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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade
Despacho n.º 11282/2019
Sumário: Designa o mestre Luís Miguel das Neves Filipe para exercer as funções de adjunto no
Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 adjunto no meu Gabinete, o mestre Luís Miguel das Neves Filipe, com efeitos a partir de 1 de
novembro 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: Luís Miguel das Neves Filipe.
Data de nascimento: 13 de abril de 1976.
Nacionalidade: portuguesa.
2 — Habilitações académicas:
2015 — Conclusão da parte letiva do Doutoramento em Transportes do Programa MIT Portugal/Instituto Superior Técnico — Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa;
2008 — Mestrado em Transportes (pré-Bolonha) — Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa;
2000 — Licenciatura em Engenharia do Ambiente, ramo ambiente — Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
3 — Experiência profissional:
Entre 2017 e 2019 colaborou com o Fundo Ambiental, como consultor nas áreas da mobilidade
urbana e mobilidade elétrica.
Entre 2005 e 2017 foi investigador em Transportes no Instituto Superior Técnico nas áreas
de mobilidade urbana, políticas de transportes públicos e logística urbana, tendo participado em
diversas conferências, nacionais e internacionais e publicado artigos, como autor e coautor, nas
áreas de política de transportes, gestão de sistemas de transportes e sistemas de BRT.
Em 2012 foi cofundador da Associação LxAmanhã, destinada a fomentar a participação cívica,
a discussão de ideias para a cidade e a promoção de projetos colaborativos.
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