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Lusíada, C. R. L. Experiência profissional: Chefe da equipa Multidisciplinar de Direito de Autor e Recintos de Espetáculos (EMDARE) desde
1 de julho de 2013. Inspetora da carreira de Inspeção Superior, do mapa
de pessoal da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, desde 2006,
com funções no planeamento e realização de ações inspetivas e demais
trabalhos de fiscalização, vigilância e controlo do cumprimento das
disposições legais referentes a espetáculos de natureza artística, direito
de autor e direitos conexos, bem como na comunicação interinstitucional
com as autoridades policiais e judiciais. Subinspetora da Direção-Geral
de Espetáculos/IGAC, entre 1996 e 2006.
Formação profissional relevante:
Curso Avançado de Alta Direção Policial;
Curso “Liderar equipas para Resultados”;
Curso “Propriedade Intelectual — Direitos de Autor e Direitos Conexos”;
Curso “Planeamento estratégico — BSC e QUAR”;
Curso “SIADAP e LVCR: Planeamento e orçamentação de Recursos
Humanos”;
Curso “Evidence Gathering of Illegal Activities on Peer-to-Peer Networks”;
Curso “A Construção do Plano e Relatório de Atividades — Articulação com o QUAR”.
Atividades e projetos: Oradora convidada no curso “Legislação no
setor Cultural e Criativo” no âmbito do Mestrado de Gestão das Indústrias
Criativas, promovido pela Universidade Católica do Porto (2012); Oradora convidada no curso “Legislação Cultural, Direito de Autor e Direitos
Conexos — bases jurídicas”, promovido pela Direção Regional dos
Assuntos Culturais da Região Autónoma da Madeira (2011); Participação
em diversos seminários, colóquios e workshops sobre Direito de autor,
novas tecnologias relacionadas com atividade de produção e difusão
musical, combate à pirataria e segurança de recintos e espetáculos.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Despacho n.º 1103/2014
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do conselho diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação da Cooperação integrada na Direção de Serviços de
Cooperação.
Importa assim, tendo em conta as necessidades de funcionamento
do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do chefe da Divisão de
Programação da Cooperação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo da interessada e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de chefe da Divisão de Programação da
Cooperação, a mestre Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as condições
exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
Nota curricular
Nome: Tânia Lara de Montalvão Costa Salvador.
Data de nascimento: 29 de junho de 1972.
Habilitações:
Literárias:
Mestrado em Gestão Pública (2004-2005);
Pós-graduação em Desenvolvimento Social e Económico em África:
Análise e Gestão (2000-2001);
Licenciatura em Relações Internacionais, variante Económica
(1991-1995);

Profissionais:
CADAP — Curso de Alta Direção em Administração Pública (2010);
DECODE — diploma de especialização em Cooperação para o Desenvolvimento (2006);
CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(2001-2002);
Carta Europeia de Condução Informática/ECDL (2002).
Atividade profissional:
A partir de agosto 2012, chefe de divisão em regime de substituição
da Divisão de Programação da Cooperação, na Direção de Serviços de
Cooperação, do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.,
tendo como principais funções de responsabilidade:
A gestão da «Base de dados» da Cooperação Portuguesa e a respetiva
contabilização, e comunicação aos sistemas do CAD/OCDE, dos fluxos
de ajuda externa;
A preparação de documentação de planeamento/programação (planos
e relatórios de atividades, QUAR, e outros documentos em matéria de
cooperação);
O acompanhamento da temática «Eficácia da ajuda», elaboração do
Plano de Ação para a Implementação de Busan, e sua monitorização
(relatório de progresso);
A preparação e acompanhamento dos programas de cooperação com
os países parceiros, à luz dos princípios da eficácia (harmonização,
alinhamento, gestão por resultados) e dos compromissos em matéria de
programação conjunta (UE) e do Novo Acordo para o Envolvimento em
Estados Frágeis (New Deal);
Elaboração da estratégia/política de bolsas por país na área da cooperação;
Representante de Portugal em reuniões/seminários e grupos de trabalho internacionais (OCDE, UE, Fora de Alto Nível Eficácia da Ajuda);
Representante da Cooperação em reuniões nacionais em matéria de
cooperação;
Colaboradora em formações prestadas na área da cooperação;
De julho de 2009 julho 2012, chefe de divisão em regime de substituição (julho de 2009 a setembro de 2010) e em comissão de serviço
(setembro de 2010 a julho de 2012) da Divisão de Planeamento e Programação, da Direção de Serviços de Planeamento, do IPAD, tendo
como principais funções: A gestão da «Base de dados» da Cooperação
Portuguesa e a respetiva contabilização dos fluxos de ajuda externa.
A preparação de respostas a solicitações nacionais/internacionais em
matéria de cooperação. A produção de planos e relatórios de atividades,
e outros relatórios sobre a ajuda ao desenvolvimento. A Coordenação do
PO05 e do PO21. O apoio à realização das CIC e Fórum da Cooperação.
O acompanhamento de grupos de trabalho (OCDE e UE);
De 1997 a 2009, técnica superior no IPAD, tendo desenvolvido funções a nível da: gestão da «Base de dados» da Cooperação e a contabilização dos fluxos de ajuda externa. A preparação de respostas a
solicitações em matéria de cooperação. O acompanhamento de grupos
de trabalho (OCDE e UE);
1996, estágio no ICP (IPAD).
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Despacho n.º 1104/2014
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de
30 de agosto, do Conselho Diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão
de Programação, Formação e Certificação na Direção de Serviços de
Língua e Cultura.
Importa pois, tendo em conta as necessidades de funcionamento do
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se
trata de cargo a prover, proceder à designação do Chefe da Divisão de
Programação, Formação e Certificação.
Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e
64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento concursal,
e tendo sido, ainda, obtido o acordo do interessado e verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:
1 — Designo, para o cargo de Chefe da Divisão de Programação,
Formação e Certificação, o mestre Rui Emanuel Neves da Fonseca
Vaz, em comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as
condições exigidas para o cargo a prover.
2 — A presente designação produz efeitos a 20 de dezembro de 2013.
A nota biográfica do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho, do qual faz parte integrante.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

