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Habilitações académicas:
4a classe

Experiência profissional:
Exerce funções de motorista de membros do Governo desde 1999, 

até à presente data.
Motorista da carreira de assistente operacional da Secretaria-Geral 

do Ministério da Economia e do Emprego.
Ingressou na função pública em 1976.

206794113 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 3330/2013

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria 
de técnico superior para a Divisão de Formação e Documentação.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2 

do artigo 6.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na reda-
ção conferida pelas ulteriores alterações, e do artigo 19.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, torna -se público que por despacho do 
Inspetor -Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, 
proferido ao abrigo de competência própria, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso 
no Diário da República, o presente procedimento concursal para pre-
enchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal desta Autoridade, para a Divisão de For-
mação e Documentação, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento no próprio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas 
de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação aplicável — O recrutamento rege -se pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, nas suas redações atuais, pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril e pelo Código do Procedimento Administrativo.

4 — Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir — Con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

5 — Número de postos de trabalho a ocupar — 1 (Um).
6 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções 

com grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, sendo que o posto de trabalho a ocupar se insere no 
âmbito das competências cometidas à Divisão de Formação e Docu-
mentação, desta ASAE. Genericamente caracteriza -se pelo exercício 
das seguintes funções:

1) Apoio técnico na gestão da formação e execução do processo 
técnico -pedagógico das ações inseridas no Plano de Formação da ASAE 
e em candidaturas cofinanciadas, nomeadamente para a execução das 
seguintes atividades:

a) Apoio técnico -pedagógico especializado ao Plano de Formação 
da ASAE em todas as fases do ciclo da formação, designadamente, no 
diagnóstico das necessidades de formação, planeamento, conceção, 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação;

b) Submissão e gestão de candidaturas a cofinanciamento, incluindo 
a introdução de dados em sistemas de informação (vertentes pedagógica 
e financeira);

c) Organização e execução de processos técnico -pedagógicos das 
ações incluídas no Plano de Formação da ASAE e de candidaturas a 
cofinanciamento;

d) Execução de relatórios de avaliação, informações e pareceres 
técnicos na área da qualificação profissional e inserção de dados em 
sistemas de informação;

e) Efetuar as atividades específicas inerentes a um Coordenador de 
Ação de Formação, nos termos do Regulamento Geral da Formação 
interno, incluindo o acompanhamento da formação na Sede, no Centro 
de Formação Técnica, sito em Castelo Branco, ou nos serviços regionais 
desconcentrados.

2) Apoio técnico à gestão das participações da ASAE em Sessões de 
Formação e Informação Públicas, requeridas por entidades externas e 
nos pedidos de estágio profissionais.

3) Apoio técnico na recolha, seleção e difusão de documentação 
técnica e operacionalização das respetivas Bases de Dados.

4) Apoio técnico na gestão do Centro de Formação Técnica, sito em 
Castelo Branco.

5) Apoio técnico nas atividades de recolha, classificação e preservação 
do espólio do núcleo museológico e do acervo arquivístico.

7 — Local de Trabalho — Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica/Serviços Centrais, sitos na sede, em Lisboa, sem prejuízo 
das deslocações inerentes ao exercício das funções descritas no número 
anterior do presente Aviso de abertura.

8 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no artigo 55.º, 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, após o termo do procedimento 
concursal, sendo efetuado em obediência aos limites impostos pelo 
artigo 38.º, da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, estando vedada 
qualquer valorização remuneratória dos candidatos integrados na cate-
goria correspondente ao posto de trabalho publicitado.

9 — Requisitos de admissão — Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida ou 
encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos 
enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.1 — Requisitos específicos:
9.1.1 — Titularidade de licenciatura ou grau académico superior, nos 

termos da alínea c), do n.º 1 do artigo 44.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação adequada ou experiência profissional.

9.1.2 — Estar habilitado com carta de condução de veículos ligeiros.
9.1.3 — Disponibilidade para realização de serviço externo em todo 

o País.
9.1.4 — Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
9.2 — Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude o n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, não serão admitidas 
candidaturas de trabalhadores de órgãos ou serviços das administrações 
regionais e autárquicas.

9.3 — Em conformidade com o estipulado pelo n.º 2 do artigo 51.º 
da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, não poderão ser opositores 
ao presente procedimento concursal os candidatos referidos na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 51.º do citado diploma legal.

9.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço, idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

10 — Apresentação da candidatura:
10.1 — Prazo — O prazo para a apresentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República.

10.2 — Formalização da candidatura — Nos termos das disposições 
conjugadas dos artigos 27.º e 51.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, a candidatura deve ser formalizada em suporte de papel, 
mediante o preenchimento obrigatório do formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 08 de maio de 2009, disponível para download na página 
eletrónica da ASAE (www.asae.pt), em “ASAE» Recursos Humanos» 
Concursos» Novos recrutamentos”.

