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o disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, da Portaria n.º 501/2007, de 30 de Abril, e de acordo com o 
despacho n.º 21 551/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 17 de Setembro de 2007, determino que o primeiro -secretário de em-
baixada do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal 
diplomático, Paulo Gaivão Teles da Gama, seja nomeado chefe da Divi-
são dos Assuntos relativos à OTAN, EUROFORÇAS e UEO, integrada 
na Direcção de Serviços para os Assuntos de Segurança e Defesa, da 
Direcção -Geral de Política Externa.

2 — O funcionário é nomeado para o exercício do referido cargo 
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, 
conforme curriculum vitae, em anexo.

3 — O presente despacho produz efeitos a 15 de Setembro de 
2008.

14 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

ANEXO
Gama (Paulo Gaivão Teles da) — Nasceu em 14 de Fevereiro de 1972, 

em Lisboa; licenciado em Relações Internacionais pela Universidade 
Lusíada; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de 
embaixada, aberto em 5 de Junho de 1997; adido de embaixada, na 
Secretaria de Estado, em 19 de Fevereiro de 1998; terceiro -secretário de 
embaixada, em 12 de Maio de 1999; segundo -secretário de embaixada 
em 20 de Fevereiro de 2003; Cônsul -Geral Adjunto no Rio de Janeiro, 
em 24 de Novembro de 2003; primeiro -secretário de embaixada, em 20 
de Fevereiro de 2006; em situação de licença de longa duração, em 1 
de Janeiro de 2007; na Secretaria de Estado em 12 de Agosto de 2008. 
Oficial da Ordem de Fénix, da Grécia; Oficial da Ordem do Mérito 
Civil, da Espanha. 

 Despacho n.º 31708/2008
1 — Nos termos do disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, no n.º 4 do artigo 14.º, nos n.os 3 e 7 do artigo 23.º e na 
alínea a) do n.º 4 do artigo 24.º, todos do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 
27 de Outubro, e no artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 47/2007, 
de 27 de Abril, determino que o conselheiro de embaixada do qua-
dro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal diplomático 
Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro seja nomeado subdirector-
-geral da Direcção -Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas.

2 — O funcionário é nomeado para o exercício do referido cargo 
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, 
conforme curriculum vita, em anexo.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 29 de Setembro de 
2008.

14 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

ANEXO

Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro
Nasceu em 24 de Janeiro de 1957, em Lisboa.
Licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa.
Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embai-

xada, aberto em 18 de Março de 1983.
Adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 12 de Março de 

1984.
Terceiro -secretário de embaixada, em 27 de Outubro de 1986.
Na Embaixada em Ankara, em 16 de Fevereiro de 1989.
Segundo -secretário de embaixada, em 4 de Julho de 1990.
Em missão de serviço, na Embaixada em Bagdad, em 15 de Dezem-

bro de 1990.
Encarregado de negócios a. i. na mesma Embaixada, de 17 de De-

zembro de 1990 a 12 de Janeiro de 1991.
De novo na Embaixada em Ankara, em 13 de Janeiro de 1991.
Em missão de serviço na Embaixada em Belgrado, de 7 de Novembro 

a 31 de Dezembro de 1991.
De novo na Embaixada em Ankara, em 1 de Janeiro de 1992.
Na Embaixada da Guiné -Bissau, em 17 de Outubro de 1993.
Conselheiro de embaixada, em 2 de Agosto de 1996.
Chefe de divisão na Direcção de Serviços das Instituições Comu-

nitárias da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em Outubro 
de 1996.

Cônsul em New Bedford, em Agosto de 1999.

Cônsul -geral em Caracas, em 31 de Janeiro de 2005.
Em missão de serviço, no Consulado -Geral em Luanda, em 1 de 

Março de 2006.
De novo no Consulado -Geral em Caracas, em 20 de Julho de 2006. 

 Despacho n.º 31709/2008
Considerando o objectivo do Governo de promover uma participa-

ção mais activa de Portugal na cena internacional, nomeadamente no 
quadro multilateral;

Considerando que o reforço da relação privilegiada com o espaço 
lusófono continua a assumir -se como um dos vectores essenciais da 
política externa portuguesa, no âmbito da qual se afigura essencial o 
papel de Portugal na dinamização da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), sobretudo no decurso da Presidência Portuguesa 
daquela organização, que deteremos até meados de 2010;

Entende -se nesta fase ser necessária a afectação de um funcionário do 
quadro de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
em regime de dedicação exclusiva, ao tratamento das vertentes política, 
cultural e económica desta Comunidade:

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, e ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do 
artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro:

1 — Designo o ministro plenipotenciário de 1.ª classe António Au-
gusto Russo Dias para desempenhar as funções de responsável pelo 
acompanhamento dos assuntos da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).

2 — O designado exerce as funções em articulação com o director-
-geral de Política Externa.

3 — No exercício das suas funções, o designado conta com o apoio 
dos serviços competentes na Direcção -Geral de Política Externa.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 
2009.

26 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado. 

 Despacho n.º 31710/2008
1 — Nos termos do disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de Agosto, n.os 4 e 7 do artigo 23.º, na alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º 
do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, no artigo 8.º da Portaria 
n.º 504/2007, de 30 de Abril, determino que a primeira -secretária de em-
baixada do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal 
diplomático, Carla Alice Teixeira Grijó, seja nomeada directora dos Ser-
viços de Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração 
da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros na vaga 
resultante da cessação de funções do Conselheiro de Embaixada Luís 
Manuel Ribeiro Cabaço.

2 — A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo 
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, 
conforme curriculum vitae, em anexo.

3 — O presente despacho produz efeitos a 10 de Outubro.
26 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

ANEXO
Grijó (Carla Alice Teixeira) — Nasceu em 2 de Outubro de 1966, na 

África do Sul; licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa 
da Universidade Clássica; pós -graduada em Estudos Europeus pela Uni-
versidade Católica Portuguesa; aprovada no concurso de admissão aos 
lugares de adida de embaixada aberto em 27 de Maio de 1995; adida de 
embaixada, na Secretaria de Estado, em 7 de Março de 1996; secretária 
de embaixada, em 28 de Maio de 1997; terceira -secretária de embaixada, 
em 2 de Março de 1998; membro da delegação que acompanhou as 
negociações tripartidas sob os auspícios do Secretário -Geral das Nações 
Unidas com vista à autodeterminação de Timor -Leste; na Embaixada em 
Jacarta, em 23 de Setembro de 2000; segunda -secretária de embaixada, 
em 8 de Março de 2001; encarregada de negócios a.i. de Fevereiro a 
Junho de 2003; primeira -secretária de embaixada em 8 de Março de 
2004; na Embaixada em Brasília, desde 3 de Outubro de 2004. 

 Despacho n.º 31711/2008
1 — Nos termos do disposto na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, nos n.os 5 e 7 do artigo 23.º, da alínea b) do n.º 4 do 
artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, da Portaria 
n.º 661/2007, de 31 de Maio, e de acordo com o despacho n.º 6881/2008, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de Março de 




