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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
Despacho n.º 11065/2019
Sumário: Designa Maria Inês de Almeida Coroa para exercer as funções de adjunta do Gabinete.

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 adjunta
do meu Gabinete a licenciada Maria Inês de Almeida Coroa, Primeira-Secretária de embaixada, do
mapa de pessoal 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 outubro de 2019.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
11 de novembro de 2019. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular

Licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; pós-graduada em Direitos Humanos e Democratização pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; aprovada no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto
em 15 de dezembro de 2005; adida de embaixada, em 24 de janeiro de 2007; terceira-secretária
de embaixada, em 17 de abril de 2009; na Embaixada em Harare, em 17 de novembro de 2010;
encarregada de negócios a.i. na mesma Embaixada, de 12 de abril de 2012 a 1 de agosto de 2013;
segunda-secretária de embaixada, em 17 de abril de 2012; na Missão Permanente junto da ONU
em Nova Iorque, em 5 de agosto de 2013; primeira-secretária de embaixada, em 17 de abril de
2015; adjunta no Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 21 de setembro de 2018.
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