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Consular, em 6 de setembro de 1999; Secretário de embaixada na Direção
de Serviços da África Subsariana na Direção-Geral da Política Externa,
em 4 de janeiro de 2002; colocado na Embaixada em Bissau como Secretário de embaixada e substituto do Chefe de Missão e Encarregado
da Secção Consular, em 6 de setembro de 2002; colocado na Missão
Permanente junto dos Organismos e Organizações Internacionais em
Genebra e do Departamento Europeu das Nações Unidas, responsável
pelo pelouro dos Direitos Humanos, em 4 de janeiro de 2005; colocado
na Embaixada em Nairobi como Secretário de embaixada e substituto
do Chefe de Missão e Encarregado da Secção Consular, em 8 de abril
de 2009; Chefe de Divisão da América do Norte na Direção de Serviços
das Américas da Direção-Geral da Política Externa, em 28 de maio de
2011; Diretor de Serviços da África Subsariana na Direção-Geral da
Política Externa, em 1 de agosto de 2013. Conselheiro de Embaixada,
em 19 de dezembro de 2014.
209231695

Técnicas de Arquivo, pelo Instituto Nacional de Administração. Curso
de Técnicas de Secretariado, pelo Instituto Nacional de Administração.
Seminário Telephoning II, pelo Instituto Nacional de Administração.
Seminário Social and Professional Contacts II, pelo Instituto Nacional
de Administração. Desde 2011 — Secretária Pessoal no Gabinete do
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação; De
2010 a 2011 — Secretária Pessoal no Gabinete do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação; De 2007 a 2010 — Secretária na Direção de Serviços de Recursos Humanos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros; 2005 a 2007 — Secretária da Diretora Adjunta
do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios
Estrangeiros. De 1998 a 2005 — Assistente Administrativa na Direção
de Serviços de Política Externa e Segurança Comum do Ministério dos
Negócios Estrangeiros; De 1993 a 1998 — Auxiliar de Ação Educativa
no Ministério da Educação.
209231776

Despacho n.º 682/2016

Despacho n.º 684/2016
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 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer funções de apoio técnico-administrativo no meu Gabinete Maria Manuela da Mata David dos Santos, 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 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.

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 como adjunto do meu gabinete João Nuno
Sousa de Albuquerque, terceiro-secretário de embaixada do quadro 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 dos n.os 12 e 13.º 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 1 de dezembro 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.

22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.

ANEXO

ANEXO

Nota curricular
Maria Manuela da Mata David dos Santos nasceu na Sertã em 26
de março de 1952; tem a 4.ª classe e frequentou formação profissional — CDO — Cria Documentos Office 2003; prestou serviços de
manutenção e limpeza no MNE (1976-1993); foi auxiliar administrativa na Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais do Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE) (2001-2003); no gabinete do SecretárioGeral do MNE (2000-2001); na Direção-Geral da Política Externa do
MNE (1998-2000); na Direção-Geral das Relações Bilaterais do MNE
(1993-1998); desde 2002 presta apoio administrativo nos gabinetes dos
secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do
XV, XVI, XVII, XVIII, e XIX Governos Constitucionais.
209231857
Despacho n.º 683/2016
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 no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal do meu
Gabinete Paula Cristina Guerreiro Raposo Pereira, 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.

Nota curricular
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (2008). Componente letiva do Mestrado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2010).
Advogado estagiário (2008-10). Docente na Universidade Nacional
Timor Lorosa’e (2009). Agente da cooperação do IPAD, I. P., junto
do Ministério da Justiça de Timor-Leste (2011-12). Aprovado no concurso de ingresso na carreira diplomática, aberto em 27 de dezembro
de 2012. Adido de embaixada, na Direção de Serviços das Américas
da Direção-Geral da Política Externa, em 18 de novembro de 2013; na
Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de
Administração, em 15 de setembro de 2014. Secretário de embaixada,
em 1 de outubro de 2015.
209231727
Despacho n.º 685/2016

22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.

