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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.

