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Fotografia, com os jornais “Expresso”, “Diário de Notícias”, “Jornal e
Notícias”, “O Jogo” e ainda com alguns jornais regionais.
Em setembro de 2006 ingressou no Curso de Fotografia, no Instituto
Português de Fotografia, curso que concluiu em 2008.
Em fevereiro de 2005 frequentou o Curso Livre de Fotografia aplicada
à Conservação e Restauro, organizado pelo Núcleo de Conservação
e Restauro, em conjunto com a Associação de Estudantes da Escola
Superior de Tecnologia de Tomar.
Entre setembro de 2001 e junho de 2005 estudou Conservação e
Restauro no Instituto Politécnico de Tomar.
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MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 5649/2016
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º e nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como Técnico Especialista o doutorado Rui
Paulo Soares Ribeiro, Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto.
2. Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções especializadas de assessoria na sua área de especialização.
3. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de gabinete.
4. O designado fica autorizado a exercer as atividades referidas nas
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei.
5. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 7 de dezembro de 2015.
6. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Rui Paulo Soares Ribeiro nasceu em Lisboa aos 3 de setembro de 1963. É
licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico
(1988) e obteve o grau de Doutor em Ciências — Física da Radiação, pela
Universidade de Coimbra (1997) com distinção e louvor. É estudante de
Doutoramento em Economia no Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE.
Foi investigador sénior do quadro e investigador associado do
CERN (European Organization for Nuclear Research, Genebra, Suíça)
entre 1988 e 2001, investigador associado do LIP (Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas) em Lisboa e em Coimbra, bolseiro
de investigação da JNICT (Junta Nacional de Investigação Científica)
e Professor Convidado na Universidade do Minho (2000-2002) e no
Instituto Politécnico de Leiria (2013-2014).
Desde 2002 é Professor no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
É investigador do Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA), investigador associado do INEGI (Instituto de Engenharia
e Gestão Industrial) investigador do LOME (Laboratório de Ótica e Mecânica Experimental) e da Unidade FCT de Mecânica Experimental e Novos
Materiais. É vogal em comissões técnicas do European Committe for Standardization (CEN), do International Organization for Standardization (ISO).
Co-autor de 60+ publicações em revistas científicas internacionais,
recebeu o Prémio de Incentivo Científico da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto em 2008 e 2009. Do seu percurso nacional e internacional resulta uma experiência adquirida em gestão de projetos de inovação,
investigação e transferência de tecnologia em ambiente internacional.
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Despacho n.º 5650/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, e nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete António Manuel Gonçalves Delgado, trabalhador da empresa Transportes de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 30 de novembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.

Nota Curricular
António Manuel Gonçalves Delgado, nasceu em Lisboa a 31 de maio
de 1962. Detém o Curso Geral de Administração e Comércio. Pertence
ao quadro de pessoal da empresa Transportes de Lisboa — Companhia
Carris de Ferro de Lisboa.
De 2011 a 2015, motorista do Conselho de Administração da empresa
Transportes de Lisboa — Companhia Carris de Ferro de Lisboa;
De 2005 a 2011, motorista do Gabinete de S. Exa. o Secretário de
Estado dos Transportes;
De 2001 a 2005 foi motorista do Gabinete do Instituto de Gestão
Financeira e Patrimonial da Justiça;
De 1994 e 2001, foi motorista do Gabinete de S. Exa. o Secretário
de Estado dos Transportes;
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Despacho n.º 5651/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de auxiliar do meu Gabinete Cremilda
Teresa de Almeida Pontes da Costa assistente operacional, da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos
a partir de 17 de dezembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Cremilda Teresa de Almeida Pontes da Costa, nascida em 24 de
junho de 1951, ingressou na função pública em 1 de março de 1973, e
é assistente operacional da Secretaria Geral do Ministério das Finanças
desde 8 de abril de 1980.
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Despacho n.º 5652/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como Técnico Especialista o mestre Telmo Jorge Alves de
Carvalho, do mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
especializadas de assessoria na sua área de especialização.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido
decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de
gabinete.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 14 de dezembro de 2015.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Telmo Jorge Alves de Carvalho, nasceu em Torre D. Chama, Mirandela, em 1971.
É licenciado em Antropologia (1996) e Mestre em Ciências Sociais
na temática de política científica com a tese “Os Laboratórios do Estado
no Sistema Científico e Tecnológico Nacional” (2001). Tem trabalhado
sobre política científica e gestão de informação em ciências e tecnologias
do mar para estabelecer “pontes” entre o conhecimento científico e os
outros sectores da sociedade.
É Coordenador do Gabinete Oceano da Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT) e delegado nacional a vários organismos europeus e
internacionais: à OCDE para o projeto “O Futuro da Economia do Mar”;
ao European Marine Board; ao Joint Programme Initiative Oceans
(JPI-Oceans); ao International Ocean Discovery Programme (IODP),
e membro da delegação nacional à Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO.
Foi Diretor-Executivo do Centro Europeu de Informação em C&T do Mar
(EurOcean), onde promoveu a colaboração entre instituições de investigação
europeias; realizou estudos sobre infraestruturas de investigação e transferência de resultados da investigação em ciências do mar, liderou projetos
europeus do Programa Quadro da UE na temática dos Oceanos e elaborou

