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Entre 1996 e 1998 — Chefe de Divisão da Direção-geral da Administração Autárquica.
Entre 1995 e 1996 — Chefe de Divisão do Gabinete Jurídico da
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
Em 1990 — Ingresso na carreira Técnica Superior do Quadro privativo
da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
Entre 1989 e 1990 — Jurista, em regime de aquisição de serviços, na
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
Entre 1988 e 1989 — Substituta do delegado do Ministério Público,
no Tribunal Judicial de Armamar do Círculo Judicial de Lamego, junto
do Procurador da República daquele Círculo Judicial.
209322106

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 2292/2016
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, o mestre, Ricardo de Sousa Meneses Bonnet Victória, Conselheiro de Embaixada, do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
2 — O Chefe do Gabinete será substituído, nas suas ausências e impedimentos, pela licenciada Carla Clementina Ventura Alves Freire.
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 mesmo Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 30 de novembro de 2015.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO
Nota curricular
Licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto de Ciências
Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa; mestre em
Economia Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão,
da mesma Universidade; antigo assistente na Universidade Católica;
aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada,
aberto em 5 de junho de 1997; adido de embaixada, em 19 de fevereiro
de 1998; terceiro-secretário de embaixada, em 12 de maio de 1999; na
Representação Permanente junto da União Europeia, em Bruxelas, de
janeiro a junho de 2000; na Direção-Geral dos Assuntos Comunitários,
em julho 2000; na Direção-Geral das Relações Bilaterais do MNE, em
novembro de 2001; adjunto no Gabinete do Secretário de Estado dos
Assuntos Europeus, em 9 de maio de 2002; segundo-secretário de Embaixada, em 20 de fevereiro de 2003; em comissão de serviço na Embaixada
em Madrid, em 1 de abril de 2005; na Embaixada em Berlim, em 11 de
setembro de 2005; primeiro-secretário de embaixada, em 20 de fevereiro
de 2006; na Representação Permanente junto da União Europeia, em
Bruxelas, em 1 de setembro 2009; conselheiro de embaixada, em 20
de dezembro de 2013; Diretor de Serviços das Américas integrado na
Direção-Geral de Política Externa, em 25 de agosto de 2014.
209325899
Despacho n.º 2293/2016
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 adjunta do meu Gabinete, a
licenciada Carla Clementina Ventura Alves Freire, técnica superior do
mapa do 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 referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 26 de novembro de 2015.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro.
ANEXO
Nota Curricular
Licenciada em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa. Advogada, 1996-2000. Assistente no Parlamento Europeu, 5.ª Legislatura,
2001-2004. Assessora no Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, 2005-2011. Membro representante do Ministério dos
Negócios Estrangeiros como ponto focal sectorial de acompanhamento
do Plano Nacional de Ação para a Inclusão, 2009. Membro efetivo, em
representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Conselho
Consultivo para os assuntos da Imigração — Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P., 2009. Membro efetivo, em
representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Conselho
Consultivo da Fundação INATEL, 2008-2009. Membro da Comissão
Nacional de Eleições (CNE), representando o Ministério dos Negócios
Estrangeiros, 2009-2011.
Técnica Superior do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, desde 2011, na Inspeção-Geral Diplomática e Consular
e na Direção de Serviços dos Assuntos Jurídicos — Direção-Geral dos
Assuntos Europeus.
209325874

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Despacho n.º 2294/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma carreira/categoria, da técnica superior Maria da Conceição Torres Bizarro de Matos
Delcourt, oriunda do mapa de pessoal da Direção Regional do Ambiente,
da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, da Região Autónoma
dos Açores, nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e do n.º 3 do artigo 50.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro (LOE 2015), passando a trabalhadora a integrar um posto de
trabalho do mapa de pessoal do Camões — Instituto da Cooperação e
da Língua, I. P., mantendo a posição remuneratória detida no serviço de
origem, na sequência do parecer prévio favorável da Senhora Secretária
de Estado da Administração e do Emprego Público, através do Despacho
n.º 54/2016-SEAEP, de 19 de janeiro de 2016, tendo sido celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a 1 de fevereiro de 2016.
27 de janeiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209323443
Despacho n.º 2295/2016
O Centro Cultural Português em Paris, criado pelo despacho conjunto
do Ministro das Finanças e Ministro dos Negócios Estrangeiros n.º A-22/95-XII, de 7 de julho de 1995, consubstancia um polo dinamizador
da ação cultural externa em França, espaço também de promoção do
ensino da língua portuguesa, contribuindo para a projeção da imagem de
Portugal, o reforço da cooperação e do intercâmbio cultural com as redes
locais e parceiros institucionais, incluindo os institutos homólogos.
Tendo em conta as necessidades de funcionamento desta estrutura
externa do Camões, I. P., e dado que se trata de cargo a prover, importa
proceder à designação do Diretor do Centro Cultural Português em
Paris.
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 165-B/2009, de 28 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 118/2012, de 15 de junho, verificando-se todos os requisitos legais
exigidos, determino:
1 — Designar, para o cargo de Diretor do Centro Cultural Português
em Paris, o Mestre João Manuel Lima de Oliveira Pinharanda, em

