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designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete Arlindo
José da Costa Barroso, assistente operacional do mapa de pessoal do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — Os encargos com a remuneração do designado 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 do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
9.º ano de escolaridade; certificado de técnicas de condução dado pela
BMW, certificado de ação de condução defensiva. Em 1982 desempenhou funções de serralheiro e pintor numa empresa; de 1983 a 1990
mecânico auto nos quadros efetivos do Ministério do Exército (Oficinas
Gerais de Material de Engenharia); em 1990 exercício de funções como
operador de rampa na TAP; de 1991 a 1993, motorista no Ministério da
Educação; de 1993 a 1995, motorista e fiel de armazém numa empresa
de material de proteção e segurança; de 1995 a 1996, empresário por
conta própria no ramo de hotelaria; de 1996 a 1999, motorista no Instituto
Camões ao serviço da presidência; em 2000, motorista no Gabinete do
Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros; em 2001, motorista no Gabinete do Inspetor Diplomático e Consular; desde 2004, motorista no Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
209234579
Despacho n.º 667/2016
Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo
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 Ana Maria da Conceição António Morgado Canha, 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 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano, curso de operadora de registo de dados
IBM, curso do Word, curso de inglês (INA). Em 1983 escriturária datilógrafa no quadro do Instituto de Investigação Científica Tropical; em
1987 tomou posse no quadro do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros; de 9 de setembro de 1987 a 9 de dezembro de 1989 prestou
serviço na Inspeção-Geral Diplomática e Consular, no gabinete de apoio
do Secretário-Geral e na Direção-Geral das Comunidades Europeias;
em 1990 foi nomeada secretária do Inspetor-Geral Diplomático e Consular; em 1993 foi colocada na Embaixada de Portugal em Bucareste
desempenhando funções de secretária junto do Chefe de Missão; em
1996 colocada no Departamento Geral de Administração; em 18 de
novembro de 1996 promovida a 3.º oficial; em 5 de maio de 1997
nomeada secretária do diretor-geral das Relações Bilaterais; em abril
de 2000 apoio de secretariado durante o Fórum do Mediterrâneo que
decorreu no Funchal; em 28 de outubro de 2002 apoio de secretariado
na Cimeira Luso Marroquina que decorreu em Lisboa (Hotel Pestana
Palace); assistente administrativa especialista, por despacho de 13 de
setembro de 2007; desde 2002, no Gabinete do Ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros.
209234602

Despacho n.º 668/2016
Despacho de designação de técnico especialista
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do meu Gabinete
Eunice Andreia Baptista da Silva Matias de Mello de Sampayo para
realizar estudos e trabalhos técnicos específicos em matéria de difusão
junto da comunicação social das iniciativas; preparação de conferências de imprensa, de entrevistas e de outros contactos com os meios de
comunicação social; resposta a pedidos de informação da comunicação
social; análise e acompanhamento de notícias; preparação de dossiers
de imprensa.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
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 desde 1 de dezembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
4.º ano do curso de Direito — Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa; frequência atual do 3.º ano do curso de Artes e Humanidades — Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Assessora de
Imprensa no gabinete do Ministro da Justiça, entre 1995 e 1999; no
Gabinete de Apoio à Transição em Timor-Leste, entre 1999 e 2000; no
gabinete do Ministro da Educação, entre 2000 e 2001; no gabinete do
Ministro da Cultura, entre 2001 e 2002; no gabinete do Presidente do
Tribunal de Contas, entre 2002 e 2005; no gabinete do Ministro dos
Assuntos Parlamentares, entre 2005 e 2009; no gabinete do Ministro
da Defesa Nacional, entre 2009 e 2011; no gabinete do Presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, entre 2013 e 2015.
209234513
Despacho n.º 669/2016
Despacho de designação de adjunto
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu
Gabinete o licenciado Luís Fernando Ferreira Calado.
2 — A designação é feita ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, e do artigo 78.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na redação dada pela
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, sendo comunicado o início do
exercício de funções públicas à Caixa Geral de Aposentações, I. P., nos
termos do disposto no artigo 79.º, n.º 4, do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao
presente despacho, que produz efeitos desde 14 de dezembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Licenciado em Economia pelo ISCEF — Instituto Superior de
Ciências Económicas e Financeiras. Presidente da Fundação Ricardo
Espírito Santo Silva (2005-2015); Presidente do IPPAR — Instituto
Português do Património Arquitetónico (19952013); Subdiretor-Geral
do Instituto Português de Museus (1992-1995); Diretor de Serviços
da DGT — Direção-Geral do Tesouro (1987-1911); Diretor de Serviços do GCEE — Gabinete para a Cooperação Económica Externa
(1985-1987); Assessor do Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento (1984-1985); Docente do ISCTE — Instituto Universitário de
Lisboa (Economia Política e Gestão das Empresas Públicas); Docente
no INA — Instituto Nacional de Administração (Curso de Gestão das
Artes); Membro do Conselho de Faculdade da Faculdade de Ciências

