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Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4009/2020

Sumário: Designa, em regime de substituição, a doutorada Helena Margarida Moreira de Oliveira 
Vieira para exercer o cargo de diretora-geral de Política do Mar.

Considerando que o artigo 18.º do 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 
redação atual, estabelece que os titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau são recrutados 
de entre indivíduos com licenciatura concluída à data de abertura do concurso há, pelo menos, 
dez anos, vinculados ou não à Administração Pública, que possuam competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções;

Considerando que a citada disposição legal estabelece ainda que o recrutamento dos men-
cionados dirigentes é feito por procedimento concursal, conduzido, sob proposta do membro do 
Governo com poder de direção ou de superintendência e tutela sobre o serviço ou órgão em que 
se integra o cargo a preencher, pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração 
Pública;

Considerando que a cessação do anterior titular, ocasionou a vacatura do cargo, sendo 
necessário e urgente proceder à designação de um novo titular, de forma a assegurar o normal 
funcionamento deste serviço até à conclusão do respetivo procedimento concursal;

Considerando, ainda, que o regime mais adequado às circunstâncias referidas é o da desig-
nação em substituição, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação atual:

1 — Designo, ao abrigo das competências conferidas pela alínea a) do n.º 3 do artigo 32.º do 
Decreto -Lei n.º 169 -B/2019, de 3 de dezembro, em regime de substituição, nos termos do disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, a doutorada Helena 
Margarida Moreira de Oliveira Vieira, para exercer o cargo de diretora -geral de Política do Mar, a 
que se refere a primeira parte do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 17/2012, de 31 de janeiro, 
que aprovou a respetiva orgânica;

2 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, na sua atual redação, o presente Despacho e, bem assim, a nota curricular do designado, 
em anexo, são publicados no Diário da República.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de março de 2020.

19 de fevereiro de 2020. — O Ministro do Mar, Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos.

Nota curricular

Helena Margarida Moreira de Oliveira Vieira, nascida a 6 de agosto de 1976, enquanto 
Professora Associada Convidada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Inves-
tigadora Principal de Biotecnologia Marinha no Centro de Investigação e Desenvolvimento BioISI 
leccionou nos temas de Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia dedicados à 
valorização do conhecimento científico. Empreendedora de base científica com mais de 18 anos 
de experiência foi cofundadora e CEO da BIOALVO SA — empresa Portuguesa de biotecnolo-
gia marinha até setembro de 2013 e Diretora Executiva da BLUEBIO ALLIANCE — Associação 
Nacional para os Biorecursos e Biotecnologia Azul até Março 2019. Perita em diversos grupos 
e fóruns nacionais e internacionais, dedicados à bioeconomia azul, ciências marinhas e ao de-
senvolvimento sustentável do oceano, esteve envolvida na redação e coordenação de várias 
Estratégias e Planos de Ação ao nível Europeu e Português. Faz parte do grupo de redatores do 
World Ocean Assessement II das Nações Unidas; é membro do Conselho Científico da BioBased 
Industry Joint Undertaking (BBI -JU); membro do Blue Bioeconomy Forum Steering Group e perita 
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no grupo de trabalho do oceano Atlântico coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecno-
logia (FCT). Foi ainda membro do European Marine Board (grupo de peritos do Mar Profundo); 
membro do Conselho Consultivo da ERA -NET Marine Biotechnology, e perita e avaliadora para 
a Comissão Europeia (FP7e H2020) e ainda para a EASME (European Agency for SME), o EIC 
(European Innovation Council) e o Research Council of Norway ao nível Europeu e a FCT em 
Portugal. Possui Pós -Graduação Executiva pela Harvard Business School, USA, em Liderança 
e Estratégia na indústria de Biotecnologia e Farmacêutica; é Doutorada em Ciências Biomédi-
cas pelo Imperial College of London, UK e Licenciada em Biologia Microbiana e Genética pela 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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