28433

Diário da República, 2.ª série — N.º 175 — 11 de setembro de 2013

Hélder Jorge Dias Domingues dos Santos nasceu a 16 de setembro
1976, em Lisboa. Habilitado com Segundo Ciclo do Ensino Básico.
De junho a 2011 a setembro de 2013 Motorista do Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos do MNE, Dr. Miguel de Serpa Soares;
2002 a 2011 Motorista ao serviço da Reitoria, Administração e serviço
externo, motorista do vice-reitor, Prof. Mário Carlos Fernandes Avelar,
Universidade Aberta; 2000 até 2001 Carpinteiro e Motorista, transporte
de pessoal às obras, aquisição de material e fabrico de móveis, portas,
roupeiros e mesas, Aragão e Aves, LDA; de 1999 até 2000 Carpinteiro e
Motorista, transporte de pessoal às obras. Aquisição de material, fabrico
de móveis, portas, roupeiros, mesas, Junta de Freguesia de Corroios; de
1995 até 1999 Carpinteiro e Motorista do Instituto Jean Piaget, de 1993
até 1995 Carpinteiro e Motorista.
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profissionais; participação na negociação dos Acordos Têxteis CE/
Países Terceiros; participação em ações de monitorização e intervenção
em seminários de formação em vários Estados-membros (1987-1996).
Assessora do Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território: relações institucionais, países europeus e cooperação com países de língua portuguesa
(1996-1999). Assessora do Presidente e porta-voz da Comissão Nacional
do Euro, Diretora de Comunicação do Euro em Portugal (2000-2002);
Assessora do Presidente do IPPAR — Instituto Português do Património
Arquitetónico, área das relações externas e coordenação dos serviços
dependentes (2002-2006). Assessora do Vereador da Cultura da Câmara
Municipal de Lisboa (2006-2007). Consultora (2008-2011). Assessora
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, área da diplomacia
económica (setembro 2011-julho 2013).
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Despacho n.º 11756/2013

Despacho n.º 11758/2013

1 — Ao abrigo do disposto na al. d) do n.º 1 do artigo 3.º,
nos nºs 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 Ana Isabel Lasso de La
Vega e Charters, para exercer as funções de Secretária Pessoal
do meu Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto na al. a) do artigo 12.º do referido Decreto-lei a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos nºs 6 e
7 do artigo 4 o, nos nºs 1, 2, 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do
Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo o assistente
operacional João Carlos Paixão Patrício, da Secretaria -Geral do
Ministério da Defesa Nacional, para exercer as funções