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de 15 de janeiro, na sua última redação, nos casos de impedimento e
ausência do titular ou, como se verifica, em caso de vacatura de lugar;
Considerando ainda a vacatura do lugar de chefe de divisão de Coordenação dos Assuntos Europeus da Direção-Geral das Atividades
Económicas, a partir do dia 15 de janeiro de 2016;
Designo, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2015, de 30 de agosto, com
as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e 68/2013, de
29 de agosto, por reunir o perfil adequado para prosseguir as atribuições e objetivos da Divisão e ser dotada da necessária competência e
aptidão para o exercício da função, conforme resulta da respetiva nota
curricular, a técnica superior Tatiana Pereira de Matos, no cargo de chefe
de divisão de Coordenação dos Assuntos Europeus da Direção-Geral
das Atividades Económicas, em regime de substituição, com efeitos a
15 de janeiro de 2016.
7 de janeiro de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
Nota curricular
Nome: Tatiana Pereira de Matos
Ano de nascimento: 1986
Habilitações académicas: Licenciatura (pré-bolonha) em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2004-2009). Mestrado Científico em Regulação e Direito da Concorrência (parte letiva
2014-2015); Pós-graduação em Contratação Pública: o Direito português
à luz do Direito Europeu, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (2009); Pós-graduação em Direito das Empresas pela Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra (2011); Estágio de Advocacia
pela Ordem dos Advogados, Conselho Distrital de Lisboa (2009).
Formação Complementar relevante: Curso de Estudos Avançados em
Gestão Pública pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções públicas — INA (2012). Estágio de verão no Julgado de
Paz de Lisboa com o juiz coordenador nacional (2007).
Experiência Profissional: Exercício de advocacia na sociedade de
advogados Raposo Subtil e Associados, com especial destaque para
as áreas do direito imobiliário, executivo, financeiro e bancário, onde
ressaltam entre as principais competências a elaboração de pareceres
jurídicos, due diligence de sociedades, coordenação de reuniões semanais com clientes institucionais, operações de reestruturação financeira,
elaboração de contratos nominados e inominados, assessoria jurídica
nas áreas supra identificadas. Técnica estagiária da Direção Geral da
Qualificação da Oferta do Turismo de Portugal, I. P. — Implementação
de legislação na esteira da diretiva de serviços, nomeadamente, viagens
organizadas e animadores turísticos, representação do Instituto em reuniões com associações de viagens organizadas (2011). Colunista no jornal
CISTER — Consultório de justiça (2013).
Títulos e prémios: Advogada inscrita na ordem com cédula definitiva
(2012).
Certificado de atribuição de prémio de melhor trabalho “Boas práticas
e avaliação crítica de procedimentos no Turismo Portugal, I. P.”(2011).
209271052
Despacho n.º 993/2016
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e órgãos da administração central, local e regional do Estado, 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, cessa funções, a
seu pedido, no cargo de Chefe de Divisão em regime de substituição da
Divisão de Coordenação dos Assuntos Europeus, a técnica superior Ana
Sofia Araújo de Oliveira Ribeiro Alves, para o qual havia sido designada
através do Despacho n.º 11797/2015, de 21 de outubro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 206.
A referida cessação de funções produz efeitos a 15 de janeiro de 2016.
12 de janeiro de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
209271174
Louvor n.º 9/2016
No momento que cessa funções, a seu pedido, como Chefe de Divisão
de Coordenação dos Assuntos Europeus desta Direção-geral, a técnica
superior Ana Sofia Araújo de Oliveira Ribeiro Alves, importa reconhecer o esforço e empenho na realização do seu trabalho com uma forte
dedicação à Instituição, excedendo largamente as funções que teria de
desempenhar, tendo demonstrado sempre uma notável competência e
profissionalismo. Para além disso, sempre soube combinar a sua competência profissional com uma grande capacidade para o exercício e
aprofundamento das relações interpessoais e institucionais.

Assim, a Direção-Geral das Atividades Económicas considera ser
o seu dever, atribuir-lhe público testemunho de louvor como prova de
reconhecimento e apreço pelas qualidades profissionais demonstradas
no exercício das suas funções.
12 de janeiro de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
209271247

AMBIENTE E AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinetes dos Ministros do Ambiente
e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Despacho n.º 994/2016
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua redação atual, conferida pela Lei n.º 128/2015, de
3 de setembro, e considerando as novas orientações a implementar pelo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.),
determinam os Ministros do Ambiente, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural o seguinte:
1 — A cessação do exercício de funções do licenciado João Carlos
Mourão Pastorinho da Rosa do cargo de Vogal do Conselho Diretivo do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para o qual
foi designado, a partir de 1 de julho de 2012, em regime de substituição,
pelo Despacho n.º 9559/2012, de 29 de junho, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de julho de 2012.
2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de dezembro de 2015.
8 de janeiro de 2016. — O Ministro do Ambiente, João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. — 11 de janeiro de 2016. — O Ministro
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos.
209269766

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 995/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 funções de motorista no meu gabinete, Luís Miguel
Fadista Monteiro da Gama, com efeitos a 14 de dezembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de janeiro de 2016. — O Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos.
Nota curricular
Luís Miguel Fadista Monteiro da Gama, nascido a 30 de outubro de
1981, natural da Freguesia de Pombal, Concelho de Pombal, Distrito
de Leiria. Terminou o Ensino Secundário na Escola Secundária Infanda
Dona Maria em Coimbra, em junho de 1999. Licenciado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC)
em Biologia, Ramo Formação Educacional, com 14 valores, em 2007.
Possuí CAP (Certificado de Aptidão Pedagógica) tendo sido formador de
cursos de novas oportunidades e tendo lecionado em Colégios Privados
e Escolas do Ministério da Educação, como Professor Contratado e
Professor de Atividades de Enriquecimento Curricular ao 1.º Ciclo. Foi
também assistente callcenterna Linha 16200 Apoio ao Cliente da PT e
Assistente callcenter na Linha 16206 apoio ao Cliente PT Empresarial.
É titular de carta de condução categoria B (veículos ligeiros), categoria
D (veículos pesados de passageiros), CAM (Certificado de Aptidão de
Motorista) e CQM (Carta de Qualificação de Motorista). Tem como
língua Materna o Português e 2.ª língua o Inglês, tendo obtido formação
de 6 anos na Cambridge School. Bons conhecimentos de informática
na ótica do utilizador.
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