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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Despacho n.º 246/2021
Sumário: Designa Ana Paula Martins Rosa para exercer as funções de técnica especialista do
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

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
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do
meu Gabinete Ana Paula Martins Rosa, técnica superior do mapa de pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério das Finanças, para o exercício de funções de assessoria especializada no âmbito das
respetivas habilitações e qualificações profissionais.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
3 — Nos termos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada
é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 15 de dezembro de 2020.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
16 de dezembro de 2020. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco Gonçalo Nunes André.
ANEXO
Nota curricular

Licenciada (pré-Bolonha) em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Pós-graduação CADAP-Curso de Alta Direção em
Administração Pública. Frequência PDE-Programa de Direção de Empresas da AESE-Escola de
Direção de Negócios.
Técnica superior na Direção-Geral da Comunicação Social; membro do GT «Concentração dos
Media», do Conselho da Europa; assessora do Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e
da Juventude, responsável pelos programas de cooperação com os PALOP; diretora pedagógica
no CENJOR-Centro Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas; adjunta do Secretário de
Estado da Comunicação Social; Representante no Comité de Embaixadores para constituição da
CPLP-Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; Representante no PIDC-Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação, da UNESCO; membro do conselho consultivo
da RTP; adida social na Embaixada em Haia, acompanhando matérias sociais, ensino da língua e
cultura portuguesas; coordenadora no INA-Instituto Nacional da Administração, com responsabilidade
na promoção corporativa e institucional; administradora no sector das energias renováveis; técnica
especialista no Gabinete da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do
XXI e do XXII Governo Constitucional, com funções na internacionalização da língua portuguesa,
na ação cultural externa e na comunicação.
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