10.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte do 
candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

10.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pes-
soalmente, após o seu correto preenchimento, durante as horas normais 
de funcionamento da secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde 
de Valbom, n.º 98, 1050 -070 Lisboa, ou por carta registada com aviso 
de receção para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, em envelope fechado com indicação 
exterior “procedimento concursal para recrutamento de um técnico 
superior, DFD”, bem como o número do aviso de abertura, devendo 
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a sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega das 
candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

10.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

10.6 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as habilitações literárias e as funções que 
exerce, bem como as que exerceu, com a indicação dos respetivos 
períodos de permanência, as atividades relevantes, assim como a for-
mação profissional detida (cursos, especializações, estágios, seminários, 
ações de formação, etc., com referência à sua duração em dias e horas 
e as entidades promotoras) os quais, no entanto, só poderão ser tidos 
em conta pelo júri se devidamente comprovados, mediante fotocópia 
legível. Estes elementos só serão considerados quando relacionados com 
o posto de trabalho caracterizado no ponto 6. deste Aviso;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Fotocópia legível do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte ou do cartão de cidadão;
d) Declaração, devidamente autenticada e atualizada, com data pos-

terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é titular;
ii) A identificação da modalidade da relação jurídica de emprego 

público previamente estabelecida e a respetiva antiguidade na categoria 
e na carreira;

iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 
com indicação do respetivo valor;

iv) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtida nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais anos, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com 
data posterior à do presente Aviso, na qual conste a caracterização das 
funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo trabalhador em situação 
de mobilidade especial, por último ocupou;

f) Fotocópia legível da carta de condução de veículos ligeiros.

10.6.1 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, bem como os indispensáveis para efetuar a 
avaliação do candidato, nomeadamente, o curriculum vitae, determina 
a exclusão do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 
do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

10.6.2 — A não apresentação dos restantes documentos determina 
a não valorização dos factos ou situações que por eles deveriam ser 
comprovados.

10.6.3 — O júri pode exigir aos candidatos que apresentem docu-
mentos comprovativos de factos por eles referidos no curriculum que 
possam relevar para a apreciação do seu mérito e que se encontrem 
deficientemente comprovados.

10.6.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10.6.5 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 

da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

11 — Métodos de seleção: Será utilizado, ao abrigo do disposto nos 
n.os 3 e 4 do artigo 53.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, con-
jugado com o n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, um único método de seleção obrigatório — avaliação curri-
cular — complementado por entrevista profissional de seleção como 
método de seleção facultativo.

11.1 — Caráter eliminatório: Cada um dos métodos de seleção tem 
caráter eliminatório, sendo excluídos do procedimento, os candidatos que 
obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de sele-
ção, não lhes sendo aplicável, nesse caso, o método de seleção seguinte.

12 — Avaliação Curricular: A avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em causa, designadamente:

a) A habilitação académica de base;
b) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 

descritas no ponto 6 do presente Aviso, destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função,

c) A formação profissional, isto é, ações de formação e de aperfeiço-
amento profissional relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da função;

d) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não su-
perior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou atividades 
idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

12.1 — Na avaliação curricular é adotada a escala de valoração de 0 
a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma caráter 
eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem valo-
ração inferior a 9,5 valores.

13 — Método de seleção facultativo ou complementar: O método 
de seleção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista pro-
fissional de seleção.

13.1 — Entrevista profissional de seleção: Visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

13.2 — A entrevista profissional de seleção, de caráter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será ela-
borada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada, traduzindo a presença ou ausência das 
competências em análise.

14 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de sele-
ção — A classificação final dos candidatos que completem o procedi-
mento, constituído pela avaliação curricular e entrevista profissional de 
seleção, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com expressão até 
às centésimas, e resulta da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 0,70) +(EPS × 0,30)

sendo que:
CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Seleção

15 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adotar são os constantes do artigo 35.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

16 — São excluídos do procedimento os candidatos que não compa-
reçam à entrevista profissional de seleção, bem como os que obtenham 
uma valoração inferior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos de 
seleção considerados.

17 — Os candidatos admitidos que obtenham classificação igual ou 
superior a 9,5 valores na avaliação curricular serão convocados para a 
realização da entrevista profissional de seleção, por notificação, nos ter-
mos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local 
da realização da mencionada entrevista profissional de seleção.

18 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência de interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

18.1 — O exercício do direito de participação dos interessados é 
efetuado através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despa-
cho n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 
08 de maio de 2009, disponível para download na página eletrónica da 
ASAE (www.asae.pt), em “ASAE» Recursos Humanos» Concursos» 
Novos recrutamentos”.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

20 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos 
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.

21 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, 
em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantita-
tivas obtidas em cada método de seleção, considerando -se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
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22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visí-
vel e público da ASAE e disponibilizada na respetiva página eletró-
nica, em www.asae.pt, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

23 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

24 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — Dr.ª Elisabete Maria Moreira Lopes de Avelar, Diretora 
do Departamento de Administração e Logística.

1.º Vogal efetivo — Eng.º João Pedro Rodrigues Machado, Chefe da 
Divisão de Formação e Documentação.

2.º Vogal efetivo — Dr. João José Máximo Codina, Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos.

