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ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna
Despacho n.º 11549/2019
Sumário: Designação da Capitão de Administração Militar da Guarda Nacional Republicana,
mestre Sónia Fernandes Torres Rodrigues, para exercer funções de técnica especialista no Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna.

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 a Capitão de Administração
Militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), colocada no Comando-Geral da GNR, mestre Sónia
Fernandes Torres Rodrigues, para exercer funções de técnica especialista do meu Gabinete, nas
suas áreas de especialidade.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do citado decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao dos adjuntos de gabinete.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Guarda Nacional
Republicana e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do
referido decreto-lei.
4 — A designada fica autorizada a realizar as atividades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
5 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular
da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
6 — O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2019.
7 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
28 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Alexandra Costa Gaspar.
Nota Curricular

I — Dados Pessoais
Nome: Sónia Fernandes Torres Rodrigues
Data de nascimento: 28 de agosto de 1988
II — Habilitações académicas
Mestrado Integrado em Segurança — especialidade Administração da GNR, com a classificação final de 13,60 (2006-2011);
Encontra-se habilitada com o certificado de nível C2 em língua francesa, da Alliance Française,
com a classificação final de 16,60 (2011);
Curso de Promoção a Capitão, com a classificação final de 16,66 (2015).
III — Experiência profissional
Entre 2017 até à presente data exerceu funções de Adjunta do Chefe da Repartição de Estudos
e Prospetiva da Divisão de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais da GNR, sendo
responsável pelo planeamento e prestação de contas dos projetos comunitários da GNR.
Entre 2016 e 2017 exerceu as funções de Adjunta do Chefe da Repartição de Planeamento
da Direção de Recursos Logísticos da GNR, tendo participado no planeamento das necessidades
da GNR da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança da Administração Interna.
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Promovida ao posto de Capitão em 01/01/2016.
Entre 2014 e 2016 exerceu funções de Chefe da Repartição Financeira da Direção de Recursos
Logísticos da GNR, sendo responsável pelo controlo financeiro de todos os contratos desenvolvidos
pela Direção de Recursos Logísticos.
Entre 2013 e 2014 exerceu funções de Chefe da Repartição de Material de Aquartelamento e
Subsistências da Direção de Recursos Logísticos da GNR, designadamente elaboração de planos
de necessidades plurianuais e participação em júris de procedimentos aquisitivos.
Promovida ao posto de Tenente em 01/01/2013.
IV — Condecorações e louvores
Tem averbada uma referência elogiosa concedida pelo Exmo. Comandante Geral da GNR.
Tem averbados dois louvores concedidos pelo Exmo. Comandante da Administração dos
Recursos Internos da GNR.
Foi condecorada com a Medalha de Comportamento Exemplar — grau cobre, em 2013.
Foi condecorada com a Medalha de Assiduidade de Segurança Pública — uma Estrela, em
2017.
Foi condecorada com a Medalha da Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil — cruz
com distintivo blanco, em 2019.
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