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22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, e ao abrigo das competências delegadas nos termos da alínea c) do
ponto 7.1. do Despacho n.º 2983/2016, de 17 de fevereiro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro de 2016:
1 — Designo, em regime de substituição, a licenciada Ana Catarina
Ferreira Marques da Fonseca para exercer o cargo de Diretora-Geral da
Direção-Geral do Consumidor, cujo currículo académico e profissional,
que se anexa ao presente despacho, evidencia a competência técnica, experiência profissional e formação adequadas ao exercício daquele cargo.
2 — O presente despacho produz efeitos a 5 de outubro de 2016.

Licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, frequentou
ainda o Mestrado de Estudos Africanos, especialização em Gestão
e desenvolvimento em África, no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e Empresa. Tem o curso avançado em Estudos Políticos
e Económicos para Jornalistas, pelo Instituto de Estudos Políticos
da Universidade Católica Portuguesa. Foi bolseira em estudos de
jornalismo, nos EUA, onde frequentou o Committee of Concerned
Journalists, em Washington DC.

1 — Currículo síntese

Jornalista desde 1996, destacou-se pelo desempenho da profissão
em diversas publicações de cariz económico. Nos últimos onze anos
trabalhou no Diário Económico, onde desempenhou funções de jornalista, editora e grande repórter, escrevendo notícias, realizando grandes
entrevistas e reportagens de forma transversal a todas as secções do
jornal. Ao longo destes anos acompanhou de perto a vida empresarial,
económica e política nacional. Antes disso, passou pelas redações das
revistas Valor, Fortunas & Negócios e Prémio.
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Experiência Profissional
Nome: Ana Catarina Ferreira Marques da Fonseca.
Data de nascimento: 10 de fevereiro de 1971.
2 — Habilitações académicas
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Cooperativa de
Ensino Universidade Lusíada de Lisboa em 1995.
Pós-graduação em Legística e Ciência da Legislação, no Instituto
Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa em 2009.
Formação específica
Frequência de cursos e participação em seminários, congressos, conferências, nas áreas jurídicas em geral e no direito do consumo em
especial.
3 — Experiência profissional
Desde 1 de novembro de 2013 — Diretora de Serviços da Direção
de Serviços do Direito do Consumo da Direção-Geral do Consumidor
(Despacho n.º 15075/2013, de 20 de novembro).
Desde 4 de dezembro de 2015 — substituta da Diretora-Geral da
Direção-Geral do Consumidor, nas suas ausências e impedimentos
(Despacho n.º 140/2016, de 6 de janeiro).
Desde 30 de janeiro de 2012 até 1 de novembro de 2013 — Coordenadora da Direção de Serviços de Direito do Consumo da Direção-Geral do Consumidor (Despacho n.º 1/DG/2012, de 30 de janeiro).
De 4 de abril de 2001 até janeiro de 2012 — Técnica superior do mapa
de pessoal da Direção-Geral do Consumidor, desempenhando funções
na Direção de Serviços de Direito do Consumo.
De 8 de setembro de 1997 a 3 de abril de 2001 — contratada em regime de aquisição de serviços e de avença pelo Instituto do Consumidor.
De junho de 1997 a março de 2001 — exercício da advocacia, como
estagiária.
4 de outubro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre dos Santos Ferreira.
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Gabinete da Secretária de Estado do Turismo
Despacho n.º 12402/2016
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 para exercer as funções de técnica especialista no meu
gabinete, a licenciada Hermínia Benvinda Salgueiro Saraiva.
2 — 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 as respetivas
funções na área da sua especialidade.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei,
o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 13 de outubro de 2016.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
6 de outubro de 2016. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
ANEXO
Nota curricular
Hermínia Benvinda Salgueiro Saraiva
Data de nascimento: 19 de julho de 1974
Habilitações Literárias

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 12581/2016
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que a empresa Slipstream Resources Pty Ltd., requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa
de depósitos minerais de quartzo, feldspato, lítio e outros minerais,
para uma área denominada «Caramos», localizada nos concelhos de
Felgueiras, Celorico de Basto, Amarante, ficando a corresponder-lhe uma
área de 28,569 km2, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam
seguidamente, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice
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Áreas a excluir
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1293,442
1301,790
2113,581
2138,569
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186352,903
186579,535
187303,006

Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas;
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e
Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208, 6.º Andar, (ed. Santa Maria),
1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas as reclamações. O presente aviso, planta de localização e a publicitação do pedido
estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
29 de setembro de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
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