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TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 10674/2019
Sumário: Designa para exercer as funções de secretária pessoal no Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Maria Isabel Demétrio Bourdain de Macedo.

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
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo Maria Isabel Demétrio Bourdain
de Macedo, assistente técnica do mapa de pessoal do Turismo de Portugal, I. P., para exercer as
funções de secretária pessoal no meu gabinete.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem,
sendo a diferença assegurada pelo orçamento do meu gabinete, nos termos previstos nos n.os 12
e 13 do artigo 13.º do mesmo diploma.
3 — 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 a 26 de outubro de 2019.
4 — 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

Maria Isabel Demétrio Bourdain de Macedo.
Nasceu em 18 de novembro de 1951, natural de Lisboa e residente em Lisboa.
Habilitações académicas:
12.º ano (ensino secundário);
Curso de correspondência em inglês e francês;
Curso de iniciação ao Turismo;
Curso de gestão de projetos;
Curso de informática, na ótica do utilizador, dos seguintes programas: Excel, Windows, Power
Point, Microsoft Outlook.
Experiência profissional:
Entre 1975 e 1987 exerceu funções na Direção-Geral do Turismo, como assistente do coordenadora dos mercados externos.
Entre 1988 a 1990 exerceu funções no Instituto de Promoção Turística, como secretária do
presidente.
De 1991 a 2001 esteve destacada na Delegação do ICEP em Paris, com funções de apoio ao
desenvolvimento de campanhas publicitárias, correspondência e gestão de material promocional
da delegação, apoio à participação das empresas portuguesas em feiras de vários sectores empresariais, participação em reuniões de empresários portugueses e franceses e atendimento de
turistas franceses e de empresas importadoras francesas.
Em 2002 regressa a Portugal, exercendo funções na Unidade de Promoção Turística do ICEP/
Sede, na área dos mercados, compilando e tratando informações sobre mercados, estatísticas
nacionais e internacionais.
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Em 2004 assumiu funções como responsável pela gestão e distribuição dos materiais promocionais de turismo, pelas delegações no estrangeiro e embaixadas de Portugal.
Em 2005 integrou o quadro do Instituto de Turismo de Portugal, tendo exercido funções na
Direção de Estudos e Planeamento, onde procedeu à elaboração de quadros estatísticos e de fichas
de mercado com indicadores nacionais e internacionais; inserção de conteúdos no site do Projeto
PROTURISMO; recolha diária de notícias nos jornais económicos portugueses e atendimento de
pedidos por parte de nacionais e estrangeiros.
Desde 2006, até à presente data, exerceu funções na Direção de Gestão do Conhecimento
procedendo à elaboração de quadros estatísticos com indicadores nacionais e internacionais e
fichas sobre os mercados assim como pesquisa de informações e noticias sobre Portugal e mercados estrangeiros.
De dezembro de 2017 até 25 de outubro de 2019 fez parte do Gabinete da Secretária de
Estado do Turismo, na qualidade de secretária pessoal.
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