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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Direção-Geral do Território
Despacho n.º 8460/2020
Sumário: Designação da chefe da Delegação Regional do Alentejo da Direção-Geral do Território.

De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, foi aberto procedimento concursal, através do Aviso n.º 20085/2019, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 13 de dezembro de 2019, e do Aviso n.º OE201912/0504,
publicitado na Bolsa de Emprego Público, conducente ao provimento do cargo, equiparado a cargo
de direção intermédia de 2.º grau, de chefe da Delegação Regional do Alentejo. Cumpridos todos
os formalismos legais e concluída a seleção dos candidatos, o júri propôs, fundamentadamente,
que a designação recaísse sobre a candidata Maria Joana Ferreira Colaço Sabino, a qual preenche
os requisitos legais e é detentora da aptidão e competência técnica para o exercício das funções
inerentes ao cargo. Assim, nos termos do previsto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo a licenciada Maria Joana Ferreira Colaço Sabino
para o cargo de chefe da Delegação Regional do Alentejo, em comissão de serviço, pelo período
de 3 anos. Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º do sobredito diploma legal, a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente despacho. O presente despacho produz
efeitos a 1 de setembro de 2020.
28 de julho de 2020. — A Diretora-Geral, Fernanda do Carmo.
Nota curricular

Dados Pessoais:
Nome: Maria Joana Ferreira Colaço Sabino.
Data de nascimento: 2 de março de 1974.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA-ULisboa,
1998).
Formação Profissional:
Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP (2014)
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública — CEAGP (2006-2007)
Experiência profissional:
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., Divisão do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo (DALBA)
da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH do Alentejo), técnica superior com desempenho de funções na área do licenciamento de captações de água subterrânea (2017/2020);
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., chefe de divisão no Departamento de Resíduos, Divisão
de Gestão de Resíduos Sectoriais (2014/2017);
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., chefe de divisão no Departamento de Resíduos, Divisão
de Gestão de Informação de Resíduos (2013/2014);
Direção-Geral das Atividades Económicas, técnica superior com desempenho de funções na
área da atribuição do rótulo ecológico (REUE) e do licenciamento industrial (SIR) — 2011/2013;
Agência Portuguesa do Ambiente, Departamento de Resíduos, técnica superior com desempenho de funções na área da gestão de resíduos (2007/2011);
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Espaços Verdes-Projetos e Construção L.da, Lisboa, técnica do quadro da empresa (2003/2006);
Viveiros Monterosa, Algarve, técnica do quadro da empresa (1999/2003);
Universidade do Algarve, Laboratório de virologia, bolseira no âmbito do projeto PRAXIS XXI
(1998/1999).
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