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Pelo presente despacho, procede -se, pois, à renovação por confirmação 
de comissões de serviço do pessoal dirigente titular de cargo de direcção 
superior de 2.º grau dos serviços e organismos do Ministério da Edu-
cação que se encontravam em curso à data daquele início de mandato 
e respeitantes aos titulares que se pretende continuem a exercer a suas 
funções até ao termo da comissão de serviço vigente.

Assim, determina -se:
1 — Ao abrigo e nos termos conjugados do disposto no n.º 3 do 

artigo 19.º, na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção atribuída pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, são renovadas por confirmação as comis-
sões de serviço dos seguintes titulares de cargos de direcção superior 
de 2.º grau dos serviços do Ministério da Educação, até ao termo do 
triénio respectivo:

Licenciada Maria Clementina Tomás dos Reis, nomeada em comissão 
de serviço para o cargo de subdirectora -geral do Gabinete de Gestão 
Financeira, nos termos do despacho n.º 3799/2008, de 17 de Janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de Fevereiro 
de 2008;

Licenciada Idalete da Conceição Guiomar Pereira Gonçalves, no-
meada em comissão de serviço para o cargo de subdirectora -geral da 
Direcção -Geral dos Recursos Humanos da Educação, nos termos do 
despacho n.º 1401/2008, de 12 de Maio, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 97, de 20 de Maio de 2008;

Licenciado Rui Miguel Queiroz Correia, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de director regional -adjunto da Direcção Regio-
nal de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, nos termos do despacho 
n.º 20169/2008, de 21 de Julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 146, de 30 de Julho de 2008;

Licenciado Carlos António Couraça Calhau, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de director regional -adjunto da Direcção Regional 
de Educação do Alentejo, nos termos do despacho n.º 7426/2009, de 5 
de Março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de 
Março de 2009;

Mestre João Pedro Gomes Ruivo, nomeado em comissão de serviço 
para o cargo de director -adjunto do Gabinete de Estatística e Planea-
mento da Educação, do Ministério da Educação, nos termos do despacho 
n.º 25313/2008, de 29 de Setembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 197, de 10 de Outubro de 2008.

2 — A Licenciada Maria Clementina Tomás dos Reis, nomeada em 
comissão de serviço para o cargo de subdirectora -geral do Gabinete de 
Gestão Financeira do Ministério da Educação, fica autorizada a optar 
pela remuneração base da categoria de origem nos termos previstos no 
n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

3 — 0 presente despacho produz os seus efeitos a partir de 26 de 
Outubro de 2009.

20 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.
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 Despacho n.º 26146/2009
Tendo presente a necessidade de prover um dos lugares de director 

regional -adjunto da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo, que se encontra vago;

Considerando que a mestre Rosária Cardoso Heitor Alves é detentora 
do currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente 
despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência 
técnica, da aptidão, experiência e formação profissional adequadas ao 
exercício do referido cargo:

Assim:
Ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas do n.º 3 
do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de 
Setembro, e do n.º 1 do artigo 3.º e artigo 9.º do Decreto Regulamentar 
n.º 31/2007, de 29 de Março:

Determina -se:
1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 

director regional -adjunto da Direcção Regional de Educação de Lisboa 
e Vale do Tejo a mestre Rosária Cardoso Heitor Alves, professora do 
quadro de vinculação da EB1 n.º 2 de Massamá.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Novembro 
de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

ANEXO

Síntese curricular
Nome: Rosária Cardoso Heitor Alves.
Data de nascimento: 7 de Outubro de 1969.
Nacionalidade: portuguesa.

1 — Qualificação académica:
Mestrado em Administração e Gestão Educacional, Universidade 

Aberta;
Diploma de Estudos Superiores Especializados em Gestão e Adminis-

tração Escolar, Escola Superior de Educação S. João de Deus;
Bacharelato em Formação de Professores do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, Escola Superior de Torres Novas.

2 — Experiência profissional:
2007 -2009 — assessora para a educação no gabinete da vereadora 

Rosália Vargas, nos pelouros da educação, juventude e cultura, Câmara 
Municipal de Lisboa;

2006 -2007 — coordenadora educativa da Grande Lisboa, Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo;

2005 -2006 — presidente do conselho executivo da EB1 n.º 2 de 
Massamá;

2004 -2005 — vice -presidente da comissão executiva provisória da 
EB1 n.º 2 de Massamá;

2003 -2004 — professora do quadro de vinculação da EB1 n.º 2 de 
Massamá;

2000 -2003 — nomeada pela presidente da assembleia de escola, pre-
sidente do conselho executivo da Escola do 1.º CEB n.º 154 de Lisboa, 
no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão escolar;

1999 -2000 — nomeada pelo director regional de Educação de Lisboa, 
presidente da comissão provisória da Escola do 1.º CEB nº 154 de Lis-
boa, no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão escolar;

1998 -1999 — nomeada pelo director regional de Educação de Lisboa, 
presidente da comissão executiva instaladora da Escola do 1.º CEB 
n.º 154 de Lisboa, no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão 
escolar;

