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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.

Cooperação e da Língua; de 24 de abril de 2013 a 30 de junho de 2014
exerceu funções enquanto técnico especialista na área da cooperação
no Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação; de 1 de julho de 2014 a 26 novembro 2015 exerceu funções como adjunto no Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação.
209231702

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

Despacho n.º 680/2016

ANEXO
Nota curricular
Habilitada com o 12.º ano, ingressou na função pública a 1 de março
de 1993 na Escola Secundária Fernando Namora; a 2 de dezembro de
1998 ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros como assistente administrativa no secretariado do diretor de serviços de Recursos
Humanos; assistente administrativa principal, por despacho de 23 de
março de 2004; assistente administrativa especialista, por despacho
de 13 de setembro de 2007; no Gabinete do Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros desde 2 de outubro de 2002.
209234619

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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal do
meu Gabinete Carla Maria Correia de Matos, 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 dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º
do mesmo decreto-lei.
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.
22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.

Gabinete da Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação

ANEXO

Despacho n.º 679/2016

Nota curricular

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 como adjunto do meu Gabinete Luís Bernardo
Nunes Mexia Castelo Branco, técnico superior do Camões — Instituto
da Cooperação e da Língua, I. P.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo Camões, I. P. e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos
os
n. 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado fica autorizado a exercer atividades em instituições de ensino superior, designadamente as atividades
de docência e investigação, em regime de tempo parcial.
4 — 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.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

12.º ano de escolaridade. Formação em secretariado. Formação em
gestão documental (smartdocs). Informática na ótica do utilizador (Word,
Excel, PowerPoint). Técnicas de atendimento. Curso de língua inglesa
e curso de alemão. Ingressou na função pública em outubro de 1992
como administrativa no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
do Hospital de São Francisco Xavier; de março de 2004 a dezembro
de 2006 foi Secretária do Diretor-Geral do Gabinete de Organização
Planeamento e Avaliação do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
de dezembro de 2006 a junho de 2011 desempenhou funções administrativas no Gabinete de Apoio do Secretário-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros; de junho de 2011 a abril 2013 foi Secretária
Pessoal no Gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares
do XIX Governo Constitucional; de abril a julho de 2013 desempenhou funções administrativas no secretariado do Concurso de Adidos
de Embaixada/2012, no Ministério dos Negócios Estrangeiros; desde
julho de 2013 desempenha funções de Secretária Pessoal no Gabinete
do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação,
no XIX e XX Governo Constitucional.
209231816

22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.
ANEXO
Nota curricular
Doutorado na área de Estudos Africanos Interdisciplinares em Ciências
Sociais, vertente de Política e Relações Internacionais em África, pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) (2004);
Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) em Lisboa (1996); Licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa
(1987/1992); Curso de Cultura Contemporânea Portuguesa — Centro
Cultural Português em São Tomé e Príncipe (2005); de setembro de 2003
a março 2006 foi Adido Cultural na Embaixada de Portugal em São Tomé
e Príncipe e Diretor do Instituto Camões — Centro Cultural Português
em São Tomé e Príncipe; de junho de 2006 a setembro de 2007 foi Coordenador Geográfico de Moçambique e da Guiné-Bissau na Direção de
Programação Financeira e Planeamento do IPAD; de setembro 2007 a
julho de 2010 foi Coordenador Geográfico de Moçambique na Direção
de Programação Financeira e Planeamento do IPAD; de agosto de 2010 a
maio 2011 foi Chefe de Divisão da Coordenação Geográfica na Direção
de Serviços de Planeamento do IPAD; de agosto 2010 a agosto 2012 foi
Chefe de Divisão da Coordenação Geográfica na Direção de Serviços de
Planeamento do IPAD; desde janeiro de 2007 é colaborador da Fundação
Portugal — África no Boletim Observatório de África; desde setembro
2012 é docente universitário na Licenciatura de Relações Internacionais
na Universidade Lusíada de Lisboa, lecionando a disciplina de África
(Questões Políticas, Económicas e Sociais); de setembro 2012 a abril
2013 foi Coordenador Geográfico de Moçambique e São Tomé e Príncipe na Divisão de Planeamento da Cooperação — Camões Instituto da

Despacho n.º 681/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 chefe do meu Gabinete João
Luís Neves Queirós, conselheiro de embaixada do mapa de pessoal do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — O Chefe de Gabinete será substituído, nas suas faltas ou impedimentos, pela adjunta Carolina Maria Barata Cordeiro Melo Cabral.
3 — 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 dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º
do mesmo decreto-lei.
4 — 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.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.
ANEXO
Nota curricular
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra; Advogado-estagiário de julho de 1998 a julho de 1999; aprovado no concurso de ingresso na carreira diplomática aberto em 31 de
dezembro de 1998; Adido da embaixada na Inspeção-Geral Diplomática e

