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Código da Contratação Pública — Empreitadas de Obras Públicas
Excel Avançado
Competências Tecnologias da Informação
“Interactive Learning for innovation management”
“SAP Business Forum”
Caos e Estratégia
IV e V Jornadas de Marketing e Publicidade
III — Experiência profissional:
Coordenadora de equipa multidisciplinar, para o acompanhamento e
desenvolvimento das Lojas Ponto JA, no Instituto Português do Desporto
e da Juventude, desde julho de 2012;
Exercício de funções, em acumulação, na área de Informação e Comunicação, do Departamento de Informação Comunicação e Relações
Internacionais, do Instituto Português do Desporto e da Juventude,
desde 2011;
Exercício de funções de apoio técnico no Gabinete do Presidente do
Instituto do Desporto de Portugal (IDP), entre 2010 e 2011;
Exercício de funções de apoio técnico no Departamento de Recursos
Financeiros, no IDP, entre 2006 e 2009;
Consultora na Divisão de Gestão Financeira e Património, na Direção-Geral de Viação, entre 2003 e 2005);
Sócia-gerente da Clínica antitabágica “NãoFumoMais”, entre 2004
e 2006.
Responsável Nacional de Unidade de Negócios, Gestora de Produto
e Técnica de Marketing entre 1995 e 2001 na Océ Portugal, S. A.;
Gestora de Grandes Contas na Planet, Cópias e Imagem/Virgol, durante o ano de 1995.
Gestora de Conta (Filmes Castello Lopes) na Pentamédia, Comunicação e Imagem em 1994;
Relações Públicas e Organizadora de Eventos em regime de trabalho
independente, entre 1992 e 1994.
207611484
Despacho n.º 2710/2014
Atento o disposto na alínea i), do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, determino a cessação de funções do licenciado Carlos Manuel
dos Reis Alves Pereira, no cargo de Diretor Regional de Lisboa e Vale
do Tejo, do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., com
produção de efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2014.
7 de fevereiro de 2014. — Pelo Conselho Diretivo do IPDJ, I. P., a
Vogal, Lídia Garcia Praça.
207611865
Despacho n.º 2711/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) e 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação introduzida pelas Leis
n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto
no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, e nos
termos do artigo 2.º, n.º 2 e do artigo 21.º dos Estatutos do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.), aprovados pela
Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, designo para o exercício, em
regime de substituição, do cargo de direção intermédia do 1.º grau de
Diretor da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, I. P., a
licenciada Eduarda Maria Gomes Marques, cujo currículo académico e
profissional que se anexa ao presente despacho, demonstra preencher os
requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica,
a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções.
O presente despacho produz efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2014.
7 de fevereiro de 2014. — Pelo Conselho Diretivo do IPDJ, I. P.,
Augusto Fontes Baganha, presidente.
Nota Biográfica
Nome: Eduarda Maria Gomes Marques
I — Habilitações académicas:
Licenciatura em Filosofia, Universidade Católica Portuguesa/Faculdade de Filosofia de Braga, 1995;
Pós-Graduação em Marketing com Especialização em Marketing
Relacional e Comunicação — ISCTE — Ano 2007/2009.
II — Formação complementar:
Curso de Alta Direção em Administração Pública, 2005.
Certificado de Aptidão Profissional, reconhecido pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional desde 1994

III — Situação Atual:
Docente no ensino secundário de Filosofia, Psicologia e na área das
Ciências Sociais e Humanas. Atualmente a exercer funções na Escola
Secundária de S. João da Talha.
Formadora em cursos formação no âmbito Vida Ativa, no Instituto de
Emprego e Formação Profissional e Centros protocolados pelo IEFP.
IV — Experiência Profissional:
Docente na área das Ciências Sociais e Humanas de 1995 a 2003 e
2007 até ao presente;
Vice-Presidente do Instituto do Consumidor, de 2004 a 2007. Responsável pelo Departamento de Informação, Mediação e Apoio aos
Consumidores; Divisão de Formação; Núcleo de Assuntos Europeus e
Relações Internacionais; Centro Europeu do Consumidor.
Vogal da direção da Movijovem — Empresa que gere as Pousadas
de Juventude e Cartão Jovem, de 2003 a 2004. Responsável pelos departamentos de Relações Internacionais; Marketing e Comunicação;
Recursos Humanos e Gabinete Jurídico;
Docente do Ensino Profissional de 1997 a 2003 e de 2007 até ao
presente;
Formadora em entidades públicas e privadas de 1997 até ao presente;
Experiência pedagógica no ensino secundário, na criação, desenvolvimento e coordenação de conteúdos programáticos das diferentes
áreas de lecionação, nomeadamente a planificação, fixação de objetivos,
estratégias de aprendizagem e avaliação dos mesmos;
Orientação de estágios profissionais em estreita articulação com o
meio empresarial, fixando objetivos e estratégias de aprendizagem,
orientação pedagógica dos formandos dirigida à integração profissional
dos mesmos;
Membro do júri de Provas de Aptidão Profissional desde 1997 até
ao presente;
Coordenação e colaboração em projetos e realização de eventos e
atividades extracurriculares de 1995 a 2003 e de 2007 até ao presente.
