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de Lisboa, a Dra. Ana Cristina Oliveira do Nascimento, com efeitos a 
partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão, possuindo 

ainda uma Pós -Graduação em Gestão do Ensino Superior pelo Instituto 
de Educação da Universidade de Lisboa.

Exerceu funções de Coordenadora de Direção Intermédio de 3.º Grau, 
no Núcleo de Vencimentos do Centro de Recursos Comuns e Serviços 
Partilhados da Universidade de Lisboa.

Desempenhou funções de técnica superior durante um ano no Cen-
tro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de 
Lisboa.

Enquanto Coordenadora Técnica da Unidade de Pessoal, durante sete 
anos, exerceu funções inerentes a este cargo, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.

Exerceu funções de Assistente Administrativa onde desempenhou 
tarefas inerentes ao cargo, durante nove anos.

Assegurou funções de Auxiliar de Ação Educativa na Escola Primária 
n.º 125, Bairro da Boavista.

Participou em vários cursos de formação de que se destacam diferentes 
“Certificados”, em que obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207442753 

 Despacho n.º 16216/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 7 do artigo 10.º dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Des-
pacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de Coordenador do 
Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio Universitário de Lisboa 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 3.º grau;

Considerando que o Mestre Duarte Nuno Fernandes Lopes é possui-
dor de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenador 
do Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio Universitário 
de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio 
Universitário de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 
o Mestre Duarte Nuno Fernandes Lopes, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2013.

Nota curricular
Informação Pessoal:
Nome completo — Duarte Nuno Fernandes Lopes
Nacionalidade — Portuguesa
Naturalidade — Penafiel

Habilitações Literárias:
Licenciatura em Desporto e Educação Física na opção de Desporto 

de Rendimento, concluída em 30 de junho de 1994
Mestrado em Ciências do Desporto, na área de especialização de 

Desporto de Recriação e Lazer, pela Universidade do Porto, concluído 
em 11 de dezembro de 1996

Outras Habilitações:
Pós -graduação em Gestão Empresarial com especialização em qua-

lidade, pelo ISCTE/INDEG, concluído em 2006
Certificado FORGEP, em 2007

Percurso Profissional:
Chefe de Divisão, desde 2010, do Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-

-estar dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa

2001 -2010 — Técnico Superior do Gabinete do Desporto Univer-
sitário

1996 -2001 — Técnico da Federação Académica do Desporto Uni-
versitário

1992 -1996 — Professor de Educação Física

Outras Funções e Cargos:
Desde 2012, membro do Conselho Nacional do Desporto (DL 

n.º 266 -A/2012 e Despacho n.º 895/2013)
Desde 2012, em representação do CDP, conselheiro do IPDJ, IP
Desde 2004, Diretor da Confederação do Desporto de Portugal
Foi Presidente da rede europeia de serviços desportivos universitários 

(ENAS), entre 2011 e 2013.
Foi Chefe da missão de Portugal nos Jogos Desportivos da CPLP, em 

Luanda 2005, Rio de Janeiro 2008 e Lisboa 2012
Foi Chefe da missão de Portugal nas Universidades Belgrado 2009 

e Schenzhen 2011
13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 

António Cruz Serra.
207444932 

 Despacho n.º 16217/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, prevê no seu artigo 18.º que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção superior, designadamente de 2.º grau, é efetuado de 
entre indivíduos licenciados, vinculados ou não à Administração Pública, 
que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação adequadas ao exercício das respetivas funções;

Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 10.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Presidente do Estádio Universitário de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção superior de 2.º grau;

Considerando que o Mestre João Manuel da Silva Roquette é possuidor 
de um relevante currículo profissional, nomeadamente nos domínios 
financeiro, organizacional e administrativo, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Presidente do 
Estádio Universitário de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Presidente do Estádio Universitário de Lisboa, o Mestre João Manuel 
da Silva Roquette, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
João Manuel da Silva Roquette, casado, nasceu na freguesia de S. 

Sebastião da Pedreira em Lisboa, em 10 de junho de 1960, tendo con-
cluído a licenciatura em Educação Física no ex -Instituto Superior de 
Educação Física da ex -Universidade Técnica de Lisboa, em 1985, com 
a classificação final de 14 valores. Nesse mesmo ano de 1985 iniciou a 
sua carreira académica, a qual foi interrompida entre 8 de junho de 1987 
e 9 de junho de 1989 para o cumprimento do serviço militar obrigatório 
na Marinha (56.º CFORN), com o número mecanográfico 00839581. Em 
1992 concluiu o Mestrado em Ciências do Desporto pela Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (FMH -UL), com a clas-
sificação final de Muito Bom. É docente do Departamento de Desporto 
da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, desde 
1985, tendo vários artigos e trabalhos publicados na área das Ciências 
do Desporto. Colaborou com a Universidade de Évora, na licenciatura 
em Educação Física e Desporto, durante o período de 2002 a 2011.

Requisitado pelo ex -Instituto do Desporto para o exercício das funções 
de Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Judo, desde 
1 de setembro de 1994 a 1 de setembro de 1997, foi responsável pela 
coordenação técnica nacional, formação, alta competição e organização 
das atividades desportivas. Coordenou o projeto de preparação e partici-
pação do Judo nos Jogos Olímpicos de Atlanta (Projeto Atlanta 96), bem 
como a organização do Campeonato da Europa de Juniores (Almada 94), 
Campeonato do Mundo de Juniores (Porto 96) e Campeonato de Judo 
organizado no âmbito das Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia 
(Lisboa 97). Colaborou com a Federação Académica do Desporto Uni-
versitário (FADU) na preparação e participação da seleção universitária 
de Judo nas Universíadas de Fukuoka’95 e nos Campeonatos do Mundo 
Universitários de Judo (Canadá, 1996).

Em 1997 é requisitado pelo Ministério da Educação para a coordena-
ção dos Serviços Técnico — Desportivos do Estádio Universitário de 




