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EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Despacho n.º 12216/2020
Sumário: Designa o engenheiro Nuno Filipe Penetra Carolo como adjunto.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 as funções de
adjunto no meu Gabinete Nuno Filipe Penetra Carolo, com efeitos a 28 de setembro de 2020.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, também do mencionado decreto-lei, a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — 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.
25 de novembro de 2020. — A Secretária de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires
Ferreira.
Nota curricular

Nome: Nuno Filipe Penetra Carolo.
Data de nascimento: 17 de maio de 1976.
Formação académica:
Bacharel em Engenharia Civil pelo ISEL — Instituto Superior de Engenharia de Lisboa;
Frequentou diversos cursos e ações de formação nas áreas da reabilitação de construções.
Experiência profissional:
Gestor de projetos, fiscal de obras e coordenador de segurança na SIMAB, S. A. (desde 2019),
consultor técnico comercial em empreiteiro geral na área da recuperação de património edificado
(construção civil e especialidades) (2018);
De 2004 a 2017, diretor comercial, diretor executivo, presidente de conselho de administração
e liquidatário no Laboratório de Ensaios de Materiais de Obras — Empresa Intermunicipal, S. A.,
empresa de prestação de serviços de apoio à engenharia civil (Laboratório de Materiais, Fiscalização
e Coordenação de Segurança em Obras, Patologia de Construções, Prospeção Geotécnica).
Outras experiências relevantes:
Membro da Assembleia de Freguesia da União das Juntas de Carnaxide e Queijas (desde 2017);
Membro da Assembleia Municipal de Oeiras (2002-2003 e de 2013 a 2017);
Vereador da Câmara Municipal de Oeiras (sem pelouros e em regime de substituição (2012-2013);
Dirigente associativo na Associação Académica de Lisboa, na FNAEESP — Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico e na AEISEL — Associação
de Estudantes do ISEL.
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