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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 10673/2019
Sumário: Designa para exercer as funções de técnica especialista no Gabinete da Ministra do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a doutorada Susana Maria de Oliveira e
Mota Tavares.

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 para exercer funções de técnica
especialista no meu gabinete, a doutorada Susana Maria de Oliveira e Mota Tavares, professora
auxiliar do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do mesmo diploma, a designada desempenha funções no âmbito das suas habilitações e qualificações profissionais, ficando autorizada
a exercer as atividades previstas na alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do referido diploma.
3 — Nos termos do n.º 8 e seguintes do artigo 13.º do referido decreto-lei, a designada opta
pelo estatuto remuneratório de origem.
4 — 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 no dia 26 de outubro de 2019.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
6 de novembro de 2019. — A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
ANEXO
Nota curricular

Susana Maria de Oliveira e Mota Tavares nasceu em Luanda, em 1971.
Em 1996, concluiu a Licenciatura em Psicologia, ramo de Psicologia Social e das Organizações,
pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, da Universidade de Lisboa. Realizou
mestrado e Doutoramento em Psicologia Social e Organizacional (Especialidade de Comportamento
Organizacional) no ISCTE.
Em 1997, iniciou funções de docente no ISCTE, onde é professora auxiliar e leciona nas áreas
da Psicologia do Trabalho e das Organizações e da Gestão de Recursos Humanos tanto ao nível
de licenciaturas, como de mestrado e de doutoramento.
Coordenou a Especialidade em Recursos Humanos e Comportamento Organizacional do
Doutoramento em Gestão do ISCTE-IUL e o grupo de investigação de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, do Centro de Investigação em Gestão do ISCTE-IUL.
Tem participado em vários projetos europeus, fazendo investigação sobre conciliação trabalho,
vida familiar e vida pessoal; criatividade e inovação no trabalho; empreendedorismo; identificação
organizacional, bem-estar no trabalho e prevenção de riscos psicossociais em PME’s, sendo autora
de várias publicações internacionais.
Foi membro da direção do INDEG-ISCTE e, até à presente data, membro do Conselho Geral
do ISCTE-IUL.
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