1997 -1998 — professora do quadro distrital de vinculação na Escola 
do 1.º CEB n.º 154, em Lisboa, a leccionar o 4.º ano de escolaridade;

1996 -1997 — professora do quadro distrital de vinculação na Escola 
do 1.º CEB de Lugar da Serra, na Região Autónoma da Madeira, com 
funções de directora, isenta de funções lectivas, numa escola em regime 
a tempo inteiro (ETI);

1995 -1996 — professora contratada, com funções docentes (1.º ano 
de escolaridade), no Externato «Os Fofinhos», em Lisboa;

1993 -1995 — professora contratada, com funções docentes (3.º e 
4.º anos de escolaridade), no Externato Camilo Castelo Branco, em 
Lisboa;

1992 -1993 — professora contratada, com funções docentes (2.º ano 
de escolaridade), no Externato Infantil e Primário «Paraíso dos Peque-
ninos», em Lourosa.
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 Despacho n.º 26147/2009
Considerando a necessidade de prover um dos lugares de director-

-adjunto do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, do 
Ministério da Educação, previstos nos termos das disposições conjugadas 
do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, na 
redacção conferida pelo Decreto -Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto, e dos 
artigos 3.º e 8.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de Março, 
na redacção atribuída pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2008, de 8 de 
Agosto, e tendo em conta o perfil académico e profissional evidenciados 
pelo currículo da licenciada Teresa Cristina Lucas Evaristo anexo ao 
presente despacho e que deste faz parte integrante:

1 — Nos termos das disposições constantes dos n.os 3 e 4 do artigo 19.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção conferida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2006, de 27 de Outubro, na redacção atribuída pelo Decreto-
-Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto, e dos artigos 4.º e 8.º do Decreto 
Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de Março, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 15/2008, de 8 de Agosto, nomeio a licenciada 
Teresa Cristina Lucas Evaristo para exercer, em comissão de serviço, o 
cargo de director -adjunto do Gabinete de Estatística e Planeamento da 
Educação, do Ministério da Educação.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 16 de No-
vembro de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.
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Curriculum vitæ
Nome: Teresa Cristina Lucas Evaristo
Data de Nascimento: 24 de Abril de 1970
Nacionalidade: Portuguesa
Profissão: Socióloga
Formação académica
Pós -Graduação em Teoria e Ciência Política da Universidade Católica 

Portuguesa na Universidade Católica Portuguesa (2000).
Licenciatura em Sociologia pelo Instituto de Ciências do Trabalho 

e da Empresa (1993).

Experiência profissional
1994/1995 — Técnica no Centro Interdisciplinar de Estudos Eco-

nómicos (CIDEC), centro associado ao ISCTE, desde Março de 1994 
a Dezembro de 1995 onde participou nas equipas responsáveis pela 
realização de vários estudos.

1996/2003 — Investigadora do Instituto de Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE), onde participou como membro da equipa e coordenadora 
em diversos estudos. Entre 2001 e 2003 foi Presidente da Direcção.

Desde 2003 a 2006 consultora e Sócia da S2E2 – Sociedade de Estudos 
Económicos e Sociais.

De Junho de 2006 a Novembro de 2009 exerceu funções de Subdirectora-
-Geral na Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular.

Experiência docente
Desde 2001 a 2009 Assistente estagiária da Universidade Católica 

Portuguesa, leccionando a cadeira de Teorias Sociológicas I e II e entre 
2002 e 2003 também a cadeira de Sociologia do Trabalho e do Emprego. 
Docente em várias pós -graduações no domínio da avaliação de políticas 
públicas na Universidade Autónoma entre 2000 e 2004.

Domínios de experiência profissional
Actividade profissional exercida desde 1994 no domínio da inves-

tigação aplicada nas áreas dos estudos sócio económicos (domínios do 
emprego e formação) e da avaliação das polítcas públicas, nomeadamente 
no domínio da educação, formação e emprego.

Foi Coordenadora de diversos estudos sectoriais realizados para o 
Instituto para a Qualidade da Formação do Ministério do Trabalho, no-
meadamente para os sectores das Pescas e Aquicultura e dos Serviços de 
Proximidade – serviços de acção social e Serviços de Proximidade – ser-
viços pessoais e de apoio à vida quotidiana e Sector do Ambiente cujos 
relatórios estão publicados na colecção Estudos Sectoriais do IQF.

Foi Coordenadora da equipa pelo estudo “Estudo para a identificação 
das figuras profissionais e elaboração dos perfis correspondentes para a 
CTE Educação/Formação”, para o Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional e Coordenadora Executiva da equipa responsável pela realização 
do Estudo sobre “Mercado de Formação — Conceito e Funcionamento” 
para o Observatório do Emprego e Formação Profissional.

