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MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 2741/2020
Sumário: Designa Sílvia Isabel de Sousa Vermelho adjunta do Gabinete da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

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
licenciada Sílvia Isabel de Sousa Vermelho.
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 3 de fevereiro de 2020.
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.
18 de fevereiro de 2020. — A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular

1 — Dados biográficos:
Nome: Sílvia Isabel de Sousa Vermelho.
Data e local de nascimento: 29 de abril de 1989, Mangualde.
2 — Habilitações e atividade académicas:
Licenciatura em Ciência Política (secção especializada: Gestão da Decisão Política), pelo
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
Licenciatura em Ciências Psicológicas, pela Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa;
A frequentar Mestrado Integrado em Psicologia — especialização em Psicologia da Educação
e Orientação, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.
3 — Percurso profissional:
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., em comissão
de serviço (de julho de 2019 a janeiro de 2020);
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., em regime
de substituição (de outubro de 2018 a julho de 2019);
Adjunta no Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto do XXI Governo
Constitucional (de maio de 2016 a setembro de 2018);
Coordenação geral e pedagógica de projetos de intervenção social nas áreas da juventude,
participação política, inclusão social e promoção da empregabilidade (2015-2016 e 2009-2010);
Técnica de projeto, formadora e colaboração na conceção e gestão de diversos projetos nas
áreas da juventude, igualdade e desenvolvimento local (de 2011 a 2016);
Estágio curricular na Câmara Municipal do Montijo, no Gabinete para o Desenvolvimento
Associativo e Cidadania (2007-2008).
4 — Outros dados relevantes:
Formação complementar em diversas áreas, tais como desenvolvimento regional, política
europeia, Administração Pública e igualdade de género;
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Autoria, edição e revisão de publicações nas áreas da juventude e igualdade (2010 e 2016);
Participação voluntária em várias associações nas áreas da juventude, igualdade de género
e cidadania europeia (2002-2016).
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