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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado da Internacionalização
Despacho n.º 11244/2019
Sumário: Designa a mestre Carla Tavares como adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da
Internacionalização.

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 no meu Gabinete a mestre Carla Tavares, Técnica Sénior (S3) do mapa de pessoal da
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP, E. P. E.).
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela AICEP, E. P. E. e
pelo orçamento do meu gabinete, nos termos do n.º 12 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota
curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos a partir
de 26 de outubro de 2019.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
7 de novembro de 2019. — O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias.
ANEXO
Nota curricular

Carla Susana Marques Campos Tavares, nascida a 25 de julho de 1974, em Torres Vedras.
Formação académica:
Pós-Graduação em Análise Financeira, pelo Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Económicos e Empresariais (IDEFE), do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), 2002/2003;
Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão,
com Tese de Mestrado sobre o problema do financiamento das empresas inovadoras em fase
emergente e o papel do Estado no mercado de Capital de Risco, denominada «O Business Angel
Institucional», 1998/2000;
Licenciatura em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração
(ISLA), 1992/1997.
Percurso profissional:
Desde julho de 2017 exerce as funções de adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da
Internacionalização, do XXI Governo Constitucional.
Desde 2014, na Direção Corporate e Investimento da AICEP — Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., Líder da Fileira Aeronáutica, Espaço e Defesa e desde
2015 também Líder da Fileira Saúde e Life Sciences, tendo promovido contactos entre empresas,
universidades, associações e entidades públicas, nacionais e estrangeiras, com vista ao apoio ao
desenvolvimento nacional e internacional destas fileiras.
Em 2003, ingressou na API — Agência Portuguesa para o Investimento, e transitou em 2007
para a AICEP — Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., enquanto
Key Account Manager de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, de diversos setores,
destacando-se os setores petroquímico, automóvel, aeronáutico, saúde e ciências da vida. Com
atribuições ao nível do apoio ao investimento, nas suas variadas fases, designadamente deteção
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de targets, leads, acompanhamento de projetos, incentivos financeiros e fiscais, after care, e da
promoção da internacionalização.
Representante técnica do ICEP — Instituto do Comércio Externo de Portugal na implementação
do Projeto de Parceria Publica na área da Inovação Financeira — PIP Inovação Financeira, projeto
conjunto ICEP, IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento
e o Instituto de Turismo de Portugal.
Ingressou em 1999 no ICEP como Técnica Superior na Direção de Investimento Internacional,
nas áreas de apoio ao Investimento Estrangeiro em Portugal e ao Investimento Direto Português
no Estrangeiro, com funções de análise financeira e económica e de acompanhamento de projetos.
Iniciou a sua atividade profissional em 1998 no Gabinete do Gestor do PEDIP, como técnica
superior na Área do Planeamento, com funções relacionadas com a elaboração de relatórios de
apoio à gestão.
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