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Vogais suplentes:
Lic. Maria João Feliz Guedes (Técnica superior)
Lic. Maria das Neves Farinha (Técnica superior)
O júri ora nomeado dá continuidade e assume integralmente todas as
diligências do procedimento já efetuadas.
8 de julho de 2016. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Paulo Salsa.
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mentar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nas Comissões
Parlamentares de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades
e Garantias, Comissão de Segurança Social e Trabalho, Comissão
Parlamentar de Inquérito para Apuramento das Responsabilidades
pelas Decisões que Conduziram ao Processo de Subconcessão dos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, Comissão Parlamentar de
Inquérito aos programas relativos à aquisição de equipamentos
militares (EH-101, P-3 Orion, C295, torpedos, F-16, submarinos,
Pandur II), Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES
e do Grupo Espírito Santo, e assessora do Ministro da Justiça do
XVIII Governo Constitucional.
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AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Gabinetes do Ministro da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento Rural e da Ministra do Mar
Despacho n.º 9197/2016
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 27.º e n.º 4
do artigo 28.º Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, e do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
designa-se a licenciada Ana Cristina Cascarejo Chéu, para exercer, em
regime de substituição, o cargo de subdiretora-geral do Gabinete de
Planeamento, Políticas e Administração Geral:
1 — A presente designação sustenta-se na experiência académica
e profissional, cuja nota curricular se anexa ao presente despacho, e
evidencia a competência técnica, aptidão e formação adequadas ao
exercício das funções respetivas.
2 — O presente despacho produz efeitos a 11 de julho de 2016.
7 de julho de 2016. — O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos. — 8 de julho de
2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
Ana Cristina Cascarejo Chéu, licenciada em Direito pela Universidade Lusíada do Porto, pós-graduada em Direito do Trabalho,
advogada e empresária, exerceu funções como Chefe do Gabinete
da Senhora Ministra do Mar do XXI Governo Constitucional, como
advogada do Metropolitano de Lisboa, E. P. E., onde teve como
responsabilidades prestar assessoria jurídica ao Conselho de Administração da empresa, realizar pareceres jurídicos, tocando as
matérias como contratação pública, responsabilidade civil contratual
e extracontratual, direitos de autor, direito do trabalho e direito
comercial, prestar o patrocínio forense em ações relacionadas com
o cumprimento dos contratos de empreitada de várias obras da
expansão das Linhas do Metropolitano de Lisboa, acompanhar o
contencioso em matérias de direito do trabalho e as arbitradas pelo
Conselho Económico Social nas greves decretadas pelos Sindicatos da empresa. Como advogada de DJP — Domingos Jerónimo
Advogados foi responsável por, a nível internacional, prestar consultadoria no investimento empresarial em capital de risco com o
objetivo de financiar empresas, apoiando o seu desenvolvimento e
crescimento, com fortes reflexos na gestão, e apoio à internacionalização de empresas e de jovens empresas “start-up’s”, coordenando
a equipa que procedia à elaboração das candidaturas aos sistemas de
incentivos à qualificação e internacionalização no mercado global.
Como advogada de Brito Graça & Associados foi responsável, a
nível nacional e internacional, pelo departamento de direito laboral
e direito comercial. Exerce funções de formadora, consultora e docente em cursos relacionados com o direito do trabalho e o regime
jurídico de atividades económicas e contratação pública. Como
empresária e sócia-gerente de Olhos d’Água — Galerias de Arte,
L.da foi responsável pelo departamento de gestão e desenvolvimento
de estratégias de crescimento da empresa e o departamento de recursos humanos. Como sócia-gerente de Chéu & Filhos, Promoção
Imobiliária, L.da, diretora do departamento jurídico da empresa,
sendo responsável pelo acompanhamento dos procedimentos de
loteamento e licenciamento de construção e urbanização camarários, assessoria jurídica nos contratos civis de compra e venda
dos bens imóveis, e responsável pelo departamento de relações
externas da empresa, nomeadamente nas transações financeiras
bancárias e acompanhando direto e personalizado nas relações
com o consumidor final. Ocupou funções como assessora Parla-

MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 9198/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 secretária pessoal do meu Gabinete a licenciada
Isabel Maria Bobela-Motta da Silveira Ramos, assistente técnica do
quadro de pessoal da Divisão de Apoio e Informação ao Consumidor
da Direção-Geral do Consumidor.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 9 de maio de 2016.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
12 de julho de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes Vitorino.
Nota Curricular
Isabel Maria Bobela-Motta da Silveira Ramos nasceu em 15 de maio
de 1956. Em 1975 terminou o curso complementar do liceu, no Liceu
Nacional General Norton de Matos Nova Lisboa (Huambo), Angola. No
ano letivo de 1982 frequentou o curso de Direito na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e, no ano letivo de 1975/1976, frequentou o
curso de Direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Administrativas
da Universidade de Luanda.
À presente data, exerce funções de assistente técnica na Divisão
de Apoio e Informação ao Consumidor, da Direção-Geral do Consumidor.
Anteriormente, exerceu as seguintes funções:
1975 — 1979: Professora do ciclo preparatório na Escola Popular
Comandante Che Guevara e na Escola Secundária de Lara, ambas em
Luanda, Angola;
1981 — 1983: Secretária em sociedade de advogados;
1986 — 1988: Secretária e relações públicas na Direção dos Serviços
de Turismo de Macau;
1989: Secretariado e relações públicas na Teledifusão de Macau;
1989 — 1991: Secretariado, relações públicas e organização de
eventos no Núcleo de Informação e Relações Públicas da Direção dos
Serviços de Educação de Macau;
1993 — 1995: Secretária do Gabinete de Informação do Instituto
do Consumidor;
1995 — 1999: Secretária pessoal do Gabinete da Secretária de Estado
da Educação e Inovação;
1999 — 2001: Secretária pessoal do Gabinete da Secretária de Estado
da Educação;
2001 — 2002: Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Educativa;
2002 — 2005: Secretária da Presidência do Instituto do Consumidor;
2005 — 2011: Secretária pessoal do Gabinete do Primeiro-Ministro.
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