V — Outras Atividades:
2002 a 2005 — Membro do Conselho Nacional da Associação Nacional de Professores.
2002 a 2005 Membro da Mesa da Assembleia Geral do Circulo de
Arte e Recreio de Guimarães.
Membro do Rotary Club/Distrito 1970 desde 2002.
Dirigente e membro de associações e organizações de Juventude.
2005 — A Reforma na Administração Pública — A Fixação de Objetivos.
2005 — Seminário de Gestão Documental na administração Pública.
Voluntária na Comunidade Vida e Paz.
Domínio da Língua Inglesa.
Conhecimentos na área de informática.
207608796
Despacho n.º 2712/2014
De acordo com o disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 1.º da Portaria
n.º 11/2012, de 11 de janeiro, que aprovou os Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., foi criada a Divisão de Programas,
integrada no Departamento de Juventude.
Importa agora, considerando as necessidades de funcionamento do
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e tratando-se de cargo
que se encontra vago, proceder à designação do Chefe da Divisão de
Programas.
Assim, nos termos do n.º 9 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de
22 de dezembro, obtido o acordo do interessado e observados todos os
requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, na sequência de procedimento concursal, Chefe da
Divisão de Programas, a licenciada, Maria da Conceição Marques Pereira, técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P.;
2 — A designação constante do presente despacho produz efeitos a
1 de fevereiro de 2014.
A nota biográfica da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
7 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, I. P.,
Lídia Garcia Praça.
Nota Biográfica
Nome: Maria da Conceição Marques Pereira.
Data de nascimento: 27 de setembro de 1964.
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I — Habilitações académicas:
Bacharelato em Ciências da Educação — Escola do Magistério da
Guarda/Instituto Politécnico da Guarda.
Licenciatura em Matemática e Ciências da Natureza, pela Escola
Superior de Educação Almeida Garrett da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias de Lisboa.
II — Formação Complementar:
Código dos Contratos Públicos
Técnicas Avançadas de Trabalho em Equipa.
Gestão e Avaliação de Projetos, Administração Pública e a Sociedade
de Informação.
Técnicas Básicas de Gestão.
Formação e Animação Pedagógica.
Técnico de Juventude, Otimização e Gestão de Dados em Excel.
Formação Pedagógica de Formadores.
III — Experiência profissional:
Chefe de Divisão da Divisão de Programas do Departamento de
Juventude do IPDJ, em regime de substituição desde 16 de abril
de 2012.
Desde abril de 2012 coordena programas inseridos nas áreas da Cidadania (Parlamento dos Jovens, Concurso Euroscola), Voluntariado
(Publicação do Programa “Agora Nós”), Tempos Livres (Publicação do
Programa OTL), Cultura (Programa Jovens Criadores) e Saúde (Programa Cuida-te).
Exerceu funções técnicas no Instituto Português da Juventude, de
2006 a 2012, em várias unidades orgânicas, com a categoria de técnica
superior, destacando a avaliação dos anos de 2008 a 2012 entre Excelente e Relevante.
De 2006 a 2012 no Departamento de Programas, responsável pela
gestão dos programas OTL — Ocupação de Tempos Livres, Férias
em Movimento, Jovens Criadores, Voluntariado para as Florestas;
integrou a Comissão de Análise para atribuição de licenças tituladas
por Alvará/N.º de Registo — desenvolvendo a revisão da legislação
aplicável.
De 2000 a 2006 no Departamento de Apoio ao Associativismo do IPJ,
responsável técnica do programa PAAJ e apoios pontuais; de apoio às
associações juvenis. Acompanhou as auditorias realizadas pelo tribunal
de Contas aos referidos Programas. Fez a gestão nacional do Programa
Férias em Movimento. Geriu as aplicações informáticas associadas a
cada programa.
Entre 1990 e 1999 no Gabinete de Relações Comunitárias e Internacionais do IPJ, responsável técnica pela gestão, planeamento e execução dos
Programas Bilaterais de Cooperação com os PALOP (áreas Institucional;
Formação; Associativismo; Voluntariado);
Professora do Ensino Básico/Secundário, entre 1985 e 1990.
IV — Atividades complementares desenvolvidas:
Desenvolveu funções técnico-pedagógicas e técnico-superiores nos
domínios da coordenação nacional de programas e projetos para a juventude nas áreas da cooperação, ocupação de tempos livres, associativismo
e sensibilização/formação.
Assegurou formação de técnicos dos serviços desconcentrados, da
administração local e de organizações não-governamentais.
Concebeu programas e projetos para a juventude, assim como respetivos conteúdos e manuais de animação e gestão.
Representou a área de Juventude, entre outras, na negociação de
contratos -programa, avaliação de projetos, organização de ações,
negociação de programas bilaterais, acompanhamento de auditorias, orientação de estágios, implementação de procedimentos
de atribuição de licenças a entidades organizadoras de campos
de férias.
207611346
Despacho n.º 2713/2014
De acordo com o disposto n.º 2 do artigo 1.º e das alíneas a), b), c),
d), f), h), j) e l) do n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 11/2012, de 11 de
janeiro, que aprovou os Estatutos do Instituto Português do Desporto
e Juventude, I. P., foi criada a Divisão de Associativismo, integrada no
Departamento de Juventude.
Importa agora, considerando as necessidades de funcionamento do
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e tratando-se de
cargo que se encontra vago, proceder à designação do chefe da Divisão
de Associativismo.
Assim, nos termos do n.º 9 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,

64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011,
de 22 de dezembro, obtido o acordo do interessado e observados todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, na sequência de procedimento concursal, chefe da Divisão de Associativismo, o licenciado, Carlos Paulo Trindade Jerónimo
Pereira, técnico superior do mapa de pessoal do Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P.
2 — A designação constante do presente despacho produz efeitos a
1 de fevereiro de 2014.
A nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
7 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, I. P.,
Lídia Garcia Praça.
Nota biográfica
Nome: Carlos Paulo Trindade Jerónimo Pereira.
Data de nascimento: 23 de novembro de 1971.
Desde 2005, pós-graduação em Ecologia Humana e Problemas
Sociais Contemporâneos, na Universidade Nova de Lisboa, (FCSH);
licenciatura em 16 de dezembro de 1994, em Antropologia, pela
FCSH da UNL, concluída com a classificação final de 15 valores,
qualificação de Bom.
Tem exercido as seguintes funções: desde 1 de julho de 2012 até ao
presente, em regime de substituição, chefe de divisão da Divisão de
Associativismo do Departamento de Juventude do IPDJ, I. P. — Instituto
Português do Desporto e Juventude.
Desde 19 de março de 2008 a 4 de abril de 2012, diretor de serviços
no Departamento de Associativismo do IPJ, I. P. — Instituto Português
da Juventude, tendo ainda assumido, desde setembro de 2011 a junho
de 2012 e por conveniência de serviço, em regime de substituição, o
cargo de diretor regional do IPJ, I. P., do Alentejo.
Desde 2009 a 2011, professor adjunto convidado na ESSS — Escola
Superior de Saúde de Santarém, onde lecionou, no âmbito das Ciências
Sociais e Humanas, a disciplina de Socio-Antropologia (1.º ano do curso
de licenciatura, pós-graduações e mestrados).
No IPJ, desde 24 de junho de 1997, em várias unidades orgânicas,
tendo desde 2007 a categoria de técnico superior de 1.ª classe, após
avaliação Excelente, relativa ao ano de 2006.
De 2005 a 2008, no Departamento de Associativismo, responsável
pela gestão do programa PAAJ e apoios pontuais; integrou a equipa que
regulamentou a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, e do grupo de trabalho
para o desenvolvimento de aplicações informáticas de gestão do associativismo juvenil, incluindo os Programas PAJ, PAI e PAE; integrou a
equipa de formação interna nos domínios referidos. Representou o IPJ
no âmbito de protocolos e programas. Em 2004 e 2005, na Delegação
Regional de Lisboa do IPJ, responsável técnico e coordenador dos
Programas PAAJ e Férias em Movimento, assim como do RNAJ. Em
2003-2004 na equipa de projeto, no âmbito do Voluntariado Jovem, para
o Euro 2004, como técnico e formador.
Entre 1997 e 2004 no Departamento de Programas dos Serviços
Centrais do IPJ responsável técnico pela gestão, planeamento e
execução dos programas bilaterais de cooperação com os PALOP
(áreas institucional; formação; associativismo; voluntariado); gestão técnica das aplicações informáticas do mesmo departamento,
designadamente as dos Programas OTL — Ocupação de Tempos
Livres e Mobilidade e Intercâmbio; responsável pelos programas
«Jovens sem Fronteiras», Programa JVS — Jovens Voluntários
para a Solidariedade, Acção A.II.2 do Programa Juventude para
a Europa da Comissão Europeia (Estágios de Serviço Voluntário
Europeu — Curta Duração. Tem organizado, em equipa, seminários,
workshops, encontros, de que é exemplo o Dia do Associativismo
Jovem a 30 de abril.
Possui competências certificadas no FORGEP — Programa de
Formação em Gestão Pública, nota final de 16,9 valores; efetuou
formação, a nível nacional e internacional, com aproveitamento, em
áreas diversas como a gestão de projetos, a formação de formadores,
interculturalidade, saúde, informática na ótica do utilizador, fotografia,
procedimento administrativo, legislação diversa, literatura ou línguas
estrangeiras.
Tem representado o serviço em diversos grupos de trabalho — são
exemplos: desde 2013, correspondente nacional para a EKCYP — Centro Europeu de Conhecimento para as Políticas de Juventude ou,
desde 2008, Comité de Seleção do programa Juventude em Ação da
Comissão Europeia; frequenta com regularidade, cursos, workshops,
seminários, conferências e encontros, quer da área das ciências sociais e humanas — particularmente a antropologia — quer da área
da juventude.
207611443

