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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.º 26/2014
Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Agência de Gestão 

da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. (IGCP, E.P.E.), apro-
vados em anexo ao Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, conju-
gado com o n.º 2 do artigo 13.º e o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 8/2012, de 18 de janeiro, resulta que os membros do conselho de 
administração do IGCP, E.P.E., são nomeados por resolução do Conselho 
de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pela área 
das finanças, para um mandato de três anos, renovável até ao máximo 
de três renovações consecutivas.

Atendendo a que um dos membros do conselho de administração do 
IGCP, E.P.E., apresentou a renúncia ao cargo de presidente, torna-se neces-
sário proceder à recomposição deste órgão de administração, assegurando-
se a continuidade de funções de dois dos atuais três membros deste órgão.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 8/2012, de 18 de janeiro, a Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre 
as nomeações constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 11.º dos Estatutos da 

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., 
aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto, dos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 13.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 
27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 
de janeiro, e da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 
de Ministros resolve:

1 - Nomear, sob proposta da Ministra de Estado e das Finanças, 
Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho, António Abel Sancho Pontes 
Correia e Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente, para os cargos, 
respetivamente, de presidente e de vogais do conselho de administração 
da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., 
para o triénio 2014-2016, cuja idoneidade, experiência e competência 
profissionais para o desempenho dos cargos são evidenciadas nas respe-
tivas sinopses curriculares, que constam do anexo à presente resolução 
e da qual fazem parte integrante.

2 - Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir de 1 de 
outubro de 2014.

25 de setembro de 2014. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos 
Coelho.

ANEXO

Nota curricular (síntese)

I – Presidente
1 — Dados pessoais:
Nome — Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho.
Ano de nascimento — 3 de agosto de 1968.

2 — Formação académica:
a) Licenciatura em Economia pela faculdade de Ciências Económicas 

e Empresarias da Universidade Católica Portuguesa;
b) Master in Business and Administration (MBA) pelo Departamento 

de Gestão da Universidade Nova de Lisboa.

3 — Atividade profissional atual — vogal do conselho de adminis-
tração.

4 — Funções anteriores:
a) Chief Economist do Banco BPI;
b) Trader analista do Banco BPI.

II – Vogal
1 — Dados pessoais:
Nome — António Abel Sancho Pontes Correia.
Ano de nascimento — 26 de fevereiro de 1952.

2 — Formação académica:
a) Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia.

3 — Atividade profissional atual — vogal do conselho de administração.
4 — Funções anteriores:
a) Vogal do conselho diretivo do Instituto de Gestão da Tesouraria e 

do Crédito Público;
b) Diretor-geral da Junta do Crédito Público;
c) Subdiretor-geral da Junta do Crédito Público.

III – Vogal
1 — Dados pessoais:
Nome — Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente
Ano de nascimento — 2 de julho de 1971

2 — Formação académica:
a) Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Uni-

versidade de Coimbra;
b) Pós-Graduação em Mercados e Activos Financeiros no CEMAF/

ISCTE.

3 — Atividade profissional atual — vogal do conselho de adminis-
tração do Banco Comercial do Atlântico.

4 — Funções anteriores:
a) Diretora Adjunta da Direção de Mercados Financeiros da Caixa 

Geral de Depósitos;
b) Coordenadora da equipa de Área de Financiamento e Capital Hí-

brido da Direção de Mercados Financeiros da Caixa Geral de Depósitos.
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 Gabinete do Secretário-Geral do Sistema 
de Segurança Interna

Louvor n.º 477/2014
Louvo o Tenente -Coronel M/1926002, José Miguel de Amaral Costa 

Barreto, do quadro de pessoal da Guarda Nacional Republicana, pela 
forma exemplar, extraordinariamente competente, notável e dedicada 
como desempenhou as funções de Assessor do Secretário -Geral do 
Sistema de Segurança Interna.

Militar dotado de excecionais qualidades profissionais e humanas, 
apurado sentido das responsabilidades, bom senso e coragem, o Tenente-
-Coronel Costa Barreto confirmou as qualidades que vem revelando ao 
longo da sua carreira militar de mais de 23 anos, demonstrando no exercí-
cio das exigentes funções de Assessor excecional capacidade de trabalho, 
elevado sentido do dever e de disciplina, cultivando, a par de uma perma-
nente disponibilidade, uma inexcedível dedicação e espírito de missão.

Possuidor de uma personalidade muito vincada e pautando a sua 
conduta por pragmatismo e perseverança, o Tenente -Coronel Costa 
Barreto conseguiu, fruto da sua argúcia, inteligência e energia, colocar 
ao serviço do Sistema de Segurança Interna a sua férrea determinação 
em reforçar o prestígio que esta instituição já granjeou no seio do Estado 
e da sociedade Portuguesa.

No desempenho das suas funções de Assessor, o Tenente -Coronel Costa 
Barreto demonstrou possuir um conhecimento profundo das Forças e Ser-
viços de Segurança, contribuindo para a discussão e elaboração de impor-
tantes documentos estruturantes no que à Administração Interna concerne, 
como a proposta de procedimento de aplicação em Portugal do Regula-
mento (CE) 2679/98 e o acompanhamento da transposição para a ordem 
jurídica interna da Diretiva 2008/114/CE do Conselho, de 8 de dezembro.

Este mesmo conhecimento revelar -se -ia muito útil para o trabalho 
produzido e resultados alcançados no âmbito dos Grupos Técnicos 
para a Prevenção da Criminalidade (GTPC) de Setúbal e Amadora / 
Sintra, na condução dos trabalhos da Equipa Mista de Prevenção Cri-
minal para a região do Algarve, destinada especialmente à prevenção 
de crimes violentos e graves de prevenção prioritária, da Equipa Mista 
de Prevenção Criminal destinada especialmente à prevenção dos crimes 
de furto e roubo de máquinas ATM, da Equipa Mista de Prevenção 
Criminal destinada especialmente à prevenção dos crimes de furto e 
roubo de metais não preciosos e da Equipa Mista de Prevenção Crimi-
nal, destinada especialmente à prevenção dos crimes de furto e roubo a 
estabelecimentos de venda de ouro.


