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DESPACHO Nº INT/2020/13558 

Assunto: Constituição da Comissão Paritária do Instituto do Turismo de Portugal, I.P. (Turismo de 
Portugal) - Quadriénio 2021-2024 
 
1. Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro (Lei do SIADAP), na sua atual redação, junto do Dirigente máximo de cada serviço 
funciona uma Comissão Paritária com competência consultiva para apreciar propostas de 
avaliação dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação. 

2. Que, de acordo com o disposto na referida disposição normativa, a Comissão Paritária é 
composta por quatro vogais, sendo dois representantes da Administração designados pelo 
Dirigente máximo do serviço, sendo um membro da Comissão de Coordenação do SIADAP, e 
dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 

3. Que os vogais representantes da Administração são designados em número de quatro, pelo 
período de quatro anos, sendo dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão e 
dois suplentes. 

4. Que os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de quatro anos, em 
número de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos 
trabalhadores que constituem o universo de trabalhadores de todo o serviço. 

5. Que na sequência do Despacho nº INT/2020/11212, de 6 de outubro, e em 
cumprimento do disposto no já mencionado artigo 59.º da Lei do SIADAP, procedeu-se à eleição 
dos vogais representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária, para o quadriénio 2021-
2024, nos dias 15 e 29 de outubro de 2020. 

6. Tendo em conta os resultados do processo eleitoral dos vogais representantes dos trabalhadores 
e considerando, ainda, o disposto no n.º 4 do mencionado artigo 59.º da Lei do SIADAP, a 
Comissão Paritária para o quadriénio 2021-2024, tem a constituição a seguir discriminada:
 

Vogais representantes da administração: 
Vogal efetivo  Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes Cruz de Deus Vieira (membro da Comissão 
de Coordenação do SIADAP e Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos)
Vogal efetivo  Nuno Moreira de Almeida Queiroz de Barros (Diretor Coordenador da Direção 
Jurídica) 
Vogal suplente  Ana Paula Pais (Diretora Coordenadora da Direção de Formação) 
Vogal suplente  Ana Sofia Ferreira Pires da Silva (Diretora Coordenadora da Direção 
Financeira e de Tecnologias) 
 
Vogais representantes dos trabalhadores: 
Vogal efetivo - Armindo José Ribeiro Alves (Assistente Operacional) 
Vogal efetivo - Maria Manuela Oliveira Frada da Silva (Técnico Superior) 
Vogal suplente - Joaquim Ramos dos Santos Pereira (Técnico Superior) 
Vogal suplente - Catarina dos Santos Rodrigues Sacramento (Assistente Técnico) 
Vogal suplente - José Manuel dos Santos Carvalho (Assistente de Direção) 
Vogal suplente - Miguel Ângelo da Silva (Monitor Adjunto) 

 
7. Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham de interromper o 

respetivo mandato ou sempre que a Comissão seja chamada a pronunciar-se sobre 
processos em que aqueles tenham participado como avaliados ou avaliadores.  

8. O presente Despacho é divulgado através da sua publicitação na página eletrónica do Instituto. 
 
 
 
Instituto do Turismo de Portugal, I.P., em Lisboa 
 
 
 
O Presidente do Conselho Diretivo 
 