1531

Diário da República, 2.ª série — N.º 10 — 15 de janeiro de 2016
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação das Casas de Fronteira e
Alorna; Consultor no âmbito do PNUD e Banco Mundial em projetos
de cooperação em países de língua oficial portuguesa.
209234498
Despacho n.º 670/2016
Despacho de designação de técnico especialista
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do meu Gabinete
Ana Maria da Silva Quitério Passos de Gouveia, para realizar estudos
e trabalhos técnicos específicos no âmbito do secretariado.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos, sem suplemento remuneratório.
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 desde 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Gabinete Maria da Conceição Nunes, 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 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova -se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular

23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.

9.º ano de escolaridade; curso de Formação Profissional de Informática; curso de Acolhimento e Encaminhamento do Público; curso
de Datilografia e Estenografia; funcionária de escritório no Centro de
Informática (1982 -1983); ação de formação em inglês para atendimento,
em 2014. Telefonista/rececionista no Centro de Estudos e Tratamentos
(1983 -1989); assistente operacional no Gabinete do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros desde 1989.
209234627

ANEXO

Despacho n.º 673/2016

Nota curricular

Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo

Formada em Artes e Técnicas Gráficas pela Escola de Artes Decorativas António Arroio. Curso de Desenho na Sociedade Nacional de
Belas Artes. Estágio de Pintura (4 anos). Lecionou Educação Visual
de 1989 a 1995. Colaboradora freelancer em trabalhos de Arquitetura
e Decoração de Interiores. Curso de Cerimonial, Protocolo e Imagem.
No Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros desde
setembro de 2005.
209234538

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 Maria Helena Prata Hipólito Fernandes, 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, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos
desde 27 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova -se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Despacho n.º 671/2016
Despacho de designação de secretário pessoal
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 secretária pessoal do meu Gabinete
Maria Teresa Cardoso Nunes de Sousa, assistente técnica do mapa de
pessoal do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2 — 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 27 de novembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano e frequência do curso de Direito na Universidade de Macau. Desempenhou funções na área da informática na
Administração Regional de Saúde de Lisboa, entre 1976 e 1986. De
1986 a 1996 prestou serviço no Instituto de Promoção e Investimento
de Macau na divisão de marketing/design gráfico. De 1996 a 1998 fez
parte da equipa que elaborou o 1.º Recenseamento da Administração
Pública. De 1998 a 2015 foi secretária pessoal em gabinetes do XIV a
XX governos constitucionais.
209234546
Despacho n.º 672/2016
Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo
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

23 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano na área de Ciências (1980); terceira-oficial
do quadro de pessoal do Instituto Nacional Engenharia Tecnologia
Industrial em 3 de agosto de 1998; assistente administrativa em 1 de
janeiro de 1998; na Secretaria de Estado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros em 20 de abril de 1999; assistente administrativa principal
em 15 de janeiro de 2001 a exercer funções na Secção de Representações
do Ministério dos Negócios Estrangeiros; de 15 de julho de 2002 a 16
de março de 2003 nos Serviços Sociais do Ministério dos Negócios Estrangeiros; de 17 de março de 2003 a 2 de novembro de 2009 na Secção
de Vencimentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros; assistente
especialista em 24 de novembro de 2004, no Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas de 3 de novembro de 2009 a 20
de junho de 2011; na Secção de Orçamento de 21 de junho de 2011 a
10 de julho de 2011, no Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros desde 11 de julho de 2011.
209234651
Despacho n.º 674/2016
Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo
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 Joaquim Gomes Fernandes, assistente operacional do mapa
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

