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Branco, Viseu, Leiria, Coimbra; Albufeira; Cacém; Costa da Caparica. Integra a equipa do Plano Estratégico para o Alqueva elaborado
pela Parque Expo.
Assessora de Comunicação do Gabinete do Ministro do Ambiente,
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e
dos respetivos secretários de Estado, no XVII Governo Constitucional.
Em 2008 assume as funções de direção de Marketing e Comunicação
para os projetos da Sociedade Frente Tejo.
Em janeiro de 2011 integra equipa da INTELI, associada ao
Gabinete da Mobilidade Elétrica, para a área da Comunicação e
ligação às autarquias. Integra a equipa criadora da rede de cidades
inteligentes, sustentáveis e inclusivas. Desenvolvimento de dossiers sobre novas oportunidades no âmbito do novo paradigma de
Smart Cities.
Em março 2014 assume a coordenação de Comunicação e Marketing
da Junta de Freguesia do Parque das Nações.
Ensino
Docente da Universidade Moderna, responsável pelas cadeiras de
Jornalismo; Marketing Político e Campanhas Eleitorais (1992/1998).
Docente da Universidade Lusófona, responsável pela cadeira de
técnicas jornalísticas (1998/2000);
209336258
Despacho n.º 2249/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º e nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo secretária pessoal do meu Gabinete a licenciada Sofia Maria Adão Canaveira Abreu Lopes, assistente técnica da
Inspeção-Geral de Finanças.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 26 de novembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Sofia Maria Adão Canaveira Abreu Lopes.
Nacionalidade: portuguesa.
Data de nascimento: 28/01/1973.
Formação académica:
Licenciatura em Ciências Sociais — Ciência Política e Administrativa.
Experiência profissional relevante para o exercício do cargo:
De 30 de outubro a 25 de novembro de 2015 — técnica especialista
no Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública;
De 30 de dezembro de 2013 a 29 de outubro de 2015 — técnica
especialista no Gabinete do Secretário de Estado da Administração
Pública;
De 13 de maio a 29 de dezembro de 2013 — secretária pessoal do
inspetor-geral, da Inspeção-Geral de Finanças — IGF, integrando
também um grupo de trabalho que visava a reavaliação das tarefas,
rotinas e procedimentos associados aos diversos sistemas de informação da IGF;
De 21 de junho de 2011 a 12 de maio de 2013 — técnica superior em
regime de mobilidade intercarreiras, onde foi coordenadora executiva
da Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm — RARHA, da
Comissão Europeia;
De 31 de outubro de 2009 a 20 de junho de 2011 — secretária pessoal
da Secretária de Estado da Igualdade;
De 1 de junho de 2007 a 30 de outubro de 2009 — secretária pessoal
da presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;
De 16 de novembro de 2005 a 31 de maio de 2007 — secretária
pessoal da presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres;
De 1 de agosto de 2005 a 15 de novembro de 2005 — secretária
pessoal da responsável da Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica;
De 22 de janeiro de 2001 a 31 de julho de 2005 — secretária da
diretora de serviços do Departamento de Intervenção na Comunidade/
Departamento de Prevenção.

Formação profissional relevante para o exercício do cargo:
Técnicas de Secretariado — INA, I. P.;
Curso completo de Word — RUMOS;
Curso completo de Access — RUMOS;
8.º Ano do British Council of Lisbon.
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Despacho n.º 2250/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, e nos n.os 1, 2 e
3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de
janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete
Ivo Miguel Frade Cavaco, assistente operacional do mapa de pessoal
do Ministério da Defesa Nacional.
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 26 de novembro
de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Ivo Miguel Frade Cavaco nasceu no Montijo a 18 de abril de 1976.
Detém o Ensino Secundário e formação profissional na área da condução
que obteve no Exército Português onde ingressou em 1996, transportou altas entidades (1996 a 2005), transitou através de concurso para
a Função Pública em 2005 como motorista de ligeiros ao serviço dos
Secretário Gerais Adjuntos do Ministério da Defesa Nacional (2005 a
2007), Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
como motorista (2007 a 2011).
De junho de 2011 a 30 de outubro de 2015 como motorista do Secretário de Estado do Mar.
De 30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 como motorista
do Secretário de Estado do Mar.
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Despacho n.º 2251/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como Adjunto o licenciado Hugo Daniel da
Costa Arraiolos Oliveira.
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 janeiro de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de fevereiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
I — Elementos de identificação:
• Nome: Hugo Daniel da Costa Arraiolos de Oliveira.
• Data de Nascimento: 9 de outubro de 1976.
II — Formação académica e profissional:
• 1994 — 1999: Licenciatura em Direito, na vertente de ciências
jurídico-políticas, pela Universidade Autónoma de Lisboa;
• 2002: Pós-Graduação em Direito da União Europeia, pela Universidade Autónoma de Lisboa;
• 2005: Pós-Graduação em Legística e Ciência da Legislação, pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
• 2010, 2011, 2013 e 2015: Formação pela Comissão Europeia e
pela União Internacional de Transportes Públicos em Contratualização das Obrigações de Serviço Público, em Bolonha, Bruxelas e
Estrasburgo;
• 2003, 2004 e 2006: Formação em “O Novo Contencioso Administrativo”, “A Reforma da Administração Pública” e “Direito dos Contratos
Públicos”, no Instituto de Ciências Jurídico-políticas da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa;
• 2000: Formação “Direito Comunitário e Direito da Integração”, no
Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

