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6. Formação profissional
a. FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública.
b. Nas áreas do regime jurídico do Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas, da mobilidade especial, do SIADAP, do regime de vínculos 
carreiras e remunerações, do regime do contrato individual de trabalho, 
da contratação pública, do Código do Procedimento Administrativo, da 
feitura de leis, das férias, faltas e as licenças na Administração Pública, 
da auditoria de recursos humanos, da análise e qualificação de funções, 
da gestão da Administração Pública, da gestão da qualidade aplicada 
aos serviços públicos, da gestão orçamental pública e auditoria, da or-
ganização de serviços, do estatuto do pessoal dirigente, dos concursos 
de pessoal e do regime jurídico da Função Pública.

c. Outra formação profissional nas áreas do trabalho em equipa, 
pedagógica, informática, linguística, comportamental e de âmbito in-
ternacional.
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 Despacho n.º 773/2016
1. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio técnico -administrativo do 
meu gabinete Ana Maria Silvestre Pereira Ramos, assistente técnica da 
Secretaria -Geral do Ministério das Finanças.

2. Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pela Secretaria -Geral do Ministério das Finanças e pelo orçamento do 
meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto -lei.

3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

4. Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto -lei, o 
presente despacho produz efeitos a 26 de novembro de 2015.

5. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

6 de janeiro de 2016. — A Secretária de Estado da Administração e 
do Emprego Público, Carolina Maria Gomes Ferra.

ANEXO

Nota curricular
Ana Maria Silvestre Pereira Ramos, nascida a 21 de fevereiro de 

1964, ingressou na administração pública em 20 de dezembro de 1982, 
é assistente técnica, desde 1 de janeiro de 1996, da Secretaria -Geral do 
Ministério das Finanças. Exerce funções no apoio administrativo do 
gabinete desde 2010.
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 Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso n.º 463/2016
No âmbito do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 349/98, de 11 de novem-

bro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 320/2000, de 15 de dezembro, 
e em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 10.º da Portaria 
n.º 1177/2000, de 15 de dezembro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 310/2008, de 23 de abril, dá -se conhecimento que a «taxa de refe-
rência para o cálculo das bonificações» (TRCB) a vigorar entre 1 de 
janeiro e 30 de junho de 2016 é de 0,455 %.

14 de dezembro de 2015. — A Diretora -Geral, Elsa Roncon Santos.
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 Despacho n.º 774/2016
Por meu despacho de 14 de agosto de 2015, nos termos do disposto 

na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, e consi-
derando o previsto no Decreto -Lei n.º 156/2012, de 18 de julho, nos 
artigos 1.º e 6.º da Portaria n.º 229/2013, de 18 de julho, conjugados 
com o ponto 6.2 do Despacho n.º 12188/2013, de 9 de setembro, pu-
blicado no Diário da República n.º 185, 2.ª série de 25 de setembro 
de 2013, foi renovada, pelo período de 3 anos, com efeitos a 30 de 
outubro de 2015, a comissão de serviço da licenciada Maria Teresa 
de Figueiredo Alves Carvalho, como chefe de divisão da Divisão de 
Gestão e Recuperação de Créditos (DGRC), cargo de direção inter-
média de 2.º grau.

A ora nomeada pode exercer a opção consagrada no n.º 3 do artigo 31.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro.

4 de dezembro de 2015. — A Diretora -Geral, Elsa Roncon Santos.
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 Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação
e Relações Internacionais

Despacho n.º 775/2016
Considerando que,
O Decreto Regulamentar n.º 48/2012, de 22 de agosto, definiu a 

missão, as atribuições e o tipo de organização interna do Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) 
do Ministério das Finanças;

O Decreto Regulamentar n.º 3/2015, de 15 de abril, procedeu à pri-
meira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 48/2012, de 22 de agosto, 
cometendo ao GPEARI novas atribuições e atualizando o seu tipo de 
organização interna;

A Portaria n.º 207/2015, de 15 de julho, procedeu à determinação da 
estrutura nuclear do GPEARI e respetivas competências, bem como o 
número máximo de unidades flexíveis e equipas multidisciplinares;

Pelo Despacho n.º 13452/2015, de 9 de novembro, procedi à criação 
de unidades orgânicas flexíveis do GPEARI;

Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos 
casos de vacatura do lugar;

A mestre Carla Margarida Pedroso Mota Alves possui os requisitos 
legais exigidos e é dotada de competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo, reunindo as 
melhores condições para o exercício do cargo.

1 — Nomeio, em regime de substituição e por urgente conveniência 
de serviço, a mestre Carla Margarida Pedroso Mota Alves, pertencente 
à carreira especial de técnico superior especialista em orçamento e fi-
nanças públicas do mapa de pessoal do GPEARI, para o cargo de Chefe 
de Divisão de Planeamento e Avaliação, cargo de direção intermédia 
de 2.º grau do GPEARI.

2 — O presente Despacho produz efeitos à data de 1 de dezembro 
de 2015.

14 de dezembro de 2015. — O Diretor -Geral, Álvaro Matias.

Nota Curricular
I — Dados Pessoais
Nome: Carla Margarida Pedroso Mota Alves

II — Habilitações académicas
Mestrado em Urbanística e Gestão do Território, pelo Instituto Su-

perior Técnico (2005 -2008)
Especialização em análise de dados com SPSS, pelo IDEFE/ISEG 

(2003 -2004)
Licenciatura em Sociologia pelo IUL -ISCTE (1997 -2002)

III — Formação profissional
Desenho e Implementação de indicadores de Apoio à Gestão; Auto-

matização de Processos Administrativos;
Gestão da informação arquivística na Administração Pública em 

rede; Desenho, implementação e avaliação de políticas públicas; Au-
toavaliação CAF e o Reconhecimento da Excelência; Modelo de Ex-
celência da EFQM — Versão 2010; Indicadores de Monitorização de 
Processos; Dashboards: comunicar eficazmente informação de gestão; 
DEQREN — Curso de Especialização de Gestão de Projetos Financia-
dos pelo QREN.

IV — Percurso e experiência profissional
Desde dezembro de 2011, exerce funções como técnica superior no 

GPEARI — Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais do Ministério das Finanças (MF), na área de planeamento 
e avaliação, colaborando na implementação do SIADAP 1 no MF, no-
meadamente na validação e monitorização dos QUAR e na avaliação 
anual do desempenho dos serviços do Ministério, bem como nos traba-
lhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador 
de Avaliação de Serviços. Tem colaborado, também, na elaboração e 
monitorização dos instrumentos de gestão do GPEARI: Plano de Ativi-