No domínio da avaliação das políticas públicas foi Coordenadora-
-adjunta da equipa responsável pelo estudo de “Actualização da Ava-
liação Intercalar da Iniciativa Comunitária Equal”, realizado para o 
Gabinente de Gestão da IC Equal; foi Coordenadora das equipas res-
ponsáveis pelos estudos de “Avaliação da Eficácia da oferta Formativa 
no âmbito da Acção 5.1. do PRODEPIII (Programa de Desenvolvimento 
da Educação sob o Quadro Comunitário de Apoio III)” e “Avaliação 
Temática às Acções 1.1. e 1.2 da medida 1 - Percursos Diferenciados no 
Ensino Básico do PRODEPIII”, realizado para o Gabinete de Gestão do 
PRODEPIII; foi Co -coordenadora da equipa responsável pelo “Estudo 
de Avaliação do Impacte da Estratégia Europeia para o Emprego na 
Modernização da Organização do Trabalho em Portugal”, realizado para 
o Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento/Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade; foi Co -coordenadora da equipa responsável 
pelo “Estudo de Avaliação do Impacte da Intervenção do Fundo Social 
Europeu em Portugal no Quadro Comunitário de Apoio II” realizado 
para a Comissão de Coordenação do FSE; foi Coordenadora da equipa 
responsável pelo estudo de “Avaliação dos Programas Formação/Em-
prego”, realizado para o Instituto de Emprego e Formação Profissional; 
foi membro das equipas responsáveis pelos estudos de “Avaliação da 
Adequação e da Eficácia do Quadro Normativo do Fundo Social Eu-
ropeu” realizado para o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu; 
pelo estudo de “Avaliação Intercalar do Programa Operacional para a 
Sociedade da Informação” realizado para o Gabinete de Gestão do POSI; 
pelo estudo de “Avaliação Intercalar do PRODEP III” realizado para o 
Gabinete de Gestão do PRODEP.

Dos diversos estudos em que participou 15 encontram -se publicados. 
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 Despacho n.º 26148/2009
Tendo presente a necessidade de prover um dos lugares de director 

regional -adjunto da Direcção Regional de Educação do Norte, que se 

encontra vago em virtude da nomeação para outras funções do anterior 
titular;

Considerando que a mestre Ema Paula Morais Gonçalo é possuidora 
do currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente 
despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência 
técnica, da aptidão, da experiência e da formação profissional adequadas 
ao exercício do referido cargo:

Assim e ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas do n.º 3 do 
artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de 
Setembro, e do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 9.º do Decreto Regulamentar 
n.º 31/2007, de 29 de Março, determina -se o seguinte:

1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
directora regional -adjunta da Direcção Regional de Educação do Norte 
a mestre Ema Paula Morais Gonçalo, professora titular da Escola Se-
cundária de Valpaços.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Novembro 
de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

Síntese curricular
Ema Paula Morais Gonçalo, nasceu em Angola, a 9 de Outubro de 1965. 

É licenciada em Biologia, pela Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, Mestrado em Ensino das Ciências (Biologia e Geologia), pela Uni-
versidade de Trás -os -Montes e Alto Douro e Pós -Graduação em Gestão e 
Administração Educativa, pela Escola Superior de Educação de Bragança.

Fez estágio do Ramo Educacional na Escola Secundária Aurélia de 
Sousa, continuando a actividade docente na Escola Secundária António 
Nobre e Escola Secundária de Mirandela. É professora titular da Escola 
Secundária de Valpaços, na qual, para além da docência, exerceu funções 
de orientação pedagógica dos Estágios, membro do Conselho Pedagógico, 
Secção de Formação e todas as demais funções de Gestão Intermédia.

É formadora acreditada pelo conselho científico -pedagógico da For-
mação Contínua na Área de Educação Ambiental, tendo realizado várias 
acções de formação de docentes.

Desempenhou, funções de Coordenadora Distrital de Vila Real do 
Instituto Português da Droga e Toxicodependência durante a vigência 
do XIII Governo Constitucional.

É Vereadora da Câmara Municipal de Valpaços, em regime de não 
permanência, desde Janeiro de 2001.

Foi Coordenadora Educativa de Vila Real e desempenha, actualmente, 
as funções de Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas do Alto 
Tâmega. No âmbito do exercício destas funções é membro dos Conse-
lhos Municipais de Educação de Boticas, Chaves, Mondim de Basto, 
Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Participa na coordenação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Ges-
tão de Recursos Humanos da Direcção Regional de Educação do Norte.
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 Despacho n.º 26149/2009
Tendo presente a necessidade de prover um dos lugares de director 

regional -adjunto da Direcção Regional de Educação do Norte, que se 
encontra vago;

Considerando que o licenciado Manuel Silva Oliveira é detentor do 
currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente 
despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência 
técnica, da aptidão, experiência e formação profissional adequadas ao 
exercício do referido cargo:

Assim:
Ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas do n.º 3 
do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de 
Setembro, e do n.º 1 do artigo 3.º e artigo 9.º do Decreto Regulamentar 
n.º 31/2007, de 29 de Março:

Determina -se:
1 — É nomeado para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 

director regional -adjunto da Direcção Regional de Educação do Norte o 
licenciado Manuel Silva Oliveira, professor do quadro de nomeação defi-
nitiva da Escola Secundária Soares de Basto, de Oliveira de Azeméis.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Novembro 
de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.




