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Despacho n.º 3655/2018
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 Técnico Especialista do meu Gabinete,
o licenciado Hugo Filipe Ferreira Freire.
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
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 dos adjuntos.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do 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 1 de fevereiro
de 2018.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de abril de 2018. — O Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário Nunes Portada.
Nota curricular
Hugo Filipe Ferreira Freire nasceu em Lisboa, a 29 de junho de 1984.
É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Pós-graduado em: «Direito Comercial»,
pela Universidade Católica Portuguesa; «Mercado de Capitais»,
pelo IDEFF (Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal);
«Direito Bancário Bolsa e Seguros», pela Universidade de Coimbra. Parte escolar do Mestrado Ciências Jurídico empresariais pela
Universidade de Lisboa.
É quadro técnico da CMVM — Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários — desde junho 2017, onde exercia funções no Departamento de Relação com o Investidor e Desenvolvimento do Mercado,
auxiliando no desenvolvimento e implementação de políticas de
educação financeira, de inovação financeira e desenvolvimento do
mercado.
De fevereiro 2014 a junho 2017 técnico da CMVM — Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários — no Departamento de Supervisão Intermediação e Estruturas de Mercado, com especial destaque
no acompanhamento de processos de reclamação, de investidores não
qualificados, no âmbito da supervisão comportamental das entidades e
atividades sujeitas à supervisão da CMVM, nomeadamente intermediários financeiros.
De novembro de 2007 a novembro de 2013 integrou a Direção
Jurídica do Banco BPI, S. A., sendo responsável pela elaboração de
pareceres jurídicos e elaboração de contratos em diversas áreas do
direito com especial destaque no direito bancário, financeiro e dos
valores mobiliários.
311249064

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 4781/2018
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-se pública
a lista unitária de ordenação final, depois de homologada por despacho
do Senhor Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos, de 22 de março de 2018, do procedimento concursal comum
de recrutamento de 2 Assistentes Técnicos, com relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado já estabelecida, aberto pelo
Aviso n.º 11187/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 186 de 26 de setembro.

2 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, notificam-se
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de seleção, que a lista unitária de ordenação
final devidamente homologada se encontra afixada no “local de estilo”
desta Direção-Geral, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível
na respetiva página eletrónica.
03/04/2018. — O Diretor de Serviços de Administração Geral, Pedro
Ramires Nobre.
311247647
Despacho n.º 3656/2018
Considerando a vacatura do lugar, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, por
despacho do Senhor Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos, de 2 de fevereiro de 2018, foi designada, em
regime de substituição, para o cargo de Chefe de Divisão de Qualidade e Auditoria Interna, cargo de direção intermédia de 2.º grau,
a mestre Ana Teresa Barros Cardoso, com efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2018.
A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados
à prossecução das atribuições e objetivos da unidade orgânica em
causa e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme síntese curricular em anexo ao presente
despacho.
O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2018.
3 de abril de 2018. — O Diretor de Serviços de Administração Geral,
Pedro Ramires Nobre.
Síntese Curricular
Nome: Ana Teresa Barros Cardoso
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 02-09-1969
Habilitações Académicas:
Direito Internacional do Mar — Unidade Curricular do Mestrado em
Direito Internacional e Relações Internacionais (FDUL)
Programa Avançado em Estudos do Mar (UCP)
Pós-Graduação em Direito Administrativo do Mar (FDUL)
Pós-Graduação em Direito dos Resíduos (FDUL)
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente perfil Gestão e
Sistemas Ambientais (FCT-UNL)
Mestrado em Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos
(FCT-UNL)
Licenciatura em Engenharia do Ambiente (ULHT)
Formação Profissional:
Formação em EU Maritime Legislation (EMSA)
Formação em EU Marine Equipment Directive (EMSA)
Curso Geral de Segurança da Informação Classificada — Credenciação pela Autoridade Nacional de Segurança para acesso e/ou manuseamento de informação classificada, marcas Nacional/UE/NATO,
grau secreto.
Experiência profissional relevante:
Técnica Superior na Divisão de Qualidade e Auditoria Interna (DQAI),
desde 21-05-2017;
Técnica Superior na Divisão de Qualidade e Auditoria (DQA) da Direção de Serviços de Administração Marítima (DSAM), de 01-01-2015
a 20-05-2017;
Técnica Superior na Divisão de Monitorização Ambiental (DMA) da
Direção de Serviços de Ambiente e Sustentabilidade Marinha (DSAS),
de 16-12-2013 a 31-12-2014;
Outras Atividades:

Candidato

Filipa Renata Gomes Fernandes Rocha . . . . . . . . . . . . . .
Ana Isabel Coragem Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Rafael Ribeiro Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuno Alexandre Valério Gomes Moreira. . . . . . . . . . . . .

Classificação

15,8
15,7
15,6
14,3

Representa a DGRM no Grupo de Trabalho para a Regulamentação
do Transporte de Mercadorias Perigosas nos Portos
Representa a DGRM na Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas
Perita Nacional no Comité Ship Recycling Regulation da COM/
Bruxelas.
311246853

