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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna
Despacho n.º 10336/2019
Sumário: Designação da mestre Patrícia Carla Mendes Pires para exercer as funções de adjunta
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 adjunta
do meu Gabinete a mestre Patrícia Carla Mendes Pires, chefe da Divisão de Riscos e Ordenamento
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do
artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Fica a designada autorizada a realizar as atividades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3
do artigo 7.º do mesmo decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular
da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — O presente despacho produz efeitos a 29 de outubro de 2019.
6 — Publique-se no Diário da República, 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

I. Dados pessoais:
Nome: Patrícia Carla Mendes Pires;
Data de nascimento: 4 de janeiro de 1973.
II. Formação académica:
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, em 2012;
Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa, em 2006;
Licenciatura em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em 1997.
III. Experiência profissional:
Chefe da Divisão de Riscos e Ordenamento da Direção Nacional de Planeamento de Emergência da Autoridade Nacional de Proteção Civil, de novembro de 2014 até ao presente;
Chefe do Núcleo de Riscos e Alerta, da Direção Nacional de Planeamento de Emergência da
Autoridade Nacional de Proteção Civil entre abril de 2007 e novembro de 2014;
Técnica superior do Serviço Nacional de Proteção Civil e do Serviço Nacional de Bombeiros
e Proteção Civil entre 2000 e 2007;
Desenvolveu a sua atividade profissional no âmbito da avaliação de riscos coletivos de origem
natural e tecnológica e no apoio à decisão operacional. Acompanhou e contribuiu para a dinamização
das atividades da Plataforma Nacional para a Redução de Risco de Catástrofes e da Comissão
Nacional para Emergências Radiológicas;
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Foi representante em diversos grupos de trabalho nacionais e em diversos comités e grupos
de trabalho internacionais no âmbito da Comissão Europeia e Nações Unidas;
Integrou a Equipa de Missão Presidência Portuguesa UE 2007, da Autoridade Nacional de
Proteção Civil;
Frequentou diversos cursos de formação, a nível nacional e internacional, no âmbito da gestão
de riscos e preparação para catástrofes;
É perita técnica no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em 2019 participou no International Visitor Leadership Program, no âmbito da preparação para catástrofes e gestão
de emergência, promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América;
Lecionou em instituições do ensino superior e politécnico, nomeadamente Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Superior de Educação
e Ciências. Participou como formadora em pós-graduações da Escola Nacional de Bombeiros e
Instituto de Soldadura e Qualidade;
Foi oradora em diversas conferências e seminários e é coautora de diversos artigos no âmbito
da preparação para catástrofes;
Foi condecorada com a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e distintivo
laranja, em 2015.
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