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COESÃO TERRITORIAL
Gabinete da Secretária de Estado da Valorização do Interior
Despacho n.º 12341/2019
Sumário: Designa Filipa Maria Domingues Lourenço para exercer as funções de técnica especialista do Gabinete da Secretária de Estado da Valorização do Interior.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 como técnica especialista do meu
Gabinete a licenciada Filipa Maria Domingues Lourenço.
2 — O estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido para o cargo de
adjunto, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a designada desempenhará funções na área da sua especialidade.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos desde 26 de outubro de 2019.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Cristina
Fernandes Rodrigues Ferreira.
Nota curricular

Dados biográficos:
Nome: Filipa Maria Domingues Lourenço.
Data e local de nascimento: 22 de janeiro de 1975, Lisboa.
Habilitações:
Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE — IUL (1998);
Mestrado em Turismo, Ambiente e Identidades Locais no ISCTE — IUL (2004).
Percurso profissional:
2018-2019 — exercício de funções como técnica especialista no Gabinete do Secretário de
Estado da Valorização do Interior;
2016-2018 — técnica superior na ADRACES — Associação para o Desenvolvimento da Raia
Centro Sul, com prestação de apoio na elaboração de candidaturas a projetos financiados e estudos sectoriais;
2014-2016 — técnica de emprego — Agência de Empreendedores Sociais (SEA)/Câmara
Municipal de Sintra;
2002-2010 — técnica superior na Espaço e Desenvolvimento — Estudos e Projetos, L.da (em
colaboração com o IESE e Instituto de Estudos Sociais e Económicos — e Gabinete Oliveira das
Neves) — coordenadora executiva ou membro de equipas técnicas de Estudos de Desenvolvimento
Económicos, Ordenamento e Planeamento Territorial; Estudos de Acompanhamento e Avaliação
de políticas públicas e projetos; e Estudos no Domínio da Educação, Formação e Emprego.
1995-2002 — investigadora auxiliar/membro de equipa de Investigação nos ISCTE-IUL em
projetos relacionados com Demografia, Direito Ambiental e Justiça Coletiva, Mudança Climática e
Contextos de Realojamento Social (bolsas de investigação atribuídas ao OBSERVA — Ambiente,
Sociedade e Opinião Pública; e CET — Centro de Estudos Territoriais).
312857011
www.dre.pt

