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III — Experiência Profissional:
• 2015: consultor em transportes na TIS — Transportes, Inovação e
Sistemas, responsável pela elaboração de projetos de diplomas legislativos relativos a regras gerais tarifárias e bonificações sociais bem
como do Guião de aplicação do Regime Jurídico do Serviço Público
de Transporte de Passageiros;
• 2012 — 2015: Diretor de Serviços de Contratualização, Fiscalização
e Financiamento da Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa,
com intervenção na elaboração de diplomas legislativos no setor dos
transportes terrestres, designadamente na revisão da legislação do setor e
de regras do sistema tarifário, bem como na renegociação de concessões
de transportes de passageiros;
• 2012: Chefe de Divisão de Contratualização e Financiamento da
Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, com intervenção
nas áreas daquela divisão;
• 2011 — 2012: Jurista da Autoridade Metropolitana de Transportes
de Lisboa, com intervenção nas áreas de contratualização, fiscalização
e financiamento;
• 2009 — 2011: Adjunto na Secretaria de Estado dos Transportes,
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, com intervenção nas áreas legislativa, transposição de diretivas, membro de
diversos grupos de trabalho de revisão da legislação do setor e para a
contratualização de obrigações de serviço público e em todos os assuntos relacionados com entidades tuteladas, nos setores dos transportes
terrestres e marítimo-portuário;
• 2010 — 2011: Membro do Conselho Geral da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto;
• 2008 — 2009: Assessor Jurídico na Secretaria de Estado dos Transportes, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, com
intervenção nas áreas legislativa, transposição de diretivas e todos os
assuntos relacionados com entidades tuteladas, nos setores dos transportes terrestres e marítimo-portuário;
• 2006 — 2008: Jurista no Serviço Utilização Comum dos Hospitais,
Ministério da Saúde, com intervenção nas áreas do contencioso administrativo e contratação pública;
• 1999 — 2006: Jurista no Gabinete Jurídico e do Contencioso, da
Secretaria-geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública,
com funções de acompanhamento do contencioso geral do Estado Português e formador em direito público;
• 1999 — 2008: Advogado com especialização em Direito Público.
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Despacho n.º 2252/2016
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 Maria Amélia Martins Mota Félix, assistente técnica do
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, 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
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.
2 de fevereiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Maria Amélia Martins Mota Félix nasceu em Lisboa em 18 de setembro de 1957. Possui, como habilitação literária, o Ano Propedêutico — 12.º ano (1975).
Ingressou na função pública em 1977 e serviu sucessivamente em Lisboa, Instituto dos Produtos Florestais (de 1977 a
1988), Direção -Geral das Florestas (1988 -1989), Direção -Geral
de Planeamento e Agricultura (1989 -1993), Secretaria -Geral do
Ministério da Agricultura (1993 -2003), Gabinete do Secretário
de Estado das Florestas (2003 -2005), Estrutura de Apoio Técnico
do Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural — Programa AGRO (2005 -2010), Gabinete do Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (2010 -2011),

Gabinete do Secretário de Estado do Mar (de 2011 a 2015) e
Gabinete do Secretário de Estado do Mar, de 30 de outubro a
26 de novembro de 2015.
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Despacho n.º 2253/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como técnica especialista a mestre Inês Maria
Bento de Aguiar Branco.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a designada desempenhará funções
especializadas de assessoria na sua área de especialização.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é fixado em 85 % do valor
da remuneração de adjunta de gabinete acrescido das despesas de representação.
4 — 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 14 de dezembro de 2015.
5 — 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: Inês Maria Bento de Aguiar Branco.
Data de nascimento: 13 de maio de 1990.
II — Formação académica e profissional:
2008-2012: Licenciatura em Direito, pela Universidade Católica
Portuguesa do Porto;
2012-2013: Mestrado em Direito Internacional Público, pela Universidade de Londres;
2014: Academia de Verão de Direito Internacional do Mar, pela Fundação Internacional do Direito do Mar, no Tribunal Internacional do
Mar, em Hamburgo;
III — Experiência profissional:
2013: Estagiária na Organização Marítima Internacional, em Londres;
2013-2014: Estagiária da Comissão Europeia, no Serviço Europeu
de Ação Externa, em Bruxelas;
2014: Técnica Superior da Universidade do Porto para auxílio na
criação do centro de competências «OCEANUS Marine Research and
Innovation»;
2014-2015: Colaboradora do Gabinete do Secretário de Estado do
Mar do XIX Governo Constitucional;
2015: Estagiária nas Nações Unidas, Direção-Geral dos Assuntos dos
Oceanos e Direito do Mar, em Nova Iorque.
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Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso (extrato) n.º 1735/2016
De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que,
na sequência do procedimento concursal publicitado pelo Aviso
n.º 7815/2015, de 15 de julho, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de
posto de trabalho, previsto no mapa de pessoal da Direção-Geral
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos — DGRM,
na categoria e carreira de técnico superior, com a trabalhadora,
Licenciada Sónia Maria Montez Canário dos Santos Marto, ficando
posicionada na 2.ª posição da tabela remuneratória única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 4
de janeiro de 2016.
4 de janeiro de 2016. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
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