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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade
Despacho n.º 11285/2019
Sumário: Designa a mestre Maria Olinda Borralho Sequeira Pereira para exercer as funções de
técnica especialista no Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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, como técnica especialista do
meu Gabinete, para exercer funções da área da sua especialidade, a mestre Maria Olinda Borralho
Sequeira Pereira, com efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido para o cargo de adjunto.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — 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: Maria Olinda Borralho Sequeira Pereira.
Data de nascimento: 20 de novembro de 1967.
Nacionalidade: portuguesa.
2 — Habilitações académicas:
1999 — Mestre em Planeamento Regional e Urbano, Universidade Técnica de Lisboa;
1991 — Licenciada em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
3 — Experiência profissional:
De outubro de 2018 a outubro de 2019: funções de técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, no XXI Governo Constitucional.
De outubro de 2017 a outubro de 2018: funções de técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, no XXI Governo Constitucional.
De 2000 a 2017: funções de consultora sénior na TIS.pt, Consultores em Transportes Inovação e Sistemas, S. A., onde assumiu a responsabilidade no planeamento e execução de diversos
projetos, assim como na coordenação de equipas de trabalho. Em termos técnicos colaborou em
projetos de diferentes áreas, tendo-se especializado na área do planeamento de transportes e
mobilidade, designadamente na elaboração de estudos de âmbito regional, sistemas tarifários e
transportes em territórios de baixa densidade.
De 1991 a 2000: funções de consultora no GIPP — Gestão Integrada de Projetos e Planeamento, onde foi responsável pela elaboração e coordenação de vários planos de ordenamento do
território e estudos urbanísticos.
4 — Ordens profissionais:
Membro da Ordem dos Engenheiros, Região Norte.
Cédula profissional n.º 26043.
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