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Foi membro do Secretariado Nacional do SINTAP/UGT entre 2012/13
e Juiz Social, entre 2005-2011.
É coautora dos 6 Cadernos do Governo Civil sobre Medidas de Natalidade, Segurança Rodoviária, Porta 65, Processo Eleitoral, Cuidados
continuados e Cuidados Primários de Saúde, entre 2008/2011.
No âmbito da Rede Social de Évora é a responsável pela coordenação
técnica dos Diagnósticos Sociais e PDS — Planos de Desenvolvimento
Social de Évora, de 2004/07 e de 2013/16.
312106887
Despacho n.º 2233/2019
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, o licenciado Pedro
Filipe Figueira Machado Ruas.
2 — 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 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 partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular
I — Dados Pessoais
Pedro Filipe Figueira Machado Ruas, nasceu em Azinheira dos Barros
e São Mamede do Sádão, Grândola, a 31 de julho de 1980.
II — Habilitações Literárias:
Licenciado em Ciência Política, pelo ISCSP, onde recebeu a distinção
«Prémio José Gonçalo de Santa Rita», atribuído ao aluno com a mais
alta classificação na licenciatura em Ciência Política, é Doutorando em
Relações Internacionais e Ciência Política, na Universidade Católica
Portuguesa, tendo concluído em 2015 a fase curricular.
É Pós-Graduado em Direito das Autarquias Locais e tem ainda Pós-Graduação em Direito Municipal Comparado, ambas pela Faculdade
de Direito de Lisboa. Tem ainda o Curso de Formação Especializada
em Igualdade de Género, (60h), pelo ISCSP.
III — Experiência Profissional:
Foi Adjunto do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade (20152017), Assessor do Gabinete da Presidência na
Câmara Municipal do Montijo, desenvolvendo o seu trabalho na área
dos fundos comunitários, com especial incidência na preparação dos
documentos de planeamento estratégico (2015). Foi Técnico Superior
no projeto CLDS+, Roda Livre (2013-2015), Colaborador da Revista
«Cluster do Mar»
(2012-2013), Formador nas áreas da Cidadania e Igualdade de Género
(2011-2012),
Adjunto do Gabinete da Ministra do Trabalho e Solidariedade Social
(2009 — 2011), Chefe de Gabinete no Governo Civil do Distrito de
Setúbal (2009), Adjunto do Gabinete no Governo Civil do Distrito de
Setúbal (2007-2009).
Entre 2005 e 2007 coordenou o Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania da Câmara Municipal do Montijo, onde foi distinguido com a atribuição do Alto Patrocínio das Nações Unidas ao
projeto «Escola da Cidadania», iniciado em 2005 na cidade do Montijo
e alargado para os PALOP entre 2005 e 2007. E entre 2002 e 2007
foi responsável por vários projetos internacionais, tendo desenvolvido
programas de voluntariado e cidadania em países tão diferentes como
Malásia, China, Guiné Bissau, Cabo Verde, Israel ou Irlanda.
312106846

3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei,
o presente despacho produz efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Hugo José Moura Lopes Passinhas.
Data de nascimento: 04 de outubro de 1978.
II — Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade.
III — Experiência profissional:
Formação Profissional de Condução — Condução em Segurança, no
Centro de Formação Profissional da PSP
Motorista no Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade do XXI Governo Constitucional, tendo desempenhado as suas
funções com profissionalismo, eficiência, zelo e responsabilidade, de
onde resultou um reconhecimento por meio de público louvor, publicado
no Diário da República, de 2015 a 2017.
Motorista no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e para a
Modernização Administrativa do XX Governo Constitucional.
Motorista no Gabinete do Secretário de Estado para a Modernização
Administrativa do XIX Governo Constitucional, tendo desempenhado
as suas funções com profissionalismo, eficiência, zelo e responsabilidade, de onde resultou um reconhecimento por meio de público louvor,
publicado no Diário da República, de 2013 a 2015.
Motorista no gabinete do Secretário de Estado da Administração
Local e da Reforma Administrativa do XIX Governo Constitucional,
de 2012 a 2013.
Assistente Operacional (Motorista) da Autoridade Tributária e Aduaneira, de 2004 a 2012.
Operário semiqualificado na Câmara Municipal do Barreiro, de 1998
a 2004.
312107007
Despacho n.º 2235/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) 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 Secretária Pessoal do meu gabinete, a bacharel
Vanda Isabel Aleixo Godinho da Silva.
2 — 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.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei,
o presente despacho produz efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota Curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Vanda Isabel Aleixo Godinho da Silva
Data de nascimento: 30 de agosto de 1977.
II — Habilitações académicas:

Despacho n.º 2234/2019

Bacharelato em Animação Sociocultural pela Escola Superior de
Educação de Almada — Instituto Jean Piaget.

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 Motorista do meu gabinete, Hugo José Moura Lopes Passinhas, da carreira e categoria de
Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Autoridade Tributária
e Aduaneira.
2 — 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 do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.

