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Licenciatura em Direito na menção de ciências jurídicas, Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa — 1993-1998.
III. Experiência Profissional:
Técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural — de fevereiro de 2016 a julho de 2017.
Advogada em prática isolada — de outubro de 2002 a janeiro de 2016.
Jurista na Câmara Municipal de Mourão — de outubro de 2014 a
janeiro de 2016.
Assistente Convidada do Instituto Politécnico de Beja — de março
de 2012 até à presente data.
Formadora certificada — Instituto de Emprego e Formação Profissional — desde setembro 2000.
Advogada Estagiária — Escritório de Advogados — Dr. Adriano
Marques Pinto — de março de 2000 a setembro de 2002.
310710227
Despacho n.º 7340/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 auxiliar no meu gabinete, Maria
da Conceição Figueiredo Antunes Correia, assistente operacional da
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território, com efeitos a 14 de julho de 2017.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º 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 despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
Nota Curricular

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis Silva;
Data de nascimento: 7 de dezembro de 1974.
II — Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito na menção de ciências jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa — 1992/1997.
III — Outras habilitações:
Pós-graduação em Ciências Jurídico-Administrativas na Faculdade
de Direito de Lisboa — 2004/2005.
Curso Pós-Graduado de atualização em Legística e Ciência da Legislação — abril/junho 2007.
Curso Avançado sobre Avaliação do Impacto das Leis — Instituto de
Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa ano letivo 2010/2011.
Curso Breve — Revisão do Código do ProcedimentoAdministrativo — Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa — janeiro de 2015.
Oficina de Legislação — «Principais alterações ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos» — CEJUR (Centro Jurídico da
Presidência do Conselho de Ministros) — fevereiro de 2016.
Formação em Legística — CEJUR (Centro Jurídico da Presidência
do Conselho de Ministros) — dezembro de 2016.
Curso de Direito Agrário na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa — março a maio de 2017.

Dados pessoais:
Nome — Maria da Conceição Figueiredo Antunes Correia
Data de nascimento — 30 de novembro de 1960
Naturalidade — Angola
Nacionalidade — Portuguesa
Habilitações académicas: 6.º- Ano
Atividade profissional:
De 26 de novembro 2015 a 14 de julho de 2017 — Nomeada para
exercer funções de auxiliar no Gabinete do Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural, do Ministério da Agricultura,
das Florestas e do Desenvolvimento Rural.
De 2009 a 2015 (colocada na Secção de Expediente e Arquivo),
desempenhou as seguintes tarefas:
Efetuar o registo de entradas e saídas dos documentos na aplicação
GESTIGAOT;
Executar outras tarefas inerentes à secção como pesquisa/controlo e
encaminhamento de todo o expediente às diversas Unidades Orgânicas,
respondendo às necessidades do serviço;
Arquivar todo e qualquer documento;
Recolha de dados e execução de quaisquer tarefas que lhe sejam
superiormente atribuídas.
De junho de 1992 a 2008 (Turismo de Portugal) desempenhou as
seguintes tarefas:
Contabilidade
Recursos Humanos
De 1989 a abril de 1992 (Direção-Geral do Turismo) Escriturária
datilógrafa
Cursos de formação:
Ferramenta informática (Excel, Word) Regime Férias, Faltas e Licenças)
310710332
Despacho n.º 7341/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 adjunta do meu
gabinete, a licenciada Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis
Silva, com efeitos a 14 de julho de 2017.

IV — Percurso profissional:
Adjunta na Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural desde dezembro de 2015 a julho de 2017;
Jurista na Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência desde
julho de 2011 a dezembro 2015;
Assessora na Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural — novembro — 2009/junho 2011;
Assessora na Secretaria de Estado da Educação — maio 2005/outubro 2009;
Jurista na Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Inovação e
Ensino Superior — fevereiro 2003/maio 2005;
Jurista no Instituto Português do Sangue — maio/novembro 2002;
Assessora na Secretaria de Estado da Administração Educativa — julho 2001/abril 2002;
Assessora na Secretaria de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde — setembro 2000/junho 2001;
Jurista voluntária na Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres — 1998/99;
Estágio de Advocacia — 1997/2000.
310710373
Despacho n.º 7342/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 chefe do meu gabinete, o
mestre Manuel António Relvas Louro Granchinho, técnico superior do
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do citado decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
Nota Curricular
Nome: Manuel António Relvas Louro Granchinho
Local e data de nascimento: Lisboa, 1 de março de 1964

