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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade
Despacho n.º 11280/2019
Sumário: Designa o licenciado João Carlos Ferreira Fernandes para exercer as funções de chefe
do Gabinete.

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 licenciado João Carlos Ferreira Fernandes, com efeitos a partir de 28 de outubro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no 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.
20 de novembro de 2019. — O Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues
e Pinheiro.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: João Carlos Ferreira Fernandes.
Data de nascimento: 30 de setembro de 1980.
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão pela Universidade do Minho (1998-2003).
3 — Experiência profissional:
Entre 23 de outubro de 2017 e 27 de outubro de 2019 foi adjunto do vice-presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos.
Entre 9 de janeiro e 22 de outubro de 2017 foi chefe de gabinete do presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos.
Entre 11 de outubro de 2013 e 8 de janeiro de 2017 foi adjunto do vice-presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos.
Entre 13 de abril de 2009 e 10 de outubro de 2013 foi técnico superior no Instituto de Gestão do
Fundo Social Europeu (IGFSE), onde exerceu funções ao nível da verificação «on-the-spot» de projetos
cofinanciados pelo Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano
(POPH) — QREN 2007/2013. Foi ainda membro efetivo da Comissão Paritária do SIADAP do POPH.
Entre 1 de julho de 2008 e 31 de março de 2009 exerceu as funções de diretor financeiro e
administrativo na empresa Solução — Centro de Formação Profissional e Tecnológico, L.da
Entre 3 de setembro de 2007 e 30 de junho de 2008 foi consultor de gestão e financeiro na
P2P — Consultores de Gestão, S. A.
Entre 1 de fevereiro de 2005 e 31 de agosto de 2007 foi auditor financeiro na JMMSROC — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Entre 15 de dezembro de 2003 e 14 de setembro de 2004 realizou um estágio profissional em
contexto de trabalho na Worfocos — Centro de Formação Profissional, L.da
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