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3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
4 de janeiro de 2016. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas; pós-graduado em Marketing Management
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão; research analyst com o
Financial Times Interactive Data, em Dublin e Nova Iorque, entre 2000
e 2002; diretor de marketing do operador Soltrópico e Grupo Newtour,
entre 2003 e 2013; aprovado no concurso de admissão aos lugares de
adido de embaixada, aberto em 27 de dezembro de 2012; adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 26 de agosto de 2013; no Gabinete
de Apoio ao Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas, em 18 de novembro de 2013; na Direção de Serviços da
África Subsariana, em 15 de setembro de 2014; terceiro-secretário de
embaixada, em 2 de outubro de 2015.
209237073
Despacho n.º 766/2016
Despacho de designação de Chefe do Gabinete
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, a licenciada Rita Maria Figueiras Henriques Laranjinha, Ministra
Plenipotenciária de 2.ª Classe, do mapa de pessoal do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
2 — A Chefe do Gabinete será substituída, nas suas faltas ou impedimentos, pela adjunta mestre Patrícia Maria Santos Real Cadeiras.
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.

vidades em instituições de ensino superior, designadamente as atividades
de docência e de investigação, em regime de tempo parcial.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
4 de janeiro de 2016. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa (em 2007). Doutoranda em Direito, Ciências Jurídico-Políticas,
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (desde 2010). Docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (monitora e
assistente convidada) nas unidades curriculares de Direito da Família,
Direito das Sucessões, Direito Internacional Público, Contencioso Administrativo e Tributário e Direitos Fundamentais (desde 2007). Docente
do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (assistente
convidada) na unidade curricular de Direito do Ambiente (desde 2012).
Advogada da sociedade de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
(2007-2011). Chefe do Gabinete do Diretor da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa (20142015). Investigadora Associada do
Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.
209237098
Despacho n.º 768/2016
Despacho de designação de motorista

ANEXO

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 motorista do meu Gabinete Mário
António Candeias da Silva Dias, 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.

Nota curricular

4 de janeiro de 2016. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva.

4 de janeiro de 2016. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva.

Licenciada em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. “Diplôme
d’Etudes Européennes Approfundies en Sciences Politiques et Administratives” pelo Colégio da Europa de Bruges. Aprovada ao concurso de
admissão aos lugares de Adido de Embaixada em 27 de maio de 1995.
Assessora no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus
de dezembro de 1998 a setembro de 2000. Na Embaixada em Madrid
de setembro de 2000 a julho de 2005. Adjunta do Secretário de Estado
dos Assuntos Europeus de setembro de 2005 a julho de 2006. Adjunta
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de julho de 2006 a
agosto de 2010. Chefe do Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros de agosto de 2010 a junho de 2011. Diretora de Serviços das
Organizações Internacionais, da Direção-Geral de Política Externa de
setembro de 2011 a junho de 2012. Ministra Conselheira na Embaixada
de Portugal em Luanda de julho de 2012 a dezembro de 2014. Subdiretora-Geral de Política Externa de janeiro a novembro de 2015.
209237032

12.º ano de escolaridade; de dezembro de 2012 a outubro de 2015,
motorista no Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros; de fevereiro a novembro de 2012, motorista na Inspeção-Geral
Diplomática e Consular; de agosto de 2011 a fevereiro de 2012, motorista
na Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos; de 2009 a agosto
de 2011, motorista na Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros; de 2007 a 2009, motorista no Departamento Geral de
Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros; de novembro
de 1999 a julho de 2007, militar na Marinha de Guerra Portuguesa.
Durante este período efetuou várias comissões de cariz militar, recebeu
dois louvores e duas licenças de mérito.
209237146

Despacho n.º 767/2016

Despacho n.º 769/2016

ANEXO
Nota curricular

Despacho de designação de adjunto

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 adjunta do meu
Gabinete a licenciada Heloísa Duarte de Oliveira.
2 — 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.
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, a designada fica autorizada a exercer ati-

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 adjunta do meu Gabinete
a mestre Patrícia Maria Santos Real Cadeiras, Primeira-Secretária de
embaixada, do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — 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.

