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AGRICULTURA E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Despacho n.º 2946/2021
Sumário: Designa, em regime de substituição, a licenciada Ana Rute da Costa Ferreira Marques,
para exercer o cargo de diretor de Serviços de Comunicação e Informática.

Considerando que o cargo de Diretor de Serviços de Comunicação e Informática, cargo de
direção intermédia de 1.º grau do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 179-A/2014, de 11 de setembro, se encontra vago;
Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento da referida direção de
serviços até à nomeação de um titular recrutado por procedimento concursal;
Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, estabelece o n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em
regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Assim, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
designo, em regime de substituição, a licenciada Ana Rute da Costa Ferreira Marques, para exercer o cargo de Diretor de Serviços de Comunicação e Informática, do Gabinete de Planeamento,
Políticas e Administração Geral, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente
despacho, evidência a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada
ao exercício das respetivas funções.
O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2021.
11 de março de 2021. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota curricular

Nome: Ana Rute da Costa Ferreira Marques.
Licenciatura em Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º Grau da Área de Aplicações e Sistemas de
Informação do Departamento de Informática dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa,
desde 13 de novembro de 2013 até à presente data.
Integrou, em 2010, o Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade
de Lisboa (SPUL), exercendo funções de coordenação na Área de Sistemas de Informação dos
Serviços Tecnológicos.
De 2008 a 2012 desempenhou funções de coordenação da equipa de suporte informático na
ESEL, ao abrigo do protocolo de colaboração para os serviços TI, estabelecido entre a Escola e a
UL. Foi responsável pela gestão de vários projetos de fusão de Sistemas de Informação e infraestruturas das quatro Escolas que deram origem à atual ESEL.
De 2007 a 2010 exerceu funções de colaboração com a equipa do Núcleo de informática e
Comunicações da Universidade de Lisboa, com o objetivo da concretização/implementação de
projetos transversais à Universidade.
De 2000 a 2009 exerceu funções na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sendo
integrada na Unidade de Informática do Gabinete de Planeamento Avaliação e Desenvolvimento onde
realizou tarefas de gestão da rede de voz e dados, infraestruturas e sistemas de informação.
Participou em diversas formações, com destaque para as áreas de gestão de equipas e
gestão de projetos (PNL e PMP) e obteve certificações em ISO/IEC 20000 Practitioner — APMG-International e FORGEP.
Possui dezasseis anos de experiência na gestão e acompanhamento de inúmeros projetos
de TI, em particular de implementação de Sistemas de Informação. De salientar a implementação

PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 54

18 de março de 2021

Pág. 193

do Sistema de Gestão de Identidade da ULisboa, o levantamento dos Sistemas de Informação da
Universidade, a identificação do Catálogo de Serviços dos Serviços Centrais, a implementação de
um sistema académico único para a ULisboa, FenixEdu e a implementação de um sistema Integrado
de Gestão Empresarial para as áreas de RH, Financeira, Compras, Logística e Gestão de Projetos,
SAP, transversal a todas as Unidades Orgânicas da ULisboa.
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