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de 20 de janeiro, designo como Técnico Especialista o licenciado Pedro
Duarte Silva.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
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 do designado é o dos adjuntos.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do 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 29 de
junho de 2016.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
Nota curricular
Nome: Pedro Duarte Silva
Data de nascimento: 20 de março de 1984
Habilitações académicas:
2009-2013: licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa;
2013: pós-graduação em Direito Público Angolano pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa;
2013: pós-graduação em Direito da Energia pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa;
2014: pós-graduação em Direito da Água pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa;
2015: concluiu a parte escolar do Mestrado Científico, menção de
Ciências Jurídico-Políticas, especialidade de Direito Administrativo,
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, encontrando-se na
fase de preparação da sua tese de mestrado na mesma área.
Experiência profissional relevante:
Entre 2013 e 2016, exerceu advocacia em sociedade de advogados,
onde prestou assessoria a diversas entidades públicas e privadas, nas
diversas áreas de Direito Público, em especial nas áreas de direito administrativo geral, contencioso administrativo, contratação pública, direito
da água e direito da energia. No âmbito desta atividade profissional,
colaborou na elaboração de pareceres jurídicos e prestou assessoria na
criação de diplomas legislativos e regulamentares.
209731384
Despacho n.º 9256/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de coordenadora do núcleo de apoio
técnico-administrativo do meu gabinete, Maria de Fátima dos Santos
Barroso Carreiro Claro, assistente técnica da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do 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 4 de julho de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
Nota Curricular
Maria de Fátima dos Santos Barroso Carreiro Claro nasceu a 7
de setembro de 1959. Em 1980, concluiu o 11.º ano de escolaridade
do Curso Complementar Unificado na Escola Secundária de Santa
Maria, em Sintra. Ao longo do seu percurso profissional frequentou
as seguintes ações de formação: Código do Procedimento Administrativo (1992, 1997 e 2015), Windows 3.1 (1995), Word for Windows
(1995), Relações Públicas (1996), Práticas Administrativas (1996),
Winword (1997), Regime Jurídico de Pessoal (1998), Ação de Formação para o Software Instalado na Divisão de Assuntos Jurídicos
da Câmara Municipal de Sintra (1999), Smartdocs (2000 e 2006),
Regime Jurídico da Administração Local (2000), Winword Avançado
(2001), SIADAP — Formação para Avaliados (2007), Microsoft Excel
2007 (2010); “Como Escrever de Forma Clara e Acessível” (2011),
Atendimento ao Público (2011), Missão e Estratégia Organizacional
(2012), Gestão do Tempo (2012) e Qualidade, Gestão e Boas Práticas
(2013).

Desde novembro de 2009 desempenha as funções de assistente técnica
da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, onde presta apoio
administrativo à Direção da Unidade de Gestão de Contraordenações
e aos Chefes de Divisão do Núcleo de Coordenação de Registo, Arquivo e Notificação e do Núcleo de Coordenação de Processamento e
Cobrança de Autos.
Anteriormente, entre 1996 e 2009, exerceu funções de assistente
técnica na Divisão de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal de
Sintra e, entre 1986 e 1996, exerceu funções de assistente técnica no
Gabinete de Recuperação de Bairros Clandestinos da mesma câmara
municipal.
209731351
Despacho n.º 9257/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º e 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 Chefe do meu gabinete o licenciado Hugo
Miguel dos Reis Frederico.
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 junho de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Hugo Miguel dos Reis Frederico, licenciado em Direito, técnico
superior da administração local, ocupou funções como técnico superior na divisão de assuntos jurídicos da Câmara Municipal de Sintra,
adjunto de Vereador na Câmara Municipal de Sintra, assessor Parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nas Comissões Parlamentares de Obras Públicas Transportes e Comunicações,
Comissão de Economia e Obras Públicas, Comissão Parlamentar
de Inquérito à Contratualização, Renegociação e Gestão de todas
as Parcerias Público-Privadas do Sector Rodoviário e Ferroviário,
Subcomissão de Segurança Rodoviária e administrador executivo da
Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra E. M, S. A., entre
outros cargos prévios.
209729351
Despacho n.º 9258/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero do cargo de técnica especialista
do meu Gabinete, a seu pedido, a mestre Inês Maria Bento de Aguiar
Branco, para o qual foi nomeada através do meu despacho n.º 2253/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro
de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a 18 de julho de 2016.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
209728841
Despacho n.º 9259/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero do cargo de técnica especialista do meu Gabinete, a seu pedido, a licenciada Maria Isabel
Barrote Dourado, para o qual foi nomeada através do meu despacho
n.º 6881/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100,
de 24 de maio de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos a 12 de maio de 2016.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
209728906
Despacho n.º 9260/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 janeiro, exonero do cargo de Chefe de Gabinete do
meu Gabinete, a seu pedido, a licenciada Ana Cristina Cascarejo Chéu,
para o qual foi nomeada através do meu Despacho n.º 2509/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18 de fevereiro
de 2016
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho 2016.
5 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
209728736

