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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna
Despacho n.º 10335/2019
Sumário: Designação do Doutor Vítor Manuel Figueiredo dos Reis para exercer as funções de
adjunto no Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna.

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 para exercer funções de adjunto
do meu Gabinete o Doutor Vítor Manuel Figueiredo dos Reis, a desempenhar as funções de vogal
da direção da Escola Nacional de Bombeiros.
2 — O designado fica autorizado a realizar as atividades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3
do artigo 7.º do referido decreto-lei.
3 — 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.
4 — O presente despacho produz efeitos a 29 de outubro de 2019.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
5 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Alexandra Costa Gaspar.
Nota curricular

Vítor Manuel Figueiredo dos Reis.
Nascido a 13 de setembro de 1975.
Habilitações literárias:
Doutor em Educação, na especialidade de Educação à Distância e eLearning, pela Universidade Aberta (2018);
Mestre em Gestão de Sistemas de E-learning pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa (2011);
Pós-graduado em Gestão da Emergência pela Escola Nacional de Bombeiros (2008);
Licenciado em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Gestão de Santarém (2007).
Experiência profissional:
De abril de 2013 à presente data exerce as funções de vogal da direção da Escola Nacional
de Bombeiros, responsável pela direção pedagógica;
De outubro de 2009 a abril de 2013 desempenhou funções de adjunto administrativo e logístico
da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil;
De dezembro de 2008 a setembro de 2009 desempenhou funções de técnico superior na área
de recursos humanos na Câmara Municipal do Cartaxo;
De setembro de 2001 a novembro de 2008 desempenhou funções de formador, em diversas
áreas técnicas de formação, na Escola Nacional de Bombeiros;
De dezembro de 1998 a agosto de 2001, desempenhou funções de tripulante de ambulância
de socorro no Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes.
Possui diversos cursos de formação profissional em diferentes áreas técnicas relacionadas
com a proteção e socorro, ministrados por entidades nacionais e internacionais.
Perito em projetos europeus relacionados com as áreas da formação de bombeiros e proteção
civil, designadamente nos projetos IGNIS, MEFISTO, DRIVER+ e FORESTGAME.
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Palestrante em diversas conferências e seminários nacionais e internacionais com a apresentação de temas sobre a formação de bombeiros.
Bombeiro voluntário desde 1995, tendo exercido funções de adjunto de comando do quadro de
comando dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Pernes (2001 a 2004) e Municipais do Cartaxo
(2006 a 2013).
Condecorações e louvores:
Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e distintivo laranja, concedida pelo
Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil através do Despacho n.º 14912/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 21 de novembro de 2012.
Louvor do Diretor Nacional de Recursos de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Proteção
Civil, atribuído em 18 de abril de 2011 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de 2 de
maio de 2011.
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