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 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso (extrato) n.º 5266/2022

Sumário: Designação do chefe de divisão de Turismo e Cultura.

Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a seguir 
se publica o despacho de nomeação e respetiva nota curricular.

Foi aberto procedimento concursal para o preenchimento do cargo de Direção Intermédia 
de 2.º grau, da Divisão de Turismo e Cultura, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República n.º 230, 2.ª série de 25 de novembro de 2020 (aviso n.º 19415/2020) e na Bolsa de Em-
prego Público, com o código de oferta n.º OE202011/0786, nos termos do disposto no artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por haver necessidade do seu preenchimento com vista a assegurar 
a gestão, direção e coordenação da atividade daquela Divisão, para que sejam prosseguidas, de 
modo eficiente, as atribuições que lhe estão cometidas.

Ao procedimento concursal, candidatou -se a licenciada em Gestão e Planeamento em Turismo, 
Dora Maria da Silva e Matos, que possui competência técnica, aptidão, experiência profissional 
essencial, formação e perfil, adequados ao exercício das funções correspondentes ao cargo de 
direção intermédia em questão, tal como consta da proposta de designação do Júri do procedimento 
concursal e nota curricular.

Foi designada, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e nos termos do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais e sucessivos 
períodos de tempo, a Técnica Superior Dora Maria da Silva e Matos, no cargo de dirigente intermédio 
de 2.º grau da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Mealhada.

O provimento do cargo, nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, produz 
efeitos à data do Despacho n.º 20/2021, de 7 de junho de 2021.

Nota Curricular

Dora Maria da Silva e Matos, nascida a 08 de setembro de 1972 em Coimbra é Licenciada em 
Gestão e Planeamento em Turismo pela Universidade de Aveiro (1999), detém um Bacharelato em 
Turismo pelo Instituto Superior de Assistentes Interpretes do Porto (1994) e Curso de Especializa-
ção em Ciências Documentais, variante Arquivo pela Universidade de Letras da Universidade de 
Coimbra (2005). Em 2019 realizou o Programa ALA+T — Qualificar Para o Turismo — Programa 
Nacional da Administração Local Autárquica para o Turismo, certificado pelo Turismo de Portugal 
e, em 2020, concluiu o Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), ministrado pela 
Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais — Fundação FEFAL, Coimbra.

Detém competências técnico -profissionais adquiridas e conferidas por certificados de formação 
profissional e de frequência de ações de formação, seminários, workshops, jornadas, palestras, 
conferências, congressos e de cursos de formação profissional nas áreas de Turismo, Cultura, 
Ciências da Informação: Biblioteca, Arquivo, Conservação e Restauro, Informática, Administração 
Pública, Marketing, Organização de Eventos, Gestão de Recursos Humanos, entre outras. Na área 
do Turismo possui formação e competências específicas no âmbito do Turismo Acessível, Turismo 
Militar, EnoTurismo e Gastronomia, Turismo Religioso, e Marketing Turístico Digital. Desenvolveu 
e editou trabalhos académicos na área de Biblioteconomia e Arquivística e do Desenvolvimento 
Turístico

Foi fundadora e dirigente da Associação Cultural e Ambiental Lismos e dirigente da Delega-
ção Regional do Centro da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalis-
tas (APBAD), entre 2014 e 2017.
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Em 1997/98 estagiou na CCRC: Comissão de Coordenação da Região Centro/ADTREC — As-
sociação para o Desenvolvimento do Turismo na Região Centro. Em 1999 e 2000 desempenhou 
funções de Assistente de Direção no Centro de Formação Profissional de Portimão da Câmara 
de Comércio e Indústria Luso Alemã. Em 01 junho de 2001 iniciou o serviço no Gabinete Técnico 
Local da Câmara Municipal da Mealhada, em regime de Contrato a Termo Certo. Entre junho 2003 
e dezembro 2005 desempenhou funções de Técnico Profissional de Turismo e, entre 2006 e 2017, 
funções de Técnico Superior na mesma Câmara Municipal. Desde 1 de julho de 2017 desempe-
nhou, em regime de substituição, funções de dirigente intermédio de 3.º grau, Chefe de Divisão e 
Turismo e Cultura, na Câmara Municipal de Mealhada.

24 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara, António Jorge Fernandes Franco.
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