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2008, com a redacção dada pelo despacho n.º 10 202/2008, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 8 de Abril de 2008, determino 
que o primeiro -secretário de embaixada do Quadro I do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros — pessoal diplomático, Nuno Vaulthier Mathias, 
seja nomeado chefe da Divisão dos Assuntos Internos, integrado na 
Direcção de Serviços de Justiça e Assuntos Internos da Direcção -Geral 
dos Assuntos Europeus na vaga resultante da cessação de funções da 
conselheira de embaixada Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva, com 
produção de efeitos a 1 de Setembro de 2008.

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

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

ANEXO
Mathias (Nuno Vaultier) — Nasceu em 12 de Junho de 1968, em Lis-

boa; licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa; pós-
-graduado em Estudos Europeus pela Universidade Católica Portuguesa; 
aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, 
aberto em 11 de Julho de 1994; adido de embaixada, na Secretaria de 
Estado, em 1 de Fevereiro de 1995; secretário de embaixada, em 26 
de Abril de 1996; terceiro -secretário de embaixada, em 2 de Março de 
1998; na Embaixada em Washington, em 15 de Junho de 1998; segundo-
-secretário de embaixada em 1 de Fevereiro de 2000; primeiro -secretário 
de embaixada, em 2 de Fevereiro de 2003; na Embaixada em Maputo, 
em 31 de Dezembro de 2003. 

 Despacho n.º 31712/2008
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, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, nos n.os 3 e 7 do artigo 23.º e na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, no 
n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 117/2007, de 27 de Abril, nomeio 
o conselheiro de embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — pessoal diplomático, Emídio Da Veiga Domingos, para 
o cargo de director -adjunto do Departamento Geral de Administração 
da Secretaria -Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na vaga 
resultante da cessação de funções da ministra plenipotenciária Dr.ª Rosa 
Maria Bettencourt Amarante de Ataíde Batoréu Salvador e Brito.

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 20 de Outubro de 2008.
26 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

ANEXO
Domingos (Emídio da Veiga) — Nasceu em 20 de Outubro de 1941, 

no Montijo; Doutor em Ciências Políticas, pela Sorbonne; “Mestre em 
Filosofia”, pela Sorbonne; antigo encarregado de trabalhos práticos no 
departamento de análise Comparativa dos Sistemas Políticos da Uni-
versidade de Paris I; professor convidado de Relações Internacionais 
na Universidade Fernando Pessoa do Porto; aprovado no concurso de 
admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 18 de Janeiro 
de 1980; adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 22 de Outu-
bro de 1980; terceiro -secretário de embaixada, em 6 de Maio de 1983; 
segundo -secretário de embaixada, em 10 de Setembro de 1984; Cônsul 
em Porto Alegre, em 6 de Dezembro do mesmo ano; na Embaixada 
em Budapeste, em 3 de Julho de 1990; encarregado de negócios a. i. 
entre 2 de Novembro e 20 de Dezembro de 1990; primeiro -secretário 
de embaixada, no mesmo posto, em 8 de Agosto de 1990; na Secretaria 
de Estado, em 23 de Fevereiro de 1994; conselheiro de embaixada, em 
4 de Outubro de 1994; Chefe de Divisão da Direcção de Serviços da 
Europa, da Direcção -Geral das Relações Bilaterais, em 18 de Outubro do 
mesmo ano; Director de Serviços da Ásia e Oceânia da Direcção -Geral 
das Relações Bilaterais, em 9 de Novembro de 1995; Cônsul -Geral em 
Hong -Kong, em 30 de Julho de 1999; na disponibilidade, em 20 de 
Outubro de 2001; em Timor, em regime de destacamento, como asses-
sor diplomático do Ministro dos Negócios Estrangeiros Timorense, Dr. 
Ramos Horta, de 30 de Janeiro de 2002 a 27 de Novembro de 2003; 
em missão extraordinária de serviço, como Cônsul -Geral em Toronto, 
em 1 de Novembro de 2004; em missão extraordinária de serviço, na 
Embaixada em Washington, em 4 de Janeiro de 2006; em missão extra-
ordinária de serviço, na Embaixada em Caracas, como encarregado de 
negócios a.i., em 4 de Maio de 2006; na Secretaria de Estado, em 30 de 

Outubro de 2006; em missão extraordinária de serviço, na Embaixada 
em Berna, em 1 de Setembro de 2007.

Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, do Brasil; Cavaleiro da Ordem 
da Fénix, da Grécia; Cavaleiro da Ordem do Mérito, da Itália. 

 Despacho n.º 31713/2008
1 — Considerando o 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 que lhe foi dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto; nos n.os 5 e 7 do artigo 23.º e na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, 
no artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 47/2007, de 27 de Abril, e 
no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 1/95, de 12 de Janeiro, na nova redac-
ção dada pelo Decreto -Lei n.º 115/2003, de 12 Junho, determino que a 
primeira -secretária de embaixada do quadro I do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros — pessoal diplomático Maria Leonor Jordão Penalva 
Esteves seja nomeada directora de serviços do Centro Emissor para a 
rede Consular, integrada na Direcção -Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas.

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 8 de Setembro de 2008.
26 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.

ANEXO

Maria Leonor Jordão Penalva Esteves
Nasceu em 10 de Agosto de 1964, no Recife, Brasil.
Licenciada em Comunicação Social pela Faculdade de Ciências So-

ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido 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.
Cônsul em Belém do Pará, em 26 de Abril de 1999.
Segunda -secretária de embaixada em 8 de Março de 2001.
Na Secretaria de Estado em 4 de Janeiro de 2004.
Em comissão de serviço na Embaixada em Sofia, de 2 de Julho de 

2004 a 1 de Outubro de 2004.
Destacada em missão de serviço na Embaixada em La Valletta, de 10 

de Setembro de 2005 a 20 de Outubro de 2005.
Destacada em missão de serviço na Embaixada em Nicósia, de 14 de 

Novembro a 10 de Dezembro de 2005.
Novamente destacada em missão de serviço no mesmo posto, de 4 

de Setembro de 2006 a 20 de Setembro de 2006.
Primeira -secretária de embaixada em 8 de Março de 2004.
Na Secretaria de Estado em 6 de Outubro de 2004.
Ordem Nacional de Mérito da República Francesa.
Comenda da Ordem do Mérito do Grão -Pará. 

 Despacho n.º 31714/2008
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo, tendo em conta o n.º 1 do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, e de harmonia com o disposto 
no Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, delego, sem faculdade 
de subdelegação, no secretário -geral do Ministério, embaixador Vasco 
Taveira da Cunha Valente, os poderes que me são conferidos por lei 
para:

a) Autorizar despesas relativas à execução de planos ou progra-
mas plurianuais, de acordo com o previsto no artigo 17.º, n.º 3, alí-
nea c), do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, até ao montante de 
€ 2 000 000,00;

b) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, 
ao abrigo do artigo 17.º, n.º 1, alínea c), do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, até ao montante de € 1 500 000,00, e autorizar as despesas 
com arrendamento de imóveis sitos no estrangeiro, nos termos do ar-
tigo 20.º, n.os 1 e 2, do referido Decreto -Lei n.º 197/99;

c) Conceder passaporte diplomático, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 383/2007, de 16 de Novembro;

d) Conceder passaporte especial, nos termos do artigo 31.º, n.º 1, 
alínea a), do Decreto -Lei n.º 83/2000, de 11 de Maio, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 138/2006, de 26 de Julho;

e) Autorizar a equiparação para o pessoal sem vínculo à função pública 
prevista no artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril;




