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selho de Ministros n.º 63/2010, de 26 de agosto e no n.º 5 do artigo 5.º
da Lei n.º 66/2007, de 28 de novembro, conjugado com o disposto nos
artigos 7.º e 8.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2012, de 19 de janeiro,
foi determinado que o Conselheiro de Embaixada Bruno Xavier Arrais
Beleza Paes Moreira, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, designado pelo Despacho (extrato) n.º 6507/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio, para exercer
os cargos de Presidente da Autoridade Nacional para efeitos do Tratado
de Proibição Total de Ensaios Nucleares e de Presidente da Autoridade
Nacional para a Proibição de Armas Químicas em regime de acumulação
de funções, seja exonerado dos referidos cargos.
2 — O referido despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2016.
14 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209863439
Despacho (extrato) n.º 11267/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 5 de
setembro de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos
os
n. 4 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto nos n.os 3
e 6 do artigo 1.º da Portaria n.º 33/2012, de 31 de janeiro, foi designado,
em regime de comissão de serviço, para exercer o cargo de Diretor de Serviços de Cerimonial, Deslocações, Dispensas e Privilégios, integrado no
Protocolo do Estado da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselheiro de Embaixada Bruno Xavier Arrais Beleza Paes
Moreira, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência
profissional necessárias para o desempenho do cargo em que é investido.
2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2016.
ANEXO
Nota curricular
Moreira (Bruno Xavier Arrais Beleza Paes) — Nasceu em 17 de
dezembro de 1971, em Lisboa; licenciado em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa; aprovado no concurso de admissão
aos lugares de Adido de Embaixada, aberto em 5 de junho de 1997; Adido
de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 19 de fevereiro de 1998;
Terceiro-Secretário de Embaixada, em 12 de maio de 1999; Segundo-Secretário de Embaixada, em 20 de fevereiro de 2003; na Embaixada
em Pequim, em 4 de janeiro de 2004; Primeiro-Secretário de Embaixada,
em 20 de fevereiro de 2006; na Embaixada em Buenos Aires, em 2 de
maio de 2006; na Embaixada em Dublin, em 7 de setembro de 2010;
na Secretaria de Estado, em 1 de agosto de 2013; Adjunto do Gabinete
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em 5 de agosto de
2013; Conselheiro de Embaixada, em 19 de dezembro de 2014; Chefe do
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em 30 de
outubro de 2015; na Secretaria de Estado, em 25 de novembro de 2015;
Presidente da Autoridade Nacional para efeitos do Tratado de Proibição
Total de Ensaios Nucleares e de Presidente da Autoridade Nacional para
a Proibição das Armas Químicas (ANPAQ), em 18 de maio de 2016.
Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul, do Brasil; Oficial da Ordem
de Isabel a Católica, de Espanha; Oficial da Ordem de Leopoldo II, da
Bélgica; Oficial da Ordem da Águia Azteca, do México; Cavaleiro da
Legião de Honra, da França; Cavaleiro da Ordem da Fénix, da Grécia.
14 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209863503
Despacho (extrato) n.º 11268/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 5 de
setembro de 2016, nos termos na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto
no n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 33/2012, de 31 de janeiro, foi determinado que o Conselheiro de Embaixada António José de Carvalho
Barroso, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
designado pelo Despacho (extrato) n.º 11962/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 179, de 17 de setembro, para exercer o cargo
de Diretor de Serviços de Cerimonial, Deslocações, Dispensas e Privilégios, integrado no Protocolo do Estado da Secretaria-Geral do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, seja exonerado do referido cargo.
2 — O referido despacho produz efeitos a 31 de agosto de 2016.
14 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209863544

Despacho (extrato) n.º 11269/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 5
de setembro de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 5 do artigo 8.º , dos n.os 3 e 7 do artigo 20.
º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011,
de 29 de dezembro, bem como do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do
Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro, foi designado,
em regime de comissão de serviço, para exercer o cargo de Subchefe
do Protocolo do Estado da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselheiro de Embaixada António José de
Carvalho Barroso, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, cujo currículo académico e profissional, que se anexa
ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da
aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho
do cargo em que é investido.
2 — O referido despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2016.
ANEXO
Nota curricular
Barroso (António José de Carvalho) — Nasceu em 26 de maio
de 1967, em Luanda; licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, na vertente jurídico-política; pós-graduado em Relações
Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa; aprovado no concurso de admissão aos
lugares de Adido de Embaixada, aberto em 30 de agosto de 1991; Adido
de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 13 de maio de 1992; Terceiro-Secretário de Embaixada, em 28 de outubro de 1993; na Embaixada em
Buenos Aires, em 5 de janeiro de 1998; Segundo-Secretário de Embaixada, em 2 de março de 1998; Primeiro-Secretário de Embaixada, em
13 de maio de 2000; no mesmo posto, encarregado de negócios a. i., de
15 de dezembro de 2000 a 12 de fevereiro de 2001 e de 18 de fevereiro
de 2002 a 30 de setembro de 2002; na Secretaria de Estado, em 29 de
outubro de 2002; Chefe de Divisão do Gabinete de Assuntos Económicos
da Direção-Geral de Política Externa, em 12 de abril de 2004; Adjunto
Diplomático do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas e substituto legal do Chefe do Gabinete, em 13 de agosto
de 2004; na Secretaria de Estado, em 12 de março de 2005; Chefe de
Divisão de Proteção Consular da Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e Comunidades Portuguesas, em 28 de outubro de 2005; na Embaixada
em Luanda, em 23 de outubro de 2006; Conselheiro de Embaixada, em
24 de outubro de 2008; Cônsul-Geral em Lyon, em 2 de outubro de 2009;
Diretor de Serviços de Cerimonial, Deslocações, Dispensas e Privilégios
no Protocolo do Estado, em 5 de agosto de 2013.
Oficial da Ordem do Mérito, do Luxemburgo; Cavaleiro da Ordem
de Ouissam Alauíta, de Marrocos.
14 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209863585

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E SAÚDE
Gabinetes da Secretária de Estado dos Assuntos
Europeus e do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 11270/2016
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 283.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro,
84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho, ponderados que se
encontram o interesse público e a conveniência do serviço, é autorizada
a renovação da licença sem remuneração para o exercício de funções
em organismo internacional, na Organização Mundial de Saúde, ao
técnico superior de saúde, João Joaquim Rodrigues da Silva Breda,
pertencente ao mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde
do Centro, I. P.
2 — A presente renovação produz efeitos a 1 de fevereiro de 2016, e
é concedida pelo período de um ano.
8 de setembro de 2016. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Maria Margarida Ferreira Marques. — 31 de agosto de 2016. —
O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.
209861251

