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4 — O presente despacho, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo
29 de outubro de 2018. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Francisco José Sales da Silva Guerra
Data e local de nascimento: 11 de novembro de 1971, em Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa.
Advogado e consultor na área da propriedade intelectual desde 2008.
Nessa qualidade participou na criação da área jurídica e de contencioso de várias entidades de gestão coletiva, bem como na definição
de um plano pedagógico para formação em propriedade intelectual a
desenvolver junto dos órgãos de polícia criminal, tendo ainda participado
como orador em centenas de palestras junto dos órgãos com competência
fiscalizadora em matéria de propriedade intelectual.
Desde 2015, em representação de várias entidades de gestão coletiva
de direito de autor e direitos conexos portuguesas, tem sido responsável
por projetos de cooperação internacional nos PALOP na área da gestão
coletiva.
Foi, desde 2016, consultor do Governo de Cabo Verde, através do
Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, no projeto de implementação de mecanismos de gestão coletiva de direitos naquele país.
Desde julho de 2017, adjunto do gabinete do Secretário de Estado da
Cultura do XXI Governo Constitucional.
311817644
Despacho n.º 10860/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 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, o licenciado Paulo da
Cunha Matos Fraga Viegas.
2 — Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 5.º do
referido decreto-lei, o designado substitui a Chefe do meu Gabinete nas
suas ausências e impedimentos.
3 — O designado fica autorizado a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo
ao presente despacho.
5 — O presente despacho, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
6 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
29 de outubro de 2018. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Paulo da Cunha Matos Fraga Viegas
Data e local de nascimento: 11 de julho de 1991, em Coimbra
Habilitações e atividade académica:
Frequência de parte curricular do Mestrado de Economia e Políticas Públicas — ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa (2016);
Pós-Graduação em Direito da Bioética — Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (2015);
Licenciatura em Direito — Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa (2014).
Experiência profissional:
Desde setembro de 2014 até agosto de 2015 foi Consultor Fiscal na
KPMG Portugal.
Desde setembro de 2015 a outubro de 2017 realizou o estágio de
advocacia no escritório Rita Sassetti Advogados.

Desde outubro de 2017 a setembro de 2018 foi Advogado no escritório
Rita Sassetti Advogados.
De setembro a outubro de 2018 foi técnico especialista no Gabinete
do Ministro da Cultura.
311817377
Despacho n.º 10861/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro designo como Chefe do meu gabinete a mestre Sara Alexandra Gonçalves Gil Perestrello de Vasconcellos, Diretora das Lojas e
Espaços Cidadão, na Agência para a Modernização Administrativa, I. P.
2 — A designada fica autorizada a exercer as atividades previstas
nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — O presente despacho, nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
29 de outubro de 2018. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Sara Alexandra Gonçalves Gil Perestrello de Vasconcellos
Data e local de nascimento: 1 de outubro de 1973, Lourenço Marques,
Moçambique
Habilitações e atividade académica
Mestre em Marketing pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade Técnica de Lisboa; Pós-graduação em Marketing Management no Instituto Superior de Economia de Gestão da Universidade
Técnica de Lisboa; Licenciada Organização e Gestão de Empresas pela
Universidade Moderna de Lisboa.
Percurso Profissional:
Diretora de Lojas e Espaços Cidadão, na Agência para a Modernização
Administrativa, IP, responsável pela área de SmartCities e Funding na
MEO, SA, adjunta da Vereadora da Educação, Economia e Inovação
da Câmara Municipal de Lisboa; Professora Assistente da Cadeira de
Gestão de Recursos Humanos no Instituto Superior de Gestão, Coordenadora do Núcleo de Relações com as Regiões Autónomas e Autarquias
na PT, SGPS. Assessora do Secretário de Estado da Proteção Civil,
XVII Governo, com funções na área da comunicação; Assessora do
Ministro de Estado e da Administração Interna no XVII Governo, com
funções na área da comunicação. Quadro da Caixa Geral de Depósitos.
Assessora do Ministro da Justiça do XIV Governo.
311817758
Despacho n.º 10862/2018
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 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 no meu
gabinete Diogo Cara d’Anjo Miguéns.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo
ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se
na página eletrónica do Governo.
29 de outubro de 2018. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da
Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota Curricular
Dados Biográficos:
Nome: Diogo Cara d’Anjo Miguéns
Data e local de nascimento: 26/12/1977, S. Jorge de Arroios — Lisboa
Habilitações Académicas:
12.º ano Curso Técnico Profissional de Informática
3.º ano de Engenharia Informática na Universidade Independente

