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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
Despacho n.º 3373/2020
Sumário: Designa Cristina Isabel Figueiredo de Almeida Marques como técnica especialista do
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 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 a mestre Cristina Isabel Figueiredo de Almeida Marques, Especialista de Informática do
mapa de pessoal da ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do supramencionado decreto-lei, a
designada desempenhará funções da área da sua especialidade, nomeadamente no que refere
à gestão de projetos de desenvolvimento e implementação de sistemas de informação no âmbito
do processo legislativo.
3 — O estatuto remuneratório da designada é equiparado ao de adjunto, conforme o n.º 6 do
artigo 13.º do aludido decreto-lei.
4 — 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.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos a 17 de fevereiro de 2020.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
5 de março de 2020. — O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros,
André Moz Caldas.
Nota curricular

Nome: Cristina Isabel Figueiredo de Almeida Marques
Data de Nascimento: 14 de setembro de 1971
Formação académica:
Licenciatura em Gestão e Administração Pública — especialização em planeamento e controle
de gestão (1991-1995), pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa;
Pós-Graduada em Desenvolvimento de Sistemas de Informação (2005), pelo Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) da Universidade Técnica de Lisboa;
Mestre em Gestão de Sistemas de Informação (2017), pelo Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE) da Universidade Técnica de Lisboa;
Experiência profissional:
Chefe de Divisão de Programação da Direção Geral das Autarquias Locais (fevereiro de 2020);
Especialista de Informática na Divisão de Sistemas de Informação na Autoridade para as
Condições de Trabalho (de maio de 2015 até janeiro de 2020;
Consultora comercial em integrador de soluções de informação e comunicação no setor público
e privado (de fevereiro de 2013 a abril de 2015);
Diretora de Sistemas de Informação e Comunicação na Casa Pia de Lisboa, I. P. (de julho de
2008 a dezembro de 2012);
Especialista de Informática na Divisão de Sistemas de Informação na Autoridade para as
Condições de Trabalho (de maio de 2007 a junho de 2008);
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Chefe de Divisão de Infraestruturas na Direção-Geral de Viação (de outubro de 2005 a abril de 2007);
Especialista de Informática na Divisão de Sistemas de Informação no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho (de julho de 2003 a setembro de 2005);
Consultora de Desenvolvimento de Sistemas de Informação — especialista em bases de
dados e sistemas de suporte à decisão para a área dos Sistemas de Informação no Setor Público
(de janeiro de 2002 a junho de 2003);
Técnica Superior de Informática na Divisão de Organização e Sistemas de Informação no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho (de janeiro de 1996 a dezembro
de 2001);
Formação profissional e atividades relevantes:
Coordenação de diversas operações cofinanciadas (FSE e FEDER) no âmbito dos sistemas
de informação e comunicação;
Representante tecnológico no Núcleo de Proteção de Dados Pessoais da Autoridade para as
Condições do Trabalho;
Conferencista e apresentação do artigo científico «Análise do Processo de Levantamento de
Requisitos numa organização da Administração Pública Portuguesa» na Conferência Ibero Americana www/Internet 2017 em Portugal;
RGPD e Cibersegurança para IT Managers;
Gestão de Projetos — Certificação IPMA;
Produtos Cisco (Routing, Switching, Servers);
FORGEP — Formação para Dirigentes em Gestão Pública — INA;
Contratação Pública; Gestão Pública, Por objetivos; de Recursos Humanos, da Qualidade e
da Mudança; Direção e Liderança; Formação para formadores; Gestão da informação; Administração de bases de dados e sistemas de suporte à decisão; Análise e desenho e administração
de Sistemas de Informação; Sistemas de segurança; Telecomunicações e redes; Administração e
exploração de sistemas; Linguagens de programação.
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