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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Energia
Despacho n.º 292/2020
Sumário: Designa a mestre Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto, técnica de controlo de investimentos da AdP — Águas de Portugal, SGPS, S. A., para exercer as funções de técnica 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 como técnica especialista do
meu Gabinete, para exercer funções da área da sua especialidade, a mestre Adriana Magalhães
Ribeiro Reais Pinto, técnica de controlo de investimentos da AdP — Águas de Portugal, SGPS, S. A.,
com efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o de adjunto de gabinete.
3 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e
pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
4 — A designada fica autorizada ao exercício da sua atividade empresarial na área da doçaria
conventual, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 6.º do referido decreto-lei.
5 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
27 de dezembro de 2019. — O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Saldanha de
Azevedo Galamba.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto.
Data de nascimento: 18 de junho de 1979.
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária, pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária, pela Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Programa de pós-graduação em Curso Geral de Gestão, 24.ª edição, ministrado pela Nova
School of Business & Economics.
3 — Formação complementar:
Complete Project Management, PMO; Excel avançado, AdP Formação.
4 — Experiência profissional:
Técnica especialista no Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente do XXI Governo Constitucional (entre setembro de 2017 e outubro de 2019);

PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 6

9 de janeiro de 2020

Pág. 127

Técnica de controlo de investimentos da AdP — Águas de Portugal, SGPS, S. A. (entre outubro
de 2005 e setembro de 2017);
Técnica de projetos, Águas de Portugal, Serviços Ambientais, S. A., na Direção de Engenharia
(de outubro de 2004 a agosto de 2005), como colaboradora externa;
Técnica de projetos de engenharia sanitária na TESE — Associação para o Desenvolvimento
(de maio de 2004 a agosto de 2005).
5 — Ordens profissionais:
Ordem dos Engenheiros (n.º 64817).
312889291

www.dre.pt

