3483

Diário da República, 2.ª série — N.º 20 — 29 de janeiro de 2016

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação

De 1998 a 2000, Participação na EXPO 1998 Lisboa, na área de gestão
de eventos. Estágios no âmbito do Curso em vários Hotéis do País, e
nas várias áreas da Hotelaria.
Organização e participação em eventos vários, na área de Hotelaria,
e Relações Públicas.
209306806

Despacho n.º 1431/2016

Despacho n.º 1433/2016

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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, como adjunto do meu gabinete o licenciado
António José Luz Teixeira de Almeida, técnico superior do Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com efeitos a 26 de
novembro de 2015.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do citado decreto-lei, a nota
curricular do designado 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.

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 técnico especialista
do meu gabinete, o Mestre Henrique Luís Rodrigues Sales Henriques,
técnico superior da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, com
efeitos a 26 de novembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é equivalente ao estabelecido
para o cargo de adjunto.
3 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
4 — Para efeitos do disposto na última parte da alínea d) do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a designação como técnico
especialista é feita para o exercício de funções especializadas em matéria
de saúde animal e segurança alimentar.
5 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

14 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Nota Curricular
António José Luz Teixeira de Almeida.
Nascimento: 23.02.1968.
Habilitações Académicas
Licenciatura em Direito (menção jurídico-jurídicas) — Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa
Pós-graduação Ciências Jurídico-ambientais — Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa
Experiência Profissional
Advocacia (inscrição suspensa — artigo 82.º da Lei n.º 145/2015
de 9.09).
Técnico Superior no Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas IP — funções na Direção Jurídica.
Assessor no gabinete do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura
e das Pescas no XVII Governo Constitucional e no gabinete do Secretário
de Estado da Agricultura e Pescas no XVIII Governo Constitucional.
209306514
Despacho n.º 1432/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 secretária pessoal no meu
gabinete, Ana Filipa Semedo Figueiredo dos Santos, assistente técnica
do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção,
com efeitos a partir de 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
dos n.os 12 e 13 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.
14 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Ana Filipa Semedo Figueiredo dos Santos, nascida em Lisboa a
11 de março 1975
Habilitações Académicas
Colégio de Santa Doroteia 12.º Ano
Formação 3 anos, Hotelaria e Turismo, na Escola Superior de Hotelaria
e Turismo de Lisboa, 1994/1997
Experiência Profissional (mais relevante)
Assistente Técnica no Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), de janeiro de 2000 a dezembro de 2015,
exercendo várias funções:
Análise Técnica dos Processos de Alvarás de Construção e elaboração
dos seus Pareceres.
Departamento de comunicação e imagem
Secretaria do Conselho de Administração

14 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Nota curricular
Henrique Luís Rodrigues Sales Henriques, natural de Caldas da Rainha.
Habilitações Académicas
Pós-graduação — Mestrado (Master of Science) pela Ohio State
University — Estado Unidos da América em Preventive Veterinary
Medicine — 1986/88.
Licenciatura em Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina Veterinária — Universidade Técnica de Lisboa 1973/78.
Regente Agrícola e curso complementar para acesso ao ensino superior, pela Escola de Regentes Agrícolas de Santarém — 1968/73.
Experiência Profissional
Técnico Superior — Médico Veterinário — na Direção de Serviços
Veterinários Regionais de Lisboa e Vale do Tejo, DAV do Oeste, em
Caldas da Rainha — novembro 2013 a atual;
Técnico Superior na Divisão de Gestão de Recursos Naturais, na
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural — outubro 2012
a novembro 2013;
Diretor de Serviços de Produção Animal na DGV — outubro 2009
a setembro 2012;
Assessor do Secretário de Estado Adjunto da Agricultura e das Pescas do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas — novembro 2005 a setembro 2009;
Chefe de Serviço de Identificação Animal, no Instituto Nacional de
Intervenção e Garantia Agrícola — março 2003 a outubro 2005;
Subdiretor da Direção-Geral de Veterinária (DGV) e Coordenador
nacional do Plano de Erradicação da BSE, e de desenvolvimento do
SNIRB — novembro 2000 a março 2003;
Secretário-geral da APCRF e LG da Raça Frísia — março 1996 a
fevereiro 2000;
Administrador Delegado da ATABLES — agosto 1994 a fevereiro 1996;
Responsável Sanitário do ADS BOVICOB — agosto 1993 a julho 1994;
Chefe de Divisão de Experimentação e Fomento da Produção Animal na DRARO e Gestor regional do Plano de Erradicação das Pestes
Suínas — outubro 1990 a junho 1993;
Responsável pelo Saneamento da Brucelose na ZACR — janeiro 1984
a setembro 1990;
Coordenador Regional do sector Ovino e representante no Programa
PROCALFER no âmbito da Divisão de Produção Animal da DRARO — maio 1979 a dezembro 1983;
Ingresso nos quadros da DRARO em novembro de 1978.
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