Técnica de Animação no projeto Roteiro Cidadania em Portugal, entre
setembro de 2016 e outubro de 2017;
Formadora interna em Cursos EFA — Educação e Formação de Adultos na AADIES — Associação de Apoio ao Desenvolvimento Integrado
de Ermidas-Sado em 2009 e em Formação Modular Certificada em 2012;
Técnica de Animação na AADIES — Associação de Apoio o Desenvolvimento Integrado de Ermidas-Sado, entre 2006 e 2015;

III — Experiência profissional:
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Formadora externa em Cursos EFA — Educação e Formação de Adultos na AADIES — Associação de Apoio o Desenvolvimento Integrado
de Ermidas-Sado entre 2002 e 2005;
Animadora Cultural na Casa do Povo de Azinheira dos Barros entre
2000 e 2001.
312106765
Despacho n.º 2236/2019
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 Adjunta do meu gabinete, a Doutorada Marta
Maria Amaro da Costa Luz Carneiro.
2 — 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.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei,
o presente despacho produz efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Marta Maria Amaro da Costa Luz Carneiro
Data de nascimento: 14 de março de 1984.
II — Habilitações académicas:
Licenciatura pré-Bolonha em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Católica Portuguesa (2001-2006).
LL.M. (Master of Laws) em Direito da União Europeia pela Faculdade
de Direito da Universidade de Utrecht (2009-2010), com tese de mestrado
na área do Direito da Igualdade da União Europeia (UE).
Doutoramento em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Copenhaga (2011-2015), com a tese «Constructing Intersectionality
in EU AntiDiscrimination Law»
III — Experiência profissional:
Estágio de advocacia na Abreu & Marques, Sociedade de Advogados,
RL (2006-2009).
Agregação à Ordem dos Advogados (OA) em 2009.
Investigadora na Faculdade de Direito da Universidade de Copenhaga
(20112015).
Docente convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Copenhaga na área do Contencioso da UE (2015-2016).
Book review editor do European Journal of Social Security (desde
2015).
Técnica Especialista no Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade do XXI Governo Constitucional (2016-2017).
312107112
Despacho n.º 2237/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 Técnico Especialista do meu gabinete, o
doutorado Manuel António da Silva Abrantes.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
de assessoria especializada em igualdade de género.
3 — O estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de gabinete,
conforme o n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
4 — 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 do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei,
o presente despacho produz efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota Curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Manuel António da Silva Abrantes
Data de nascimento: 13-06-1982

II — Habilitações académicas:
Licenciatura em Estudos Europeus, pela Universidade de Lisboa
(2005);
Mestrado em Sociologia — Estudos Comparados do Trabalho e das
Organizações, pela Universidade de Amesterdão (2008);
Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações, pela
Universidade de Lisboa (2014).
III — Experiência profissional:
Tem trabalhado desde 2009 como investigador e docente em várias
instituições, dedicando-se sobretudo às temáticas do trabalho, do género
e das migrações. A sua tese de doutoramento, defendida no Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, baseou-se
num estudo empírico sobre o serviço doméstico.
Tem participado como voluntário em atividades de diversas organizações da sociedade civil, em particular no que respeita ao reconhecimento
do trabalho doméstico e aos direitos de pessoas LGBTI.
É autor e coautor de livros, capítulos e artigos de natureza científica,
bem como de textos literários.
312107461
Despacho n.º 2238/2019
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
José Manuel Almeida Teixeira Palaio, da carreira e categoria de Técnico
Superior, do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.,
que substituirá o chefe de gabinete nas suas ausências e impedimentos,
nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 5.º do referido
diploma legal.
2 — 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 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 partir de 18 de fevereiro de 2019.
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.
19 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro.
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: José Manuel Almeida Teixeira Palaio.
Data de nascimento: 5 de maio de 1970.
II — Habilitações académicas:
Pós-graduação em Ciências Jurídicas e Assessoria de Empresa pela
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2001.
Pós-graduação em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, 1999.
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, 1997.
III — Experiência profissional:
Membro da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, como
representante efetivo do membro do Governo responsável pela área da
cidadania e da igualdade.
Membro da Comissão de Políticas de Voluntariado do Conselho
Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social, como
representante efetivo do membro do Governo responsável pela área da
cidadania e da igualdade.
Membro do Grupo de Trabalho para as Necessidades Especiais na
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em representação do membro do
Governo responsável pela área da cidadania e da igualdade.
Membro permanente da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio
em Violência Doméstica, em representação do organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade
de género
Adjunto do Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade do departamento governamental da Presidência do Conselho
de Ministros (Ministro Adjunto), com responsabilidades pela conceção,
preparação e redação dos diplomas da iniciativa daquele gabinete, assim
como de acompanhamento e anotação das agendas de Secretários de
Estado e de Conselho de Ministros e, ainda, nas áreas da igualdade de
género e LGBTI.

