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responsável pela orientação e avaliação de alunos em estágio clínico e de 
gestão/administração de Enfermagem (1980 a 2001); docente convidada 
da Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian de Braga 
e Faculdade de Ciências Humanas de Braga, da Universidade Católica 
Portuguesa (1992 e 1994).

Outras atividades: Responsável pela tramitação dos procedimentos 
concursais de Enfermagem da ARSN, I. P. (2010 a 2014); júri de di-
versos procedimentos concursais de Enfermagem (2001 a 2014); júri 
de concursos de aquisição de bens e serviços, do H. S. Marcos (2001 a 
2010); membro do grupo de trabalho de implementação do SIADAP, 
no H. S. Marcos (2008 a 2010); auditora do Sistema de Classificação 
de Doentes, do H. S. Marcos (2006 a 2009); membro do grupo de tra-
balho do Processo de Acreditação do H. S. Marcos, pelo King´s Fund 
Health Quality Service (2001 a 2010); representante dos enfermeiros no 
Conselho Geral/Conselho Consultivo, do H. S. Marcos (1999 a 2009); 
membro efetivo dos Órgãos Sociais Nacionais da Ordem dos Enfer-
meiros (1999 a 2003); membro da Comissão Técnica de Avaliação do 
Desempenho dos Enfermeiros, do H. S. Marcos (1998 a 2009); membro 
da Comissão de Estudo para a reestruturação do Serviço de Urgência, 
do H. S. Marcos (1996 a 1997).
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 Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 7487/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto -Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º 
e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável 
ex vi do artigo 8.º Decreto -Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, designo 
como adjunta do meu gabinete a licenciada Inês Isabel Carvoeiras de 
Matos.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º Decreto -Lei n.º 12/2012, de 
20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao 
presente despacho, que produz efeitos a partir de 26 de maio de 2014.

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

27 de maio de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO

Nota Curricular
Inês Isabel Carvoeiras de Matos nasceu em Beja a 11 de janeiro de 

1984. É licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas, com especialização em jornalismo de 
atualidade política.

Estagiou na secção de Política da Agência Lusa em 2007, trabalhou 
na empresa de Sondagens Aximage Comunicação e Imagem em 2008 
e desde 2009 integra os quadros da Sogae Editora Limitada.

No âmbito da sua formação académica concluiu o seminário de In-
vestigação — Imprensa e Política: Análise da Campanha Eleitoral — 
Legislativas 05.
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 Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema I. P.

Aviso n.º 6926/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi extinta a 
relação jurídica de emprego público com o assistente técnico do mapa 
de pessoal da Cinemateca Victor Hugo Vieira Lopes, por denúncia do 
contrato a 30 de abril de 2014.

28 de maio de 2014. — O Diretor, José Manuel Costa.
207865396 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 7488/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 Adjunta do meu Gabinete a licenciada Maria Madalena 
Ramos Marques Travisco, do Banco de Portugal.

2 – A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente às 
funções que exercia na origem, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 
13.º do Decreto -Lei nº 11/2012, de 20 de janeiro.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
o qual produz efeitos desde 1 de junho de 2014.

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

2 de junho de 2014. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria 
Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.

ANEXO

(Nota curricular)
Dados pessoais
Nome: Maria Madalena Ramos Marques Travisco
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Portimão
Data de Nascimento: 1 de novembro de 1969
Formação Académica
Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Univer-

sidade Nova de Lisboa (outubro de 1987 — julho de 1991). Formação 
complementar: Pós  -graduação em Gestão de Sistemas de Transporte 
pelo Instituto Superior de Sistemas de Transporte (junho de 1993 — ja-
neiro de 1994).

Experiência profissional relevante para o exercício do cargo
Desde janeiro até 31 de maio de 2014: Coordenadora do Gabinete 

de Apoio do Departamento de Supervisão Prudencial no Banco de 
Portugal.

De julho de 2011 a 30 de dezembro de 2013: Adjunta do Gabinete 
do Secretário de Estado da Administração Pública do XIX Governo 
constitucional.

De novembro de 1994 a junho de 2011: Banco de Portugal, tendo 
exercido, entre outras, as seguintes funções: Coordenadora do Núcleo de 
Políticas e Normas do Departamento de Contabilidade e Controlo (desde 
2005); Coordenadora do Núcleo de Centralização, Normas e Relatórios 
Financeiros (de 2002 a 2005); representante do Banco de Portugal em 
Grupos de Trabalho e Comité no âmbito do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais/Banco Central Europeu nas áreas dos proveitos monetários, 
relatórios financeiros e orçamento.

De setembro de 1991 a outubro de 1994: CP – Caminhos de Ferro Por-
tugueses, EP, tendo exercido, entre outras, as seguintes funções: Adjunta 
do Chefe do Gabinete Financeiro da Direção Geral de Infraestruturas 
(de julho de 1992 a outubro de 1994); Chefe do Setor de Planeamento 
da Divisão de Planeamento Operacional, Controlo e Meios (de fevereiro 
a junho de 1992); elaboração, controlo e gestão de ações do Plano de 
Orçamento de Investimentos e Análise Financeira de Contratos.

Membro efetivo da Ordem dos Economistas nº 12910 e Técnico 
Oficial de Contas nº 19803. 
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 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento

Portaria n.º 439/2014
A Unidade Ministerial de Compras do Ministério das Finanças, nos 

termos do Despacho n.º 13477/2009, de 27 de maio, publicado no Diário 
da República, II série, n.º 111, de 9 de junho, vai proceder à aquisição 
centralizada de seguro automóvel para as seguintes entidades adjudican-
tes: Secretaria -Geral do Ministério das Finanças (SGMF), Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), Direção -Geral de Proteção Social aos 
Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Publica, I. P. (ESPAP), Serviços Sociais 
da Administração Pública (SSAP) e Agência de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública, E. P. E. (IGCP, E. P. E.).

Considerando que a Unidade Ministerial de Compras do Ministério 
das Finanças se propõe, enquanto entidade agregadora, a proceder à 
abertura de um concurso público com publicação internacional nos 
termos dos artigos 17.º, 18.º e n.º 2 do artigo 20.º, 130.º e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro.

Considerando que os encargos orçamentais decorrentes da aquisição 
de seguro automóvel se estimam em € 226.165,06, encargos esses a 
repartir pelos anos económicos de 2014 e 2015.