1.º Vogal suplente — Dr. Márcio Figueiredo de Almeida, Técnico 
Superior.

2.º Vogal suplente — Dr. Ricardo Jorge Anselmo Marques, Técnico 
Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

25 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º, da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica da 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (www.asae.pt), e em 
jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de três dias 
úteis contados da data de publicação no Diário da República.

20 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206794519 

 Louvor n.º 226/2013
Ao cessar funções como Inspetor -Geral da Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica venho reconhecer e prestar público louvor à 
Assistente Técnica Maria Céu Matos Nascimento Silva Silveiro pelo 
zelo, esforço e pela confiabilidade com que exerceu as suas funções, 
para além de uma prestação inexcedível no trato pessoal.

26 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206795978 

 Louvor n.º 227/2013
Na altura em que cesso as funções de Inspetor -Geral da Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica, é -me grato registar o meu apreço 
pela forma profissional, competente, dedicada, afável e disponível como 
a Assistente Técnica Filomena Augusta Ferreira Sousa Veloso desem-
penhou as suas funções de secretariado no meu gabinete.

Estas qualidades granjearam -lhe o respeito e a simpatia de todos 
os quantos com ela trabalharam, razão pela qual torno público o meu 
louvor e reconhecimento.

26 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206794535 

 Louvor n.º 228/2013
Ao cessar as minhas funções enquanto Inspetor -Geral da Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica, é com especial reconhecimento 
que presto público louvor à Dr.ª Maria de Lourdes Santos Gonçalves, 
Inspetora -diretora da Unidade Regional do Sul, tendo presente o decisivo 
contributo que dispensou para a construção de um Serviço Público com 
a eficácia e a credibilidade que vêm sendo publicamente reconhecidas à 
atuação desta autoridade, em particular quanto à fiscalização e prevenção 
do cumprimento dos ditames legais que devem reger o exercício das 
atividades económicas, missão primordial desta ASAE.

A sua competência técnica, dedicação pessoal e inigualável sentido de 
ponderação, sempre presentes na forma como exerceu as suas funções, 
em especial nas particulares e exigentes circunstâncias sempre eviden-
ciadas pela complexidade de toda a área territorial adstrita às unidades 
orgânicas que irrepreensivelmente liderou, serão, sempre, merecedoras 
do meu público agradecimento.

No presente momento, devo, em consequência, destacar a elevada 
proficiência e a digna devoção à causa pública, sempre demonstrada na 
colaboração prestou, as quais não podem deixar de justificar o meu pro-
fundo reconhecimento através do público louvor que agora se atribui.

26 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, António Nunes.
206796844 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 3331/2013
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de março, faz -se público que a lista de antiguidade dos trabalhadores em 
regime de nomeação definitiva do Turismo de Portugal, I. P., referente 
ao ano de 2012, foi aprovada, afixada e distribuída para consulta dos 
referidos trabalhadores, nos termos legais.

20 de fevereiro de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes Cruz Deus 
Vieira.

206792834 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 3631/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 3.°, nos 

n.°s 1, 2 e 3 do artigo 11.° e no artigo 12.° do Decreto -Lei n.° 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de adjunta do meu 
gabinete, a mestre Isabel Brütt Pacheco Vicente Ribeiro, com efeitos a 
partir de 11 de fevereiro de 2013.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.° do mesmo Decreto -Lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

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

15 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

NOTA CURRICULAR
Isabel Ribeiro nasceu em 1977. Mestre em Ambiente e Desenvol-

vimento pela Universidade de Reading (Reino Unido) desde 2007, 
é licenciada em Engenharia Agronómica desde 2002 pelo Instituto 
Superior de Agronomia.

Especialista em Economia Agrária e Sociologia Rural tem desen-
volvido a sua atividade profissional nas áreas da economia agrária, 
desenvolvimento rural e ambiente. Tem demonstrado grande interesse 
pelas ligações entre agricultura, ambiente e alimentação.

Colaboradora técnica da Agroges, Sociedade de Estudos e Projetos 
(entre 2003 e 2008), trabalhou como consultora ambiental em Mo-
çambique com a Impacto – Projetos e Estudos Ambientais (entre 2008 
e 2010). De regresso a Portugal, lecionou vários módulos nas áreas 
da economia do ambiente e dos recursos naturais na Escola Superior 
Agrária de Santarém (2010/11). Colaborou como especialista nas áreas 
agrícola, alimentar e de desenvolvimento internacional com a Incatema 
Consulting (Espanha, entre 2011 e 2013). No último ano, deu apoio à 
equipa coordenadora do ciclo de conferências sobre o “O Futuro da 
Alimentação: Ambiente, Saúde e Economia”, organizado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian (entre 2012 e 2013).

206798983 

 Despacho n.º 3632/2013
1 – Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 secretária pessoal do meu 
gabinete, Maria Adelaide dos Santos das Neves, assistente técnica do 
Gabinete de Planeamento e Políticas, do Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, com efeitos a partir 
de 1 de fevereiro de 2013.

2 – Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos nºs 12 e 13 do artigo 13º do referido Decreto -Lei.

3 -  -Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

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

15 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.




