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de 20 de janeiro, designo António Jorge Ferreira de Oliveira Santos para
exercer as funções de secretário pessoal no meu Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos desde 1 de fevereiro de 2017.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2017. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
Nota curricular
Curso geral dos liceus e acesso ao Ensino Superior em exame Ad-Hoc.
Após curso e exame de admissão específicos foi admitido em 1976
como técnico em empresa de telecomunicações. Através de concursos
internos e nomeações progrediu na carreira e desempenhou funções como
Eletrotécnico, Chefe de Serviço e Quadro Superior. Formação interna da
empresa em telefonia, eletrotecnia, eletrónica e sistemas digitais. Integrou equipas de transmissão e comutação digital com responsabilidades
na instalação, operação e manutenção de redes de telecomunicações.
Recebeu formação em Gestão e Organização e coordenou projetos e
constituiu equipas de trabalho em novas tecnologias emergentes de
sistemas de telecomunicações.
310508976
Despacho n.º 4954/2017
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
no meu Gabinete Sara Berta Santos Marques, assistente técnica do mapa
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo
orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 1 de fevereiro de 2017.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2017. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
Nota curricular
Frequência universitária do 2.º ano do curso de relações internacionais
da Universidade Lusíada; domínio da língua inglesa e francesa; formação
em diversas áreas de tecnologias de informação e comunicação, direito
do trabalho, 2001, secretariado diplomático no Ministério dos Negócios
Estrangeiros, 2015; auxiliar de secretariado na tesouraria e também na
administração da empresa TEPCLIMA, SA, 1991; relações públicas,
secretariado e produção de espetáculos do Grupo de Dança de Almada,
Companhia Profissional de Dança Contemporânea, 1992; secretariado
na S. P. E. A. — Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 1994;
secretária pessoal do Chefe de Gabinete do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, no Ministério dos Negócios Estrangeiros,
1995 a 2002; assistente administrativa principal, na Secretaria de Estado,
Gabinete do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas, desde 2002.
310508813
Despacho n.º 4955/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, Sara Berta Santos Marques das funções de apoio técnico-administrativo do meu
Gabinete.
2 — A presente exoneração produz efeitos a 31 de janeiro de 2017.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2017. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
310508651
Despacho n.º 4956/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio técnico administrativo do meu

Gabinete Clementina Brito Marques, assistente operacional do mapa de
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo
orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 1 de abril de 2017.
4 — Publique -se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
12 de abril de 2017. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
Nota curricular
Completou a escolaridade obrigatória em 1964; trabalhou na empresa
Gertal, S. A., desde 1976; exerceu funções no Protocolo de Estado,
Direção de Serviços dos Assuntos Jurídicos e na Direção Geral de
Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desde 1980;
curso de datilografia profissional, em 1992; curso de acolhimento e
encaminhamento do público, em 1999; curso de formação profissional
de Cria documentos office, em 2011; curso de formação profissional em
inglês para atendimento, em 2014; no Gabinete do Secretario de Estado
das Comunidades Portuguesas desde 1993.
310509097
Despacho n.º 4957/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, Clementina Brito
Marques das funções de auxiliar no meu Gabinete.
2 — A presente exoneração produz efeitos a 31 de março de 2017.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
12 de abril de 2017. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
310508676

Secretaria-Geral
Despacho (extrato) n.º 4958/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 28
de março de 2017, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do
artigo 5.º e dos artigos 43.º e 44.º, todos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de
27 de fevereiro, na sua redação atual, bem como do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março, e das alíneas c) e d) do
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro,
foi determinado que a Ministra Plenipotenciária de 1.ª classe Maria
de Fátima Velez de Andrade Mendes, pertencente ao mapa de pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros — carreira diplomática, seja
exonerada do cargo de Cônsul-Geral de Portugal em Lyon, para o qual
foi nomeada pelo Despacho (extrato) n.º 6080/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio, sendo transferida para os
serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — A referida exoneração produz efeitos no dia imediatamente
anterior ao da apresentação nos serviços internos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
15 de maio de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
310469278
Despacho (extrato) n.º 4959/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 28
de março de 2017, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do
artigo 5.º e dos artigos 43.º e 44.º, todos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de
27 de fevereiro, na sua redação atual, bem como do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março, e das alíneas c) e d) do
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, foi
determinado que o Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe Carlos Nuno
Almeida de Sousa Amaro, pertencente ao mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros — carreira diplomática, seja exonerado
do cargo de Cônsul-Geral de Portugal em Manchester, para o qual foi
nomeado pelo Despacho (extrato) n.º 6068/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio, sendo transferido para os
serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

