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No dia 09 de março de 2018 o Senhor Ministro da Cultura formalizou o pedido, à Presidente da
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), de avaliação curricular
e de adequação de competências de duas personalidades indigitadas para o Conselho de
Administração da LUSA – Agência de Notícias de Portugal, S.A..
Nos termos da secção II do Regulamento de Avaliação Curricular e Parecer sobre a Adequação do
Perfil ao Cargo de Gestor Público, a Presidente da CReSAP designou relatora do parecer a vogal
permanente Dr.ª Maria dos Anjos Duarte e contraditora a vogal permanente Dr.ª Maria da Conceição
Matos.
No dia 19 de março de 2018 foram feitas as entrevistas às personalidades indigitadas e realizou-se a
reunião da Comissão Técnica Permanente onde foram aprovados por unanimidade os pareceres de
adequação do perfil das personalidades indigitadas a seguir indicadas:


Dr.ª Maria João Dias Pessoa de Araújo – indigitada para o cargo de Vogal não Executivo
do Conselho de Administração.



Professor Doutor Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso – indigitado para o
cargo de Vogal não Executivo do Conselho de Administração.

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 da Dr.ª Maria João Dias Pessoa de Araújo,
indigitada para o cargo de Vogal não Executivo do Conselho de Administração da
LUSA – Agência de Notícias de Portugal, S.A.
A personalidade indigitada apresenta um perfil com formação académica ao nível da licenciatura em
Economia. Tem pós-graduação em Estudos Europeus, dominante económica e Curso Avançado em
Gestão Pública (CAGEP). Experiência profissional diversificada, consistente e ascendente com o
desempenho de cargos de coordenação, direção intermédia e direção superior no Ministério das
Finanças, onde exerce funções desde 1981. Tem grande abrangência de conhecimentos na área do
setor público e empresarial, potenciada nomeadamente pelo desempenho de funções de topo desde
2011 na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, quer como Subdiretora-geral quer como Diretora-geral,
cargo que exerce em substituição desde fevereiro de 2017 e onde tem como principais
responsabilidades assegurar as operações de intervenção financeira do Estado, acompanhar as
matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público administrativo e empresarial e
da função acionista e assegurar a gestão integrada do património do Estado, bem como a intervenção
em operações patrimoniais do sector público, nos termos da lei. Refira-se ainda, que entre 2011 e 2017
foi Vogal não Executiva da Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A..
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 para o desempenho das funções de Vogal não Executivo do
Conselho de Administração da LUSA – Agência de Notícias de Portugal, S.A., da Dr.ª Maria João Dias
Pessoa de Araújo.

Apreciação da adequação do perfil do Professor Doutor Gustavo Alberto Guerreiro
Seabra Leitão Cardoso, indigitado para o cargo de Vogal não Executivo do Conselho de
Administração da LUSA – Agência de Notícias de Portugal, S.A.
A personalidade indigitada apresenta um perfil com formação académica ao nível da agregação em
Sociologia, doutoramento em Sociologia - especialização Comunicação e Cultura, mestrado em
Sociologia - Políticas Europeias e licenciatura em Organização e Gestão de Empresas. Tem
experiência profissional consistente e diversificada enquanto docente, investigador e no exercício
técnico e de gestão de equipas, exercendo cargos de liderança e gestão de topo na Academia e fora
dela. Concretamente, a par da sua carreira docente e de investigador e dos cargos exercidos no âmbito
da Gestão Académica, importa destacar os cargos de Gestão e Direção como Vice-Presidente, não
executivo, da LUSA (2006-2011), Presidente da Secção de Estatísticas Sociais do Conselho Superior
de Estatística do INE e como Diretor do OberCom (Observatório da Comunicação). Apresenta ideias de
ações que entende deverem ser implementadas em termos da estratégia de atuação da LUSA,
mostrando ter competências para acompanhar de forma próxima a gestão da empresa, enquadrada
nas orientações legais a que esta se encontra vinculada.
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 para o desempenho das funções de Vogal não Executivo do
Conselho de Administração da LUSA – Agência de Notícias de Portugal, S.A., do Professor Doutor
Gustavo Alberto Guerreiro Seabra Leitão Cardoso.

