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INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2136/2019
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 janeiro, designo para exercer as funções de chefe do meu Gabinete
a mestre Marina Sola Gonçalves.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
21 de fevereiro de 2019. — O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Nota curricular
Dados biográficos:

Participação em vários projetos de investigação científica com ligação ao ISCTE, Instituto de Ciências Sociais da Universidade Lisboa e
CESNOVA — Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova
de Lisboa nas áreas de sociologia da saúde, sociologia da ciência e da
inovação, sociologia da comunicação, e sociologia da educação, sociologia do trabalho, sociologia das desigualdades e do Estado Social;
Intervenções em congressos nacionais e internacionais, nas áreas
supramencionadas.
Percurso profissional:
Assessor político no Gabinete da Ministra da Educação Maria de
Lurdes Rodrigues do XVII Governo Constitucional (setembro de
2006-outubro de 2009);
Assessor político no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do
Primeiro-Ministro do XVII Governo Constitucional, José Almeida Ribeiro (novembro de 2009-junho de 2011);
Assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia
da República, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração
Pública (outubro de 2011-novembro de 2015);
Assessor político no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares (novembro de 2015-até à presente data).
312100268
Despacho n.º 2138/2019

Nome: Marina Sola Gonçalves.
Data e local de nascimento: 23 de abril de 1988, Caminha.
Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
do Porto (2010);
Mestrado em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da
Universidade do Porto (2013);
Curso de Formação Avançada «Direitos Humanos: conceitos e proteção internacional».
Percurso profissional:
Advogada estagiária da FALM — Ferreira de Almeida, Luciano Marcos & Associados, Sociedade de Advogados, RL (2011-2013);
Assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (2011-2015);
Adjunta do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (2015-2018);
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (2018-até à presente data).
312100592
Despacho n.º 2137/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 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 Hugo
Santos Mendes.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
21 de fevereiro de 2019. — O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome: Hugo Santos Mendes.
Data e local de nascimento: 15 de julho de 1976, Porto.
Habilitações e atividade académica:
Licenciado em Sociologia pelo ISCTE (1994/1995-1998/1999) com
a média de 18 valores (com atribuição do prémio do melhor aluno do
ano). Dissertação de licenciatura realizada na área da Sociologia da
Ciência concluída com a nota de 19 valores em outubro de 1999 (com
atribuição do prémio da melhor dissertação do ano);
Frequência de doutoramento na Universidade de Warwick (Reino
Unido), sob a orientação do Prof. Steve Fuller. Bolseiro de Doutoramento
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e da Fundação Calouste
Gulbenkian (2001-2006);

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 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 Rebeca Porto Martins.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
21 de fevereiro de 2019. — O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno de Oliveira Santos.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Rebeca Porto Martins
Data e local de nascimento: 11 de maio de 1989, Horta — Faial
Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa (de setembro de 2007 a junho de 2010);
Mestrado em Guerra de Informação pela Academia Militar, Lisboa
(de outubro de 2011 a março de 2014).
Percurso Profissional:
Estagiária no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa (de janeiro
a junho de 2011);
Estagiária na Junta de Freguesia de Quarteira (de maio de 2014 a
maio de 2015);
Estagiária na Câmara Municipal de Loulé (de agosto de 2015 até
janeiro de 2016).
Secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares (de janeiro de 2016 até à presente data).
312103013
Despacho n.º 2139/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 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 Paulo
César Araújo Correia.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
21 de fevereiro de 2019. — O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno de Oliveira Santos.

