
www.dre.pt

N.º 17 26 de janeiro de 2021 Pág. 269
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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 1693/2021

Sumário: Designação de chefia e composição de equipa multidisciplinar do Gabinete de Apoio à 
Inovação, Empresas e Financiamento Externo.

Dando cumprimento ao disposto no n.º 5 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, torna-se público que a Câmara Municipal de Palmela, por deliberação tomada, em reunião 
realizada em 16 de dezembro de 2020, aprovou a designação de chefia e composição de equipa 
multidisciplinar do Gabinete de Apoio à Inovação, Empresas e Financiamento Externo, que o teor 
a seguir se reproduz:

“Na sequência da alteração ao Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível, aprovada em 
reunião de Câmara, realizada em 18 de novembro de 2020, em consonância com a precedente 
opção por estrutura mista e respetivos limites fixados pela Assembleia Municipal, em sessão reali-
zada em 29 de outubro, foi criada a estrutura matricial, designada de Gabinete de Apoio à Inovação, 
Empresas e Financiamentos Externos  -, cuja missão se traduz em potenciar as oportunidades de 
investimento, criando melhores condições para atrair e fixar investimentos com interesse estratégico 
para o concelho, bem como apoiar e valorizar a economia local e as empresas, de acordo com 
as atribuições e competências que se encontram enunciadas no artigo 1.º -B aditado ao referido 
Regulamento.

Por seu turno, em sessão da assembleia municipal, realizada em 25 de novembro de 2020, foi 
aprovado o estatuto remuneratório da chefia da equipa multidisciplinar com equiparação a chefia 
de divisão (remuneração e despesas de representação).

Tendo em vista implementação e operacionalização inerente ao funcionamento daquela equipa 
multidisciplinar, a ocorrer após publicação do referido regulamento no Diário da República, impõe -se 
de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 12.º do DL n.º 305/2009, de 23 de outubro, proceder 
à designação da respetiva chefia, de entre efetivos do município, com perfil adequado, bem como 
à indicação dos elementos a integrar aquela equipa.

O técnico superior Joaquim Carapinha Engrola Carapeto, vinculado ao mapa de pessoal deste 
município, detém os requisitos legais, assim como o perfil de competências técnicas e comporta-
mentais adequadas ao provimento no referido cargo — chefia de equipa multidisciplinar —, sobre-
levando a vasta experiência profissional no âmbito de projetos estruturantes de cofinanciamento, 
bem como na coordenação de equipas no âmbito de projetos transversais a diversos serviços 
municipais, sendo atualmente dirigente de 3.º grau em área funcional similar.

Face ao proposto e nos termos do disposto no artigo 12.º do DL n.º 305/2009, de 23 de outu-
bro, propõe -se o seguinte:

a) Que seja designado como chefia da equipa multidisciplinar do Gabinete de Apoio à Inova-
ção, Empresas e Financiamentos Externos o técnico superior, vinculado ao mapa de pessoal do 
município de Palmela — Joaquim Carapinha Engrola Carapeto, com produção de efeitos na data 
de entrada em vigor da alteração à estrutura orgânica (dia seguinte à publicação no Diário da Re-
pública), pelo período de 3 anos, renovável.

b) Que a equipa multidisciplinar do Gabinete de Apoio à Inovação, Empresas e Financiamentos 
Externos tenha, inicialmente, a seguinte composição:

Isabel Maria da Silva Conceição — Técnica Superior;
Pedro Joaquim Garcia Belo Pires — Técnico Superior
Helena Isabel Gonçalves Teixeira Neves Mendes — Assistente Técnica
Domingas Pereira Gomes Semedo — Assistente Operacional
João Miguel Taniça da Cruz — Assistente Operacional “

23 de dezembro de 2020. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel Monteiro.
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