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 técnica-especialista do meu Gabinete Ana Paula
Martins Rosa, técnica superior do INA — Direção-Geral de Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas — Sistema de Requalificação,
para o exercício de funções de assessoria especializada no âmbito das
respetivas habilitações e qualificações profissionais.
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 — Nos termos 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 1 de dezembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

ANEXO

22 de dezembro de 2015. — A Secretária de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Maria Teresa Gonçalves Ribeiro.

Nota curricular

Nota curricular

12.º ano de escolaridade. Curso de Língua Inglesa, nível Pre-Intermediate, pelo British Council. Curso de Gestão Documental Smartdocs V.3 — Utilização, pela Fujitsu. Formação de Informática na ótica
do utilizador, pela empresa Conhecer Mais. Curso de Organização e

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Pós-graduação
CADAP — Curso de Alta Direção em Administração Pública. Frequência PDE — Programa de Direção de Empresas da AESE — Escola de
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Direção de Negócios. Exercício de funções técnicas na Direção-Geral da
Comunicação Social. Membro da Comissão do Thesaurus Português da
Comunicação Social; Membro do Grupo de Trabalho “Concentração dos
Media”, do Conselho da Europa (1986 a 1990). Assessora do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e da Juventude, responsável
pelos programas de cooperação com os PALOP. Membro representante
nas comissões mistas de Cultura e Ciência com Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Áustria, Itália, Luxemburgo, Espanha,
México, Bélgica, Bulgária, Checoslováquia, Egito, Grécia, Polónia e
Venezuela (1990 a 1993). Diretora Pedagógica no CENJOR — Centro
Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas (1993 a 1995).
Adjunta do Secretário de Estado da Comunicação Social; Membro
do Secretariado Executivo do Fórum da Comunicação, no âmbito da
CPLP — Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; Membro do
Grupo de Trabalho para Criação de Escola de Formação Profissional
para Jornalistas dos PALOP; Nomeada para o Comité de Embaixadores
preparatório da constituição da CPLP; Representante nas comissões
mistas bilaterais para os programas de cooperação 1997-1999, com
Tunísia, Marrocos, Eslováquia, China e Índia; Representante de Portugal no PIDC — Programa Internacional para o Desenvolvimento da
Comunicação da UNESCO (17.ª e 18.ª, Paris, 1997 e 1998); Nomeada
para a Comissão de Acompanhamento dos Programas de Cooperação
com os PALOP/MNE (1998); Membro do Conselho Consultivo da RTP.
Colaboração com a delegação do ex-ICEP para promoção da imagem
e negócios de Portugal (1999); Adida Social na Embaixada em Haia,
acompanhando matérias sociais, ensino da língua e cultura portuguesas;
(2000 a 2004); Supervisionou o “Programa de Emprego para a Comunicação Social Regional e Local” e o “Protocolo entre Operadores de
Televisão em matéria de Serviço Público e Publicidade” (2005 a 2008);
Coordenadora no INA — Instituto Nacional da Administração, com responsabilidade na promoção corporativa e institucional; administradora
no setor das energias renováveis e eficiência energética (desde 2009);
Gestora de operações na expansão comercial e internacionalização para
países em vias de desenvolvimento.
209235526

