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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente
Despacho n.º 11681/2019
Sumário: Designa o mestre David Manuel Vaz Alves para exercer funções de técnico especialista
no Gabinete.

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 funções de
técnico especialista no meu Gabinete, na área da sua especialidade, o mestre David Manuel Vaz
Alves, técnico especialista da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, com efeitos
a partir de 28 de outubro de 2019.
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 de Gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo 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.
29 de novembro de 2019. — A Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: David Manuel Vaz Alves.
Data de nascimento: 30 de abril de 1981.
2 — Habilitações académicas:
Mestre em Administração Pública, pelo Instituto Universitário de Lisboa — ISCTE-IUL entre
2009 e 2010.
Licenciado em Economia, pela Universidade Nova de Lisboa, entre 1998 e 2003.
Frequentou e concluiu formações académicas pós-graduadas em Gestão e Avaliação de
Projetos (Católica Lisbon Business and Economics, em 2015), Regulação Pública e Concorrência
(CEDIPRE — Universidade de Coimbra, em 2011), Regulação de Serviços Públicos e Estratégia
(University of Florida, em 2009) e Estudos Avançados em Gestão Pública (Instituto Nacional de
Administração, em 2004).
3 — Experiência profissional:
Desde 2018, desempenha funções de Coordenador do Departamento de Gestão e Tecnologias
de Informação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
Entre 2011 e 2018, desempenhou funções de Coordenador do Departamento de Estudos e
Projetos da ERSAR.
Entre 2007 e 2011 foi técnico superior do Departamento de Estudos e Projetos da ERSAR.
Nos últimos 12 anos em funções na ERSAR foi responsável pela gestão de projetos transversais
(tecnologias de informação, recolha e tratamento de informação regulatória, publicações, financiamento comunitário, entre outros), pela realização de estudos para a definição de novas metodologias
de regulação no setor de águas e resíduos (aspetos sociais, economia do comportamento, economia
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industrial, metodologias de análise de impacto regulatório, entre outros), pelo desenvolvimento de
políticas e estratégias para o setor de águas e resíduos, pelo apoio ao Conselho de Administração,
pela gestão dos media e organização de eventos e pelas relações internacionais da organização
e contactos no âmbito de diversas redes internacionais na área da regulação.
Entre 2004 e 2007 foi técnico superior do Instituto de Informática do Ministério das Finanças,
trabalhando no apoio à gestão de projetos para o desenvolvimento de sistemas de informação
na área de gestão de recursos humanos da Administração Pública (Bolsa de Emprego Público,
GEADAP).
Entre fevereiro e outubro de 2003 foi gestor de conta de clientes empresariais do ramo automóvel da Willis — Corretores de Seguros, S. A.
Organizou e coorganizou diversas conferências e eventos nacionais e internacionais no âmbito
dos serviços de águas.
É membro da International Water Association (IWA) e foi um dos elementos fundadores da
associação europeia de reguladores dos serviços de águas (European Water Regulators Network — WAREG).
É coautor, em colaboração com peritos nacionais e internacionais, de diversas publicações,
relatórios técnicos e artigos no âmbito dos serviços de águas e resíduos, dos direitos humanos à
água e saneamento, da economia do comportamento e da satisfação do consumidor.
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