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Presidência do Governo, Secretaria Regional do Mar e Pescas
Despacho n.º 2111/2020 de 24 de dezembro de 2020

Na sequência da publicação e entrada em vigor do Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2020/A, de
10 de dezembro, que aprova a orgânica do XIII Governo Regional dos Açores, mostra-se necessário
preencher o lugar Diretor Regional das Pescas.
Importa, pois, que a escolha recaia em personalidade que, pelo seu perfil curricular, demonstre
possuir a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas à plena
prossecução das competências e ao exercício das funções que correspondem àquele cargo.
A formação, as reconhecidas capacidades de técnicas e de chefia, bem como a respetiva experiência
e relevante atividade profissional desenvolvida pela Doutorada em Ecologia, Gestão e Modelação de
Recursos Marinhos, Mestre em Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Aquáticos, Licenciada em
Biologia Marinha e Pescas, Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro, permitem-nos concluir
pelo seu adequado perfil e pela posse dos requisitos estabelecidos na lei para o exercício do cargo de
Diretora Regional das Pescas.
Assim:
Ao abrigo disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação em
vigor, bem como nos termos do estatuído no n.º 1 do artigo 1.º, no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do artigo
3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2005/A, de 29 de maio, que aprova o Estatuto do Pessoal
Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Regional, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 2/2006/A, de 6 de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2008/A, de 31 de março,
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, e pelo artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 34/2010, de 29 de dezembro, determina-se o seguinte:
1.Nomear, em regime de comissão de serviço e pelo período de duração do mandato do Secretário
Regional do Mar e das Pescas, a Doutorada em Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos,
Mestre em Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Aquáticos, Licenciada em Biologia Marinha e
Pescas, Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro, para exercer o cargo de Diretora Regional
das Pescas, cargo de direção superior de 1.º grau, previsto na alínea b) do n.º 7 do artigo 19.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2020/A, de 10 de dezembro, que aprova a orgânica do XIII
Governo Regional dos Açores.
2.A nomeada mantém o seu lugar de origem e os direitos a ele inerentes, auferindo a remuneração
mensal fixada na lei para os cargos de direção superior de 1.º grau, acrescida dos abonos e despesas
de representação correspondentes ao cargo.
3.A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço e produz os seus efeitos legais a
partir desta data.
4.Em anexo ao presente despacho é publicada nota curricular com o perfil académico e profissional
da nomeada.
5.O presente despacho não é objeto de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, por força da Lei n.º
98/97, de 26 de agosto.

22 de dezembro de 2020. - O Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro. - O Secretário Regional
do Mar e das Pescas, Manuel Humberto Lopes São João.
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ANEXO
NOTA CURRICULAR

Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro
Habilitações literárias:
1997 - Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas, pela Faculdade de Ciências
do Mar e Ambiente da Universidade do Algarve (Faro, Portugal).
2005 - Mestrado em “Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Aquáticos”
na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Costa
da Caparica, Portugal).
2011 - Doutoramento em “Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos”
pelo Departamento de Ecologia e Desenvolvimento Económico Sustentável da
Universidade de Tuscia (Viterbo, Itália). Desenvolveu estudos de caracterização
da fauna parasitologia e seu uso como marcadores biológicos na Universidade
degli Studi di Roma, La Sapienza (Roma, Itália) e de idade e crescimento no
Hellenic Center for Marine Research (Creta, Grécia).

Experiência profissional:
Maio a Outubro 1998 – Estagiária na Direção Regional do Ambiente de Lisboa e
Vale do Tejo, Pólo Operacional do Oeste (Caldas da Rainha, Portugal), onde
trabalhou como técnica superior em: i) análise de processos de licenciamento
em Domínio hídrico e Domínio Público Marítimo, ii) vistorias técnicas a Estações
de Tratamento de Águas Residuais e a unidades industriais; e iii) realização de
campanhas de amostragem e monitorização da qualidade da água da rede
hidrográfica fluvial da sub-região do Oeste.
Novembro 1998 a Março 2011 – Bolseira de investigação do “Plano Nacional de
Recolha de Dados” da Pesca (PNRD) no Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA) (Algés e Olhão, Portugal) onde participou em diferentes
projetos de investigação nas áreas da tecnologia das pescas, da avaliação
socioeconómica das comunidades piscatórias e na avaliação e caracterização
do estado de conservação de grandes espécies pelágicas.
Abril de 2011 a Dezembro 2013 e de Abril 2014 a Junho 2015 – Técnica superior
contratada pelo Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos
Açores (Horta, Portugal) onde desenvolveu e coordenou estudos de idade e
crescimento de espécies demersais capturadas na Região.
Fevereiro a Março 2014 – Técnica superior em regime de prestação de serviços
na Secretaria Regional do Mar Ciência e Tecnologia, Direção Regional dos
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Assuntos do Mar (Horta, Portugal) para colaboração na redação do relatório de
avaliação inicial da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM) para a
subdivisão dos Açores.
Julho 2015 a 14 de Dezembro 2020 – Técnica Superior em regime de contrato
de trabalho por tempo indeterminado na Secretaria Regional do Mar Ciência e
Tecnologia, Direção Regional das Pescas (Horta, Portugal) tendo como
principais funções assuntos relacionados com a gestão de recursos marinhos e
frota regional de pesca.

Ao longo destes anos publicou diversos artigos com arbitragem científica,
organizou congressos e workshops internacionais, participou com posters e
intervenções orais em vários fóruns científicos internacionais e contribuiu com
diversos pareceres de natureza técnico-científica. Participou também, na
qualidade de perita, em diversas reuniões do STECF (Scientific, Technical and
Economic Committee for Fisheries) bem como em grupos de trabalho e
workshops do ICES (International Council for the Exploration of the Sea) e nos
Conselhos Consultivos dos Parques Naturais do Faial e Pico. Colaborou com a
ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)
reportando dados de capturas de grandes pelágicos e propôs unidades de
gestão e suas fronteiras para as populações de espadarte do Atlântico. Planeou,
elaborou e manteve diversas bases de dados para compilação de informação de
diferentes projetos. Participou ainda em diversas campanhas de investigação a
bordo de navios da pesca comercial do cerco, arrasto e palangre derivante de
superfície.
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