
mente designada por ANQEP, I. P., enquanto instituto público integrado 
na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa 
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e financeira e património próprio, sucedendo nas atribuições, direitos e 
obrigações da Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

Considerando que, nos termos do artigo 8.º daquele decreto -lei, a 
organização interna da ANQEP, I. P. é a prevista nos respetivos estatutos, 
aprovados Portaria n.º 294/2012, de 28 de setembro, que determinou a 
sua estrutura nuclear e definiu as competências das respetivas unida-
des orgânicas nucleares, bem como estabeleceu o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis;

Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º dos estatutos da 
ANQEP, I. P., foi criada por deliberação de 1 de outubro de 2012 do 
Conselho Diretivo, Despacho n.º 13336/2012, de 4 de outubro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 11 de outubro, a 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos que integra o Departamento 
de Administração Geral, com as competências previstas no n.º 4 do 
artigo 4.º citados estatutos;

Considerando que, a Divisão de Gestão de Recursos Humanos é uma 
unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe de divisão, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 2.º dos estatutos da ANQEP, I. P., conjugados com o n.º 6 do 
artigo 2.º do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 
de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de 
abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro (ou, abreviadamente, estatuto 
do pessoal dirigente);

Considerando que o exercício de cargos dirigentes pressupõe a cons-
tituição de uma relação jurídica de emprego público na modalidade de 
comissão de serviço, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição, designadamente, em caso de vacatura do lugar, nos 
termos do artigo 27.º do estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que por força da publicação da Portaria 294/2012, de 
29 de setembro, o lugar correspondente ao cargo de chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos se encontra vago desde 1 de outubro de 2012;

Considerando que importa assegurar o normal funcionamento da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos e, consequentemente, da 
ANQEP, I. P.;

Considerando que os encargos financeiros para a ANQEP, I. P. de-
correntes da nomeação em regime de substituição do titular do cargo 
de chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos se encontram 
suportados por adequado cabimento orçamental;

Ao abrigo do disposto nos artigos 20.º, 21.º e 27.º do estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, conjugados com o artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, o n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 36/2012, 
de 15 de fevereiro, a alínea g) do n.º 1 do artigo 21.º da lei -quadro dos 
institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pela Lei n.º 51/2005, pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 
de abril, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos -Leis 
n.os 5/2012, de 18 de janeiro, n.º 123/2012, de 20 de junho, e pela Lei 
n.º 24/2012, de 9 de julho, e após deliberação do Conselho Diretivo da 
ANQEP, I. P., tomada em reunião de 1 de outubro:

1 — É nomeada, em regime de substituição, para o cargo de chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) da Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., cargo de direção inter-
média de 2.º grau, a licenciada Lúcia Maria Ramos de Jesus Marques, 
cuja nota curricular publicada em anexo demonstra aptidão e o perfil 
adequado ao exercício do cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de outubro 
de 2012.

14 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Gonçalo Xufre da Silva.

ANEXO

Nota curricular
Nome: Lúcia Maria Ramos de Jesus Marques.
Data de nascimento: 19 de maio de 1973.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Contabilidade e Administração Pública, pelo Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa;

Formação Profissional:
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, INA;
Regime de Emprego na Administração Pública — Dirigentes e Che-

fias (SinASE);

SIADAP: Liderança e Motivação — Avaliadores (SinASE);
Gestão Estratégica para a Qualidade (SERGA);
Sistema de Gestão da Qualidade (ISSO 9001:2000) (SERGA);
Formação contínua “Contabilidade e Gestão” (TECLA);
Curso de “Contabilidade Geral e Introdução à Contabilidade Infor-

matizada” (Centro de Estudos de St.º António dos Cavaleiros).

Experiência profissional:
Em março de 2012 é nomeada coordenadora do Núcleo de Recursos 

Humanos e Desenvolvimento Organizacional da ANQEP, I. P. Entre 
outubro de 2010 e março de 2012 exerceu funções de coordenadora nos 
Serviços Administrativos e Financeiros do Instituto Superior de Enge-
nharia de Lisboa (ISEL), onde estão integrados os Núcleos de Pessoal 
Docente; de Pessoal Não Docente; de Vencimentos; de Contabilidade 
Geral; Gestão de Projetos; Orçamento; Património; Tesouraria e Apro-
visionamento, cabendo -lhe a direção dos Serviços Financeiros, cargo 
dirigente de 2.º grau. Coordenou uma equipa de quinze trabalhadores.

De setembro de 2007 e outubro de 2010 foi responsável do Núcleo 
de Tesouraria do ISEL, onde coordenou uma equipa de quatro traba-
lhadores. No Gabinete de Planeamento e Gestão do Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), entre junho de 2003 e setembro de 
2007, desenvolveu análises económico -financeiras, relatórios de con-
tas, elaboração do Orçamento e controlo da sua execução, bem como 
a elaboração do Plano e Relatório de Atividades e respetiva definição 
de objetivos estratégicos. Acompanhou ainda a execução de projetos 
comunitários, e realizou auditorias internas, no plano financeiro e no 
plano de gestão, a vários serviços da Direção dos Serviços Administra-
tivos, no âmbito do sistema de controlo interno e de gestão de recursos 
humanos. Desenvolveu vários projetos e medidas de adequação dos 
sistemas contabilísticos e de desenvolvimento organizacional.

Entre março de 2002 e junho de 2003 foi assistente administrativa da 
Secção de Contabilidade do INSA.

De 1991 a 2002 — iniciou a sua vida profissional no INSA, como 
secretária de Direção, exercendo assessoria no plano administrativo, 
gestão da agenda, organização de reuniões e eventos, tendo também 
na sua responsabilidade a compilação de dados para o Plano de Ação 
e Relatório de Atividades do INSA. Desse período resultou um louvor 
do Mestre João Lavinha, diretor do INSA, publicado no Diário da 
República, em 5 de abril de 2002.
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 Despacho n.º 14940/2012
O Decreto -Lei n.º 36/2012, de 15 de fevereiro, em obediência aos 

princípios orientadores do Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), definiu a missão e atribuições da Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., abreviada-
mente designada por ANQEP, I. P., enquanto instituto público integrado 
na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa 
e financeira e património próprio, sucedendo nas atribuições, direitos e 
obrigações da Agência Nacional para a Qualificação, I. P..

Considerando que, nos termos do artigo 8.º daquele decreto -lei, a 
organização interna da ANQEP, I. P. é a prevista nos respetivos estatutos, 
aprovados Portaria n.º 294/2012, de 28 de setembro, que determinou a 
sua estrutura nuclear e definiu as competências das respetivas unida-
des orgânicas nucleares, bem como estabeleceu o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis;

Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º dos estatutos da 
ANQEP, I. P., foi criada por deliberação de 1 de outubro de 2012 do 
Conselho Diretivo, Despacho n.º 13336/2012, de 4 de outubro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 197, de 11 de outubro, a Divisão 
de Gestão do Catálogo Nacional de Qualificações que integra o Depar-
tamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação;

Considerando que, a Divisão de Gestão do Catálogo Nacional de 
Qualificações é uma unidade orgânica flexível, dirigida por um chefe 
de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º dos estatutos da ANQEP, I. P., 
conjugados com o n.º 6 do artigo 2.º do estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro (ou, 
abreviadamente, estatuto do pessoal dirigente);

Considerando que o exercício de cargos dirigentes pressupõe a cons-
tituição de uma relação jurídica de emprego público na modalidade de 
comissão de serviço, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição, designadamente, em caso de vacatura do lugar, nos 
termos do artigo 27.º do estatuto do pessoal dirigente;




