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Entre agosto de 2004 e abril 2010 prestou serviços técnicos no Serviço
de Controlo e Auditoria do Ficheiro de Parcelas do IVDP, IP, Régua.
De março a julho de 2004 prestou serviços técnicos no Serviço de
Auditoria e Qualidade do IVDP, IP, Régua, envolvendo a receção e
tratamento de amostras de vinho para certificação, elaboração de provas
de análise sensorial, análise dos resultados de prova e apuramento de
resultados, emissão de certificados de controlo de qualidade.
Entre julho de 2002 e janeiro de 2004 desempenhou funções de Técnica
de Contas Correntes Vínicas, com funções de controlo de contas correntes
vínicas, atendimento de vindima, atendimento geral aos viticultores, na
Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro, Régua.
Entre 1999 a 2002 efetuou vários trabalhos de promoção em feiras
para profissionais do sector agrícola, designadamente na Feira Nacional
da Agricultura, Lusoflora, Alimentação 2002.
5 — Outros
Competências técnicas na área agrícola, com especial destaque na
gestão de cadastro de vinha na Região Demarcada do Douro.
Conhecimentos sobre Plano Oficial de Contabilidade Pública, e legislação
relativa ao orçamento de Estado, compras públicas, execução orçamental.
Conhecimentos avançados do normativo vitícola (regulamentação
comunitária, legislação nacional e regulamentações internas relativa à
Região Demarcada do Douro).
Membro do júri de Berlin Wine Trophy 2016 e 2017.
28 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Manuel de Novaes Cabral.
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MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 3586/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os1 a 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 motorista do meu Gabinete, José
Alfredo Paulino Mendonça, assistente operacional do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral deste Ministério.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do citado decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 16 de março de 2017.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
31 de março de 2017. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
José Alfredo Paulino Mendonça nasceu a 22 de junho de 1956. Possui
o ensino secundário e diversa formação profissional na área que desempenha. Motorista na Auto-Sueco, L.da — Agente Volvo em Portugal (1980
a 1996). Ingressou em 1996 na administração local como condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais na Câmara Municipal de Lisboa,
tendo transitado através de concurso para a administração pública em
2000 como motorista de ligeiros, prestando serviço em diversos Gabinetes de Membros do Governo (2000 a 2011). Exerceu funções como
motorista do Gabinete do Secretário de Estado do Mar (2011 a 2015).
310404906
Despacho n.º 3587/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
a 3 do artigo 11.º, no artigo 12.º e na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero, do cargo de técnico especialista,
Pedro Duarte Silva, para o qual foi nomeado através do meu Despacho
n.º 9255/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 20 de
julho de 2016, e designo-o para exercer o cargo de adjunto do meu Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 1 de abril de 2017.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a atualização
da página eletrónica do Governo.
31 de março de 2017. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.

Nota curricular
Pedro Duarte Silva, Lisboa, 20 de março de 1984.
Formação académica:
É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, pós-graduado nos cursos de Direito Público Angolano, Direito da Energia e Direito da Água, todos pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.
Concluiu a parte escolar do mestrado científico, menção de ciências
jurídico-políticas, especialidade de Direito administrativo, na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, encontrando-se na fase de preparação da sua tese de mestrado na mesma área.
De junho de 2016 a abril de 2017, exerceu o cargo de técnico especialista no Gabinete da Ministra do Mar.
Foi advogado na Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, R. L.,
no departamento de Direito público, tendo trabalhado, em especial,
nas áreas de Direito administrativo geral, contencioso administrativo,
contratação pública e Direito do mar, da água e da energia.
310404809
Despacho n.º 3588/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 a 3 do artigo 11.º, no artigo 12.º e na alínea a) do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero, do cargo de técnico
especialista, o licenciado Tiago Fernando Rolo Martins, para o qual foi
nomeado através do meu Despacho n.º 12605/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro de 2016, e designo-o
para exercer o cargo de adjunto do meu Gabinete.
2 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas na
alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 1 de abril de 2017.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a atualização
da página eletrónica do Governo.
31 de março de 2017. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Tiago Fernando Rolo Martins, nascido a 9 de setembro de 1991.
Experiência profissional: (setembro/2016-março/2017) Técnico Especialista no Gabinete da Ministra do Mar; (2015) Admitido à segunda
fase do estágio na Ordem dos Advogados; (2014) Inscrição na Ordem
dos Advogados como Advogado Estagiário.
Habilitações académicas: (2016-2017) Admitido à elaboração da dissertação do Mestrado Científico, menção de Ciências Jurídico-Políticas,
especialidade de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa; (2016). Frequência da Pós-graduação em Direito da Contratação Pública na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (ICJP, IDEFF e IE); (2014-2015) Frequência da parte letiva
do Mestrado Científico menção de Ciências Jurídico-Políticas, especialidade de Direito Administrativo; (2010-2014) Licenciatura em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Atividade académica: (2016-...) Investigador no Centro de Investigação de Direito Público, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
310404744

Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Despacho n.º 3589/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero do cargo de Adjunto, a seu pedido,
o licenciado António Manuel Gomes Santos Parada, para o qual foi
nomeado através do meu Despacho n.º 3160/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março de 2016.
2 — No momento em que cessa funções, manifesto o meu reconhecimento e louvo publicamente o licenciado António Manuel Gomes
Santos Parada pela lealdade, proximidade ao setor e dedicação com que
desempenhou as suas funções no meu gabinete.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de março de
2016.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
31 de março de 2017. — O Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário Nunes Portada.
310404939

