Personalidade indigitada para o Conselho Diretivo da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
Deliberação n.º 13/2021 de 05/02/2021

Autores - Comissão Técnica Permanente
Eng.ª Maria Júlia Ladeira; Dr. José Maria Pedro; Dr.ª Maria dos Anjos Duarte;
Dr.ª Maria da Conceição Matos.

No dia 26 de janeiro de 2021 foi recebido, da parte do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, o pedido à Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública
(CReSAP), de avaliação curricular e de adequação de competências da seguinte personalidade indigitada
para Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.:


Prof. Doutor Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma.

Para este processo a Presidente da CReSAP designou como relatora a Vogal Permanente Dr.ª Maria dos
Anjos Duarte e como contraditora a Vogal Permanente Dr.ª Maria da Conceição Matos.
Nos termos do Regulamento de Avaliação Curricular e Parecer sobre a Adequação do Perfil ao Cargo de
Gestor Público, fez-se a avaliação curricular e a avaliação de competências bem como a entrevista à
personalidade indigitada.
No dia 05 de fevereiro de 2021 a Comissão Técnica Permanente aprovou o relatório final com o parecer
sobre a adequação do perfil da personalidade indigitada para exercer o cargo em causa.

Nos termos do n.º 4 do artigo 17.º da Lei 128/2015, de 3 de setembro, é publicitada a
conclusão do parecer após a designação da personalidade indigitada pelo Governo.

Apreciação da adequação do perfil do Prof. Doutor Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma
para Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
O Prof. Doutor Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma apresenta um perfil técnico assente
predominantemente nas seguintes características:


Ao nível académico tem licenciatura em Engenharia Informática (1990) e doutoramento em
Informática (1997) pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o
título de agregado em Informática (2010) pela Universidade de Évora.



Percurso profissional como Docente Universitário na Universidade de Évora, nomeadamente
Professor Auxiliar (1997-2002), Professor Associado (novembro/2002-abril/2020) e Professor
Catedrático (desde abril/2020). Na Universidade de Évora assumiu funções como Diretor da Escola
de Ciências e Tecnologia (2009-2013) e Vice-Reitor para a Investigação, Desenvolvimento e
Transferência de Conhecimento (2014-2018).
Atua nas áreas de Ciências Exatas com ênfase em Ciências da Computação e da Informação. É
autor de vários artigos publicados em revistas especializadas e de diversos capítulos de livros e de
livros. Tem participações como Investigador e como Investigador responsável em vários projetos
nacionais e internacionais. Orientou e coorientou teses de doutoramento e dissertações de mestrado.

Existem evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma
apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa.
Assim, nos termos acima descritos, a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emite o
parecer de ADEQUADO à designação do Prof. Doutor Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma para o
desempenho das funções de Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P..

