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Clotilde Damas Nunes Ferreira de Jesus no cargo de secretária-geral
do extinto Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, com efeitos a partir de 1 de junho de 2012.
6 de junho de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira
Cristas Machado da Graça.
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Gabinete de Planeamento e Políticas
Despacho n.º 8266/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Divisão de Mercados Agrícolas
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Assim, por vacatura do lugar e nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição e
por urgente conveniência de serviço, a licenciada Maria Inês Lince Malta
Vacas Morgado Silva, para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º
grau, de Chefe de Divisão de Mercados Agrícolas, até à conclusão do
procedimento concursal previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas são adequadas ao cargo a prover, conforme nota curricular que faz
parte integrante do presente despacho, encontrando-se observados todos
os requisitos legais de provimento exigidos por esta disposição legal.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de junho de
2012.
11 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.
Nota Curricular
Nome: Maria Inês Lince Malta Vacas Morgado Silva
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Agronómica (ramo de Economia Agrária
e Sociologia Rural), no Instituto Superior de Agronomia (1995)
Experiência profissional relevante:
Desde março de 2007
Técnica Superior da Direção de Serviços da Produção e Mercados
Agrícolas, Divisão da Competitividade e dos Mercados Agrícolas onde
acompanha os sectores do Açúcar, Cereais, Tabaco, Fibras Naturais,
Lúpulo e Sementes;
Novembro 1998 a fevereiro de 2007
Chefe de Divisão do Açúcar, Tabaco, Banana, Fibras Têxteis e Outros
na Direção de Serviços de Produtos Vegetais do GPPAA
Julho de 1995 a novembro 1998
Técnica Superior de 2.ª no IMAIAA desde Julho de 1995, desempenhando funções na Direcção de Serviços de Produtos Vegetais, Divisão
de Açúcar, Fibras Têxteis e Outros Produtos, análise do funcionamento
do mercado das respetivas organizações comuns de mercado nomeadamente nos sectores do Azeite, Cereais, Açúcar e Vinho
Fevereiro de 1995 a julho de 1995
Estágio no IMAIAA — Instituto dos Mercados Agrícolas e Indústria
Agro-Alimentar, na Direcção de Serviços dos Produtos Vegetais — Divisão Açúcar.
Aptidões e competências pessoais:
Curso Formação “SIADAP”, maio de 2009.
Curso “Gestão por Objetivos e avaliação do Desempenho (Avaliadores)”, julho de 2006.
Curso “Programa de desenvolvimento da qualidade de serviço” dirigido a Quadros Dirigentes, abril e julho de 1999.
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Despacho (extrato) n.º 8267/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Divisão de Internacionalização e Promoção
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o

Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Assim, por vacatura do lugar e nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de substituição
e por urgente conveniência de serviço, a mestre Ana Margarida de
Albuquerque Pereira Cardoso de Meneses de Portugal e Mello, para
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão
de Internacionalização e Promoção, até à conclusão do procedimento
concursal previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, cuja experiência e qualificação profissionais e académicas são
adequadas ao cargo a prover, conforme nota curricular que faz parte
integrante do presente despacho, encontrando-se observados todos os
requisitos legais de provimento exigidos por esta disposição legal.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de junho de
2012.
11 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.
Nota Curricular
Nome: Ana Margarida de Albuquerque Pereira Cardoso de Meneses
de Portugal e Mello
Formação Académica
Licenciatura em Engenharia Agronómica, no ramo de Economia Agrária e Sociologia Rural, pelo Instituto Superior de Agronomia (1991)
Mestrado em Ciências Empresariais, na área de especialização em
Gestão, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, dominante temática
Marketing e Negócios Internacionais, no Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa (ISCTE), 1993/94,
Experiência Profissional
De 1 de Abril de 2011 até à data, Chefe de Divisão de Promoção da
Internacionalização, em regime de substituição, com funções de coordenação e articulação com entidades internas e externas responsáveis
pela sua gestão:
De Janeiro de 2010 até 31 de Março de 2011, apoio à direção do
GPP na coordenação das atividades do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) para a área da promoção da
internacionalização dos sectores agro-alimentar e florestal.
Apoiar a coordenação da Comissão para a Internacionalização e dos
Grupos Temáticos para a Internacionalização, criado por Despacho
n.º 16664/2010, do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, de 3 de Novembro;
De 1 de Março de 2007 até 1 de Janeiro de 2010, desempenho de
funções no Gabinete de Planeamento e Políticas, na Direção de Serviços de Estatística, Metodologia e Estudos, e na Direção de Serviços de
Ambiente e Ordenamento do Espaço Rural;
De 14 de Outubro de 2004 até 1 de Março de 2007, Chefe de Divisão
de Documentação e Informação, da Secretaria-geral do MADRP;
De 16 de Julho de 2004 até 14 de Outubro de 2004, técnica superior
no Gabinete de Planeamento e Políticas, na Divisão de Planeamento
e Políticas;
De 2 de Fevereiro de 2004 até 16 de Julho de 2004, nomeada Assessora
do Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural;
De 1 de Janeiro de 2001 até 2 de Fevereiro de 2004, técnica superior
no Gabinete de Planeamento e Políticas Agro-Alimentar, na Divisão
de Planeamento e Políticas da Direção de Serviços de Estudos, Planeamento e Prospetiva;
De 4 de Novembro de 1991 até 1 de Janeiro de 2001, desempenho
de funções no Gabinete de Planeamento e Políticas Agro-Alimentar, na
Divisão de Análise da Situação das Explorações Agrícolas da Direção
de Serviços Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA);
Formação Profissional
Curso Específico para Alta Direção em Administração Pública (CADAP), Instituto Nacional de Administração (2003/4).
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Despacho n.º 8268/2012
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo
de direção intermédia de 2.º grau — Divisão de Apoio Direto
e Desenvolvimento Sustentável
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo

