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Sumário: Designa Hugo José Nunes Sobreira adjunto do Gabinete da Ministra da Modernização
do Estado e da Administração Pública.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 adjunto do meu Gabinete o
licenciado Hugo José Nunes Sobreira, inspetor da carreira especial de inspeção da Inspeção-Geral
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são suportados pelo serviço de origem,
mediante acordo deste, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, a nota
curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos a 26 de outubro de 2019.
5 — 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.
13 de dezembro de 2019. — A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular

Hugo José Nunes Sobreira nasceu em Lisboa em 1978.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2011-2015) e em
Economia pelo ISCTE, atual ISCTE-IUL (1997-2001), concluiu a parte curricular do Mestrado em
Gestão de Empresas no INDEG-ISCTE (2005-2006).
Foi Técnico Especialista no Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação no
XXI Governo Constitucional, inspetor na Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social (IGMTSSS) e Inspetor na Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). Desempenhou funções, entre 2007 e 2011, no Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS, IP) e
foi consultor de gestão na área de aplicações informáticas e de formação, no setor privado.
Designado em grupos de trabalho no âmbito da educação pré-escolar, da educação especial
e da escola a tempo inteiro, foi formador com certificado de aptidão profissional na área financeira
e gestão. Frequentou ações de formação no âmbito de auditoria financeira, de gestão e controlo,
bases de dados, fiscalidade e corporate finance.
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