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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.
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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 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.

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

Despacho n.º 675/2016

Habilitada com o 12.º ano de escolaridade, de julho de 1988 na Câmara
Municipal de Montijo, integrou os quadros da mesma a 1 de fevereiro de
1990, secretária pessoal do presidente do Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado de outubro de 1989 a janeiro de
1994, secretária do Secretário de Estado Adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros de janeiro de 1994 a outubro de 1995, no gabinete
do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 31 de
outubro de 1995 a 26 de outubro de 2000, secretária do coordenador
da PAQ de outubro de 2000 a fevereiro de 2001, secretária do diretor-geral dos Assuntos
Multilaterais de 5 de fevereiro de 2001 a 7 de abril de 2002, secretária
pessoal do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
de 8 de abril de 2002 a 12 de março de 2005, técnica profissional de
1.ª classe em 31 de dezembro de 2008; desde 13 de março de 2005 no
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
209234732

Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo

Despacho n.º 677/2016

ANEXO
Nota curricular
Completou o 4.º ano de escolaridade; carreira Militar (1971 -1974);
oficial de matança no Ministério da Agricultura e Pescas (1975 -1996);
Operador de Reprografia (1996- 2000); Assistente Operacional na
Direção-Geral dos Assuntos Europeus (1996- 2000); Operador Offset
(2004); Assistente Operacional no Gabinete do Ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros desde 2004 até agosto de 2013. Assistente
Operacional no Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro de setembro de
2013 a outubro de 2015.
209234668

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 de Jesus Brito Pedro, 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.

Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo

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

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 Rosa Maria Veríssimo Gonçalves Ribeiro, 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.

ANEXO

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

Nota curricular

ANEXO

Completou o 6.º ano de escolaridade; curso de formação profissional
de informática; curso Word (1995); curso Acolhimento e Encaminhamento do Público (1999); ação de formação em inglês para atendimento,
em 2014. De 1982 a 1995 exerceu no Ministério dos Negócios Estrangeiros as funções de auxiliar nos Serviços de Protocolo, na Auditoria
Jurídica, na Comissão Nacional da UNESCO, no Departamento dos
Assuntos Jurídicos, na Direção de Serviços de Pessoal Assalariado, na
Comissão Nacional da Organização Marítima Internacional, na Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais, no Gabinete do Subsecretário de
Estado Adjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros; assistente
operacional no Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros desde 1995.
209234692
Despacho n.º 676/2016
Despacho de designação de pessoal técnico-administrativo

Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano de escolaridade. Escriturária principal na
FNAC, S. A., de 2 de julho de 1982 a 31 de janeiro de 1993; escriturária
principal na PANTEL, S. A., de 31 de janeiro de 1994 a 31 de janeiro
de 1995; técnica administrativa na Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas de 27 de agosto de 1999 a 30 de abril
de 2007; técnica administrativa no Gabinete de Emergência Consular
de 1 de maio de 2007 a 1 de abril de 2008; secretária no Gabinete do
Subdiretor-Geral da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas de 2 de abril de 2008 a 30 de abril de 2011; secretária
no Consulado-Geral de Portugal em Caracas de 2 de maio de 2011 a 30
de setembro de 2011; secretária no Gabinete do Ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros desde outubro de 2011.
209234757
Despacho n.º 678/2016

os

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n. 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 Mariana Alexandra Esteves Monteiro, 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.

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 Beatriz Licínia Carvalho Lia Dimas, 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