Secretaria-Geral
Despacho (extrato) n.º 686/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 29 de
dezembro de 2015, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março, conjugado com o disposto no
n.º 1 do artigo 8.º, no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 127/2010, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2011,
de 26 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 118/2012, de 15 de junho e pelo
Decreto-Lei n.º 116/2015, de 23 de junho, é renovada, pelo período de
três anos, a comissão de serviço da técnica superior do mapa de pessoal
dos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Adriana
de Melo Ribeiro, no cargo de titular do Vice-Consulado de Portugal em
Porto Alegre, Brasil.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do referido Decreto-Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, a nota curricular do designado
é publicada em anexo ao referido despacho, que produz efeitos a 12 de
outubro de 2015.
ANEXO
Nota curricular
Adriana de Melo Ribeiro, nascida a 08 de junho de 1971, em Lisboa,
licenciou-se em Direito, em julho de 1995, pela Faculdade de Direito da
Universidade Clássica de Lisboa; titula o “Certificate of Proficiency in
English”, emitido pela Universidade de Cambridge, e o “Mittel stuffe
Prufung”, emitido pelo Goethe Institut — Lisboa, assim como variados
cursos de formação profissional, ministrados ao longo da sua carreira.
Exerceu advocacia, de 1996 a 2003, e desempenhou funções de jurista
na Direção Municipal de Reabilitação e Conservação Urbana da Câmara
Municipal de Lisboa e na Divisão de Execuções e Contraordenações
da Câmara Municipal de Sintra. A 30 de dezembro de 2008 ingressou
na Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral
de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, desde 11
de outubro de 2012, encontra-se a exercer o cargo de Vice-Cônsul de
Portugal em Porto Alegre, Brasil.
30 de dezembro de 2015. — A Diretora Adjunta do Departamento
Geral de Administração, Maria da Luz Andrade.
209233825

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinetes do Ministro dos Negócios Estrangeiros
e da Ministra da Administração Interna
Despacho n.º 687/2016
O desenvolvimento das excelentes relações de cooperação entre as
forças e serviços de segurança de Portugal e do Reino de Espanha e
Andorra, quer no âmbito das operações de fronteira e transfronteiriças quer no âmbito da cooperação bilateral e multilateral, justificam a
importância e determinam a manutenção de um elemento de ligação do
Ministério da Administração Interna em funções junto da Embaixada
de Portugal em Madrid.
Assim, ao abrigo dos artigos 1.º, n.os 1 e 3, e 3.º do Decreto-Lei
n.º 139/94, de 23 de maio, foi nomeado o Coronel Maximiano Jorge
Henriques Gomes como Oficial de Ligação junto da Embaixada de
Portugal em Madrid com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016.
Considerando que o Oficial de Ligação cessante, Tenente-Coronel
Carlos Mateus da Conceição Ferreira, iniciou a sua comissão de serviço
a 1 de janeiro de 2013, tendo a mesma o seu término no próximo dia
31 de dezembro de 2015;
Considerando que a recente nomeação para o cargo de Oficial de Ligação do Ministério da Administração Interna para o Reino de Espanha e
Andorra do Coronel Maximiano Jorge Henriques Gomes terá início no
próximo dia 1 de janeiro de 2016;
Considerando a necessidade de proceder ao período habitual de
sobreposição por um período de 30 dias, por forma a não haver vacatura destas funções entre o Oficial de Ligação cessante e o que
agora inicia:
Prorroga-se a comissão de serviço do Tenente-Coronel Carlos Mateus
da Conceição Ferreira, da Guarda Nacional Republicana, pelo período
de 30 dias, com início a 1 de janeiro de 2016 e término a 30 de janeiro
de 2016, garantindo assim o período de sobreposição de funções entre
o Oficial de Ligação cessante e o novo Oficial de Ligação deste ministério para o Reino de Espanha e Andorra, o Coronel Maximiano Jorge
Henriques Gomes.
29 de dezembro de 2015. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Ernesto Santos Silva. — 28 de dezembro de 2015. — A Ministra da Administração Interna, Maria Constança Dias Urbano de
Sousa.
209232075

FINANÇAS
Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público
Aviso n.º 413/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no âmbito da centralização de
atribuições comuns na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças,
conforme disposto nos artigos 26.º e seguintes da Lei n.º 82-B/2014, de
31 dezembro, torna-se público que, na sequência da conclusão do Curso
de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP), foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
para o exercício de funções na Direção-Geral de Administração e
do Emprego Público, com um período experimental de 180 dias, na
carreira e categoria de Técnico Superior, com o trabalhador a seguir
indicado:
Nome

PR

NR

Efeitos

Pedro Alberto de Melo Afonso Reis das Neves 2.ª
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01-11-2015

14 de dezembro de 2015. — O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério
das Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.
209205183

