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relacionadas com cooperativismo é membro da Direção da PROFCOOP, 
Cooperativa de Habitação de Professores.

Publicações:
“Filosofia e Política da Educação em João Crisóstomo do Couto e 

Melo (1778 -1838)”, Lisboa 2002 (ed.policopiada).
“Da constante rectificação mental: III Série da Nação Portuguesa 

(1924 -1926)”, Promontoria -Revista, Departamento de História, Ar-
queologia e Património da Universidade do Algarve, anos 9 n.º 9, 
2011.

“Integralismo Lusitano: Filosofia e Política de ação também regional 
e local.”, Promontoria -Revista, Departamento de História, Arqueologia 
e Património da Universidade do Algarve, anos 7/8, 2009/2010.

“Nação Portuguesa 1914 -1916 – Que Integralismo Lusitano?” Re-
vista Cultura -Revista de História e Teoria das Ideias, (O Tempo das 
Revistas) vol. 26/2009, II Série.

“Integralismo, Nacionalismo ou Integrismo Lusitano?”, in Revista 
Portuguesa de Ciência Política, Observatório Político, 2011.

Recensões na Revista “As Faces de Eva – Estudos sobre a Mulher” 
n.º 1, 2 e 3, realizada sobre o patrocínio da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, e do Insti-
tuto Pluridisciplinar de História das Ideias, da F.C.S.H. da Universidade 
Nova de Lisboa.

“O Movimento sindical e a complexidade do fenómeno Migratório” - 
2008, in Migrações – Revista do Observatório da Imigração, n.º 2, 
2008.

Revista “Nação Portuguesa” — 1914 -1938, Edição/publicação-
-multimédia, em co -autoria, séries 1 a 10 (no ‘prelo’).
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 Despacho n.º 11808/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu 
gabinete o licenciado Rodrigo Nuno Elias Gonçalves Silva, técnico 
superior da GEBALIS, E.E.M..

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 1 de agosto de 2013.

3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

28 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado do Emprego, Octávio 
Félix de Oliveira.

ANEXO

Nota curricular

Nome: Rodrigo Nuno Elias Gonçalves Silva.
Data de nascimento: 21 de julho de 1974
Habilitações académicas:
Mestrando em Ciência Política — Cidadania e Governação, na Uni-

versidade Lusófona.
Master em «Liderança e Gestão de Negócios», pela Universidade 

Autónoma de Lisboa (2011).
Licenciado em Ciência Política, pela Universidade Lusíada de Lisboa 

(2000).
Experiência profissional:
Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.
É técnico superior do quadro de pessoal da GEBALIS, E.E.M..
Exerceu funções de assessor de Vereador da Câmara Municipal de 

Lisboa nas áreas da Cultura, Ação Social, Educação e Habitação Social, 
de março de 2006 a maio de 2008.

Exerceu funções de assessor do Diretor Municipal de Cultura da C.M. 
Lisboa, de maio de 2007 a setembro de 2007.

Exerceu funções de adjunto do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Administração Interna, de agosto de 2004 a janeiro de 
2005.

Exerceu funções de Diretor de Intervenção Local na GEBALIS, 
E.E.M., de fevereiro de 2003 a agosto de 2004.

Exerceu funções de assessor do Conselho de Administração da 
GEBALIS, E.E.M., de março de 2002 a maio de 2007.
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 Despacho n.º 11809/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal 
do meu gabinete Lúcia Maria da Cunha Capella, assistente técnica do 
Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 26 de julho de 2013.

3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

28 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado do Emprego, Octávio 
Félix de Oliveira.

ANEXO

Nota curricular

Nome: Lúcia Maria da Cunha Capella
Data de nascimento: 31 de dezembro de 1963
Habilitações académicas:

12.º Ano de Escolaridade;
3.º ano do Curso de Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do 

Trabalho (ISLA).

Experiência profissional:

Exercício de funções de secretária pessoal do Gabinete do Secretário 
de Estado do Emprego, desde 20 de setembro de 2012.

Exercício de funções na secção de contabilidade do Departamento 
Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros, de 26 de março de 2012 até 20 de setembro 
de 2012;

Exercício de funções na Embaixada de Portugal em Ankara, de 28 de 
setembro de 2011 a 25 de março de 2012.

Exercício de funções na Divisão de Recursos Humanos do Departa-
mento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, de 1 de maio a 27 de setembro de 2011.

Exercício de funções na Missão Permanente de Portugal junto 
das Nações Unidas (NYC), de 11 de março de 2009 a 30 de abril 
de 2011.

Exercício de funções de secretariado da Diretora Geral Adjunta do 
Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros, de 15 de março de 2007 a 10 de 
março de 2009.

Exercício de funções no setor privado ao abrigo de licença sem ven-
cimento, de 15 de março de 2005 a 14 de março de 2007.

Exercício de funções de secretariado de apoio ao Gabinete do Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, de 6 de abril de 2002 a 14 de março 
de 2005.

Exercício de funções no secretariado do Chefe do Protocolo de Estado, 
de 12 de setembro de 2001 a 5 de abril de 2002.

Exercício de funções na Delegação de Portugal junto da OCDE, de 
1 de março a 11 de setembro de 2001.

Exercício de funções de secretariado da Diretora-Geral dos Assuntos 
Multilaterais, de janeiro de 2000 a março de 2001.

Exercício de funções no Gabinete do Governador de Macau, de 1 de 
junho de 1990 a 19 de dezembro de 1999.
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 Despacho n.º 11810/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.ºs 1,2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo como técnica especialista a licenciada Maria 
Helena Rocha Sequeira, inspetora da Inspeção-Geral das Atividades 
em Saúde, para exercer as funções na área da sua especialidade no 
meu gabinete.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-
-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, 
anota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despa-
cho, que produz efeitos desde 26 de julho de 2013.




