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Chefe da Divisão de Metodologias e Estudos Aplicados e anteriormente da Divisão de Estudos e Gestão de Informação do
Gabinete de Planeamento e Política (GPP) de março de 2007 a até
junho de 2012:
Coordenação Nacional do Sistema de Informação dos Mercados
Agrícolas (SIMA).
Coordenação da Gestão de Informação Estatística e Administrativa
necessária às tomadas de decisão no âmbito da preparação do Plano
Estratégico Nacional (PEN2007-13), do Programa de Desenvolvimento
Rural (PDR2007-13) e outras medidas de Política.
Chefe de Divisão de Estatísticas Agrícolas e dos Mercados Agroalimentares do Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar (GPPAA)
(dezembro de 2004 a fevereiro de 2007)
Coordenação nacional da Rede de Informação de Contabilidades
Agrícolas (RICA) com particular enfoco no planeamento das reestruturações associadas quer à introdução do novo programa de contabilidade
e recolha, quer às alterações decorrentes das reformas das políticas
comunitárias.
Coordenação do apoio estatístico às tomadas de decisão no âmbito
da preparação do Plano Estratégico Nacional (PEN2007-2013) e do
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2007-2013)
Coordenação da concepção de um Sistema Integrado de Indicadores
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente
Coordenação do Subgrupo de trabalho de Estatísticas Agroambientais
e Estatísticas de Desenvolvimento Rural, criado no âmbito do Conselho
Superior de Estatística
Técnico Superior do GPPAA na Direcção de Serviços de Estatística
e Gestão de Informação. (1993-2004)
Responsável pela dinamização e coordenação dos trabalhos de
recolha, recepção, validação, análise, e transmissão da informação
da (RICA).
Elaboração e participação em estudos e publicações quer no âmbito de avaliação de medidas de política quer no âmbito da sua
conceção.
310541707

De outubro de 2006 a junho de 2007 iniciou o Estágio na Ordem
dos Advogados e advogada estagiária em LGB — Advogados Associados.
De 2010 a 2015, frequentou conferências várias nas áreas do direito
dos transportes e direito marítimo, como por exemplo o XIX Congresso
Internacional de Direito Marítimo do Instituto Ibero-Americano de
Direito Marítimo.
De outubro de 2008 a maio de 2009, concluiu a pós-graduação em
Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica
de Lisboa.
De setembro de 2001 a outubro de 2006, concluiu a licenciatura em
Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
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Despacho n.º 5490/2017
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 adjunto, a seu
pedido, o licenciado Pedro Gonçalo Tenazinha Pimpão, para o qual foi
nomeado através do meu Despacho n.º 7667/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2016.
2 — No momento em que cessa funções, louvo o licenciado Pedro
Gonçalo Tenazinha Pimpão pela sua competência, dedicação e compromisso com a causa pública e pela forma leal e profissional como
desempenhou as suas funções, tendo prestado um contributo inestimável
para a concretização dos objetivos no Gabinete. Por estas razões, é de
justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe público louvor.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de junho de 2017.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
31 de maio de 2017. — O Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário Nunes Portada.
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Despacho n.º 5491/2017

MAR
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Despacho n.º 5489/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 a 3 do artigo 11.º, no artigo 12.º e na alínea a) do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero do cargo de técnico
especialista Margarida Alexandra Martins Carrega, para o qual foi nomeada através do meu Despacho n.º 3748/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 51, de 14 de março de 2016, e designo-a para
exercer o cargo de adjunta do Gabinete.
2 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas
na alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, e a substituir o chefe de gabinete nas suas ausências e impedimentos, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do referido decreto-lei.
3 — 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 4 de junho de 2017.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a atualização
da página eletrónica do Governo.
31 de maio de 2017. — O Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário Nunes Portada.
Nota curricular
Margarida Alexandra Martins Carrega nasceu a 15 de dezembro de
1983.
De novembro de 2015 a fevereiro de 2016, Project Manager na IUSY.
De dezembro de 2010 a junho de 2015, advogada na Henrique Abecasis, Andresen Guimarães & Associados — Sociedade de Advogados
R. L. (áreas de direito dos transportes, direito marítimo e do mar e
atividade seguradora).
De agosto de 2007 a novembro de 2010, advogada estagiária e advogada na Mouteira Guerreiro, Rosa Amaral — Sociedade de Advogados,
R. L. (áreas de direito civil, comercial e societário e matéria de seguros
e resseguros na vertente penal e contraordenacional).

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 2.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, designo o licenciado Carlos Manuel Sousa Martins, para
exercer funções de Técnico Especialista do meu Gabinete, no âmbito
das respetivas habilitações e qualificações profissionais, com efeitos a
partir de 10 de abril de 2017.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do citado decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido diploma, 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.
31 de maio de 2017. — O Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário Nunes Portada.
Nota curricular
Carlos Manuel Sousa Martins nasceu a 19 de agosto de 1956.
Habilitações Académicas: Curso Geral de Pilotagem (1980),
Licenciatura em Pilotagem (2010) pela Escola Superior Náutica Infante
D. Henrique; Mestrado em Auditoria (2013), pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Lisboa.
Experiência profissional: Oficial da Marinha Mercante (1980-1985).
Professor do ensino secundário (1985-1988). Técnico de Centro de
Investigação associado ao ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa
(1987-1993). Diretor Financeiro de uma empresa do setor das tecnologias
de informação (1993-1998).
Técnico superior do IFADAP (1998-2002). Responsável pela área de
auditoria a fundos estruturais do IFAP (2002-2007). Diretor de auditoria
interna do IFAP (2007-2010). Representante do IFAP junto do Sistema
Nacional de Controlo (2003-2010).
Técnico superior do IFAP, no Departamento Jurídico (2010-2015).
Técnico superior, em regime de mobilidade na DGO (Direção Geral
do Orçamento), na Direção de Serviços de Análise e Finanças Públicas (2015-2017), colaborando na preparação e apresentação de contas
do setor público e acompanhando a execução financeira de empresas
públicas.
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.
310541504

