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4 — 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
1 — Informação pessoal
Nome: Rui Manuel Costa Martinho
2 — Habilitações e Formação
Licenciatura em Engenharia Agronómica, Especialidade de Economia
Agrária e Sociologia Rural, pelo Instituto Superior de Agronomia de
Lisboa (ISA). (1982/1987).
Curso de Pós-graduação em Estudos Europeus (Dominante Económica) da Universidade Católica Portuguesa (1990/91).
Curso de Mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural do Instituto Superior de Agronomia realizado no ano letivo (1993/94).
Pós-Graduação em Gestão Pública — Curso de Estudos Avançados
em Gestão Pública (CEAGP) promovido pelo INA (2000/2001).
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), no Instituto Nacional
de Administração (2006).
Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), no Instituto
Nacional de Administração (2009)
3 — Atividade Profissional — Principais funções exercidas
Gestor Adjunto do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER)
(2009 a 2014).
Diretor de Serviços de Planeamento, Acompanhamento e Avaliação
do Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP (2007/2009).
Vice-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
(2004/2006).
Diretor de Serviços de Assuntos Europeus e Relações Internacionais
do GPPAA (2003/04).
Diretor de Serviços de Produções Vegetais do GPPAA (2000).
Assessor do Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural (1998-2002).
Chefe de Divisão na Direção de Serviços de Produções Vegetais do
GPPAA (1997).
Funções de técnico superior na DGPA e no IEADR do MADRP
(1989-1996).
Perito nacional destacado na DG de Agricultura da Comissão Europeia (1991-1992).
Funções de técnico superior na C. de Coordenação da Região Norte
(CCRN), (1987-1988).
209291579
Despacho (extrato) n.º 1310/2016
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 as funções de apoio técnico-auxiliar no
meu gabinete, Deolinda Felizardo Pinto Gomes, assistente operacional
da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., com efeitos a 26 de novembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei,
a nota curricular da designada 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
Nome: Deolinda Felizardo Pinto Gomes.
Data de nascimento: 01/09/1957.
Naturalidade: Parada de Cunhos, Vila Real.
Nacionalidade: portuguesa.
Habilitações Literárias: 12.º ano.
Habilitações profissionais: curso de assistente administrativo; vários
cursos de formação na área de apoio administrativo, atendimento ao
público e apoio ao cidadão, cortesia, etiqueta e protocolo, vários cursos
de informática e inglês.
Foi admitida na função pública em agosto de 1985 na Direção-Geral
da Qualidade do Ambiente, tendo transitado para o quadro da Direção-Geral do Ambiente, em 1989.
De 1985 e até 2002 prestou apoio no gabinete do Secretário do
Ambiente e dos Recursos Naturais, onde desempenhou as seguintes

tarefas: apoio na organização de reuniões, atendimento telefónico, fotocópias, distribuição de correspondência, tratamento de toda a correspondência interna, externa e protocolar.
De 2002 e até 2008 transitou para o Instituto de Resíduos: durante
quatro anos fez registo eletrónico de resíduos no programa SIRER,
programa (Simplex) e durante dois anos prestou apoio ao Gabinete da
Presidência na área de secretariado.
De 2008 e até 2009 transitou para o quadro do Instituto da Água, onde
desempenhou funções de atendimento ao público.
De 2009 e até 2012 foi transferida por mobilidade para a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, onde
desempenhou as seguintes funções na Direção de Serviços de Relações
Publicas: apoio a reuniões; apoio e organização de eventos; prestação
de informação; registo do atendimento ao público; lista de contactos;
organização e gestão logística dos espaços comuns.
De fevereiro de 2012 até novembro de 2015 prestou funções de apoio
no Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura.
209291302
Despacho n.º 1311/2016
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 as funções de apoio técnico-administrativo no
meu gabinete, Sandra Cristina Borges Portelinha dos Santos, assistente
técnica do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral,
com efeitos a 26 de novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — 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
Sandra Cristina Borges Portelinha dos Santos nasceu a 8 de novembro de 1979, em Vila Pouca de Aguiar, Vila Real. Tem como habilitações literárias o 12.º Ano do Curso de Carácter Geral — Humanidades.
Frequência no 2.º ano na Licenciatura de Ciências da Informação e
Documentação, na Universidade Aberta. Ingressou no Exército Português, em 27 de setembro de 1999, em regime de Voluntariado. De
27 dezembro de 1999 a 18 de novembro de 2001, prestou serviço no
Centro de Recrutamento de Vila Real. De 19 de novembro de 2001 a
18 de maio de 2006 prestou serviço na Direção de Administração e
Mobilização de Pessoal.
A 18 de maio de 2006 foi colocada na Chefia de Abonos e Tesouraria
onde prestou serviço até 17 de julho de 2008. De 18 de julho de 2008
até 30 de dezembro de 2008 prestou serviço na carreira de assistente
técnico no Ministério da Saúde, Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro
de Saúde do Bonfim. Em 31 de dezembro de 2008, prestou serviço na
Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território. Desempenhou funções de apoio administrativo no Gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território de janeiro a julho de 2013 e, desde então,
no Gabinete da Ministra da Agricultura e do Mar.
209292348
Despacho n.º 1312/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.°, nos n.ºs
1, 2 e 3 do artigo 11.° e no artigo 12.° do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no
meu gabinete, Fernanda Maria Fernandes Pardo de Oliveira Fernandes
Jorge, do quadro das Águas de Portugal, SGPS, S. A., com efeitos a 26
de novembro de 2015.
2 — A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente
ao posto de trabalho de origem, nos termos dos n.ºs 9, 12 e 13 do artigo
13.º do referido Decreto-Lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.°do mesmo Decreto-Lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — 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.

