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MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 3466/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, 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, designo como Técnico Especialista Nuno José da
Costa Gonçalves.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
de assessoria na área da comunicação.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º, autorizo o designado a exercer outras funções de consultadoria.
4 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é fixado em 80 % do valor
da remuneração de adjunto de gabinete acrescido das despesas de representação.
5 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido
decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos a partir de 1 de março.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
29 de março de 2018. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Nuno José da Costa Gonçalves, nascido em 21 de fevereiro de 1949.
Tem o 12.º Ano de escolaridade. Cumpriu o serviço militar como oficial
miliciano no Regimento de Lanceiros n.º 2. Foi membro dos Gabinetes
do Subsecretário de Estado da Administração Interna (1974), do Secretário de Estado da Administração Regional e Local (1974/75), do Vice-Primeiro Ministro (1980; 1981/82), do Ministro de Estado e da Defesa
Nacional (2004). Foi vogal dos Conselhos de Informação para Rádio,
para a Imprensa e para a ANOP na esfera da Assembleia da República
(1978). Na área privada dedicou-se às áreas da hotelaria, da restauração e
da pesca artesanal. Foi diretor do Centro de Sondagens da Universidade
Moderna (1997-2000). Foi técnico de protocolo no Protocolo do Estado
(2006-10). É Consultor na Fundação Champalimaud desde 2010.
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Despacho n.º 3467/2018
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, no artigo 12.º e na alínea a) do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, das funções de
apoio técnico-administrativo do meu Gabinete, Isaltina Maria Bom
Faustino Silveira, para as quais foi nomeada através do meu Despacho
n.º 3530/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de
26 de abril de 2017, e designo-a para exercer as funções de secretária
pessoal do meu Gabinete.
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 referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 1 de abril de 2017.
29 de março de 2018. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Isaltina Maria Bom Faustino Silveira nasceu a 25 de dezembro de
1956. Possui o Curso Geral de Administração e Comércio da Escola
Comercial de Coruche. Ingressou na Administração Pública a 10 de
setembro de 1975, na Comissão de Gestão dos Perímetros de Rega do
Vale do Sorraia (1975/1979). Desempenhou funções técnicas administrativas e de secretariado a dirigentes do 1.º e 2.º grau do Ministério
da Agricultura (1979/1985). Exerceu funções técnicas administrativas
(1985/1994) e como secretária pessoal (1994 a 2015) de vários membros
do Governo das áreas da agricultura e mar. Em 2016, exerceu funções de
secretariado na Direção de Serviços de Assuntos Europeus e Relações
Internacionais do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração
Geral, pertencendo ao respetivo quadro de pessoal, com a categoria de
assistente técnica. Desde 2017, exerce funções de apoio técnico administrativo no Gabinete da Senhora Ministra do Mar.
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Despacho n.º 3468/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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, como Técnico Especialista do meu Gabinete,
o licenciado Filipe Manuel Matias Duarte.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
de assessoria na sua área de especialização.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido
decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 17 de janeiro de 2018.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
29 de março de 2018. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Filipe Manuel Matias Duarte, nascido a 25 de janeiro de 1991.
Experiência profissional:
(setembro/2016 — setembro/2017) Jurista Estagiário na Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM) — Direção de Informação e
Consumidores;
(novembro/2017 — janeiro/2018) Jurista na Autoridade Nacional
de Comunicações (ANACOM) — Direção de Informação e Consumidores.
Habilitações académicas:
(2015) Admitido à elaboração da dissertação do Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa;
(2014-2015) Frequência da parte letiva do Mestrado em Ciências
Jurídico-Empresariais, na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa;
(2010-2014) Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.
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Despacho n.º 3469/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo, como adjunto do meu Gabinete, o licenciado André
Duarte Pereira, com efeitos a partir de 23 de janeiro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do mesmo
decreto-lei, a nota curricular do designado 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.
29 de março de 2018. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
André Duarte Pereira, nascido a 16 de abril de 1991.
Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2013, Pós-Graduado em Estudos
Básicos de Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra em 2014 e Mestrando de Economia e Gestão de Tecnologia
Ciência e Inovação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa.
Realizou os cursos de Supply Chain Management na Faculdade de
Economia da Universidade de Ljubljiana em 2015 e de Defesa Nacional
para Jovens no Instituto de Defesa Nacional também em 2015.
Exerceu as posições de Digital Marketeer Intern na empresa Quinta
de Jugais e de Digital Analyst na Accenture em Varsóvia em 2016.
Até 2017 exerceu funções como Export Area Manager para a empresa
Quinta de Jugais.
Em 2017 ocupou a posição de Banking Operations Specialist para
BNP Paribas Securities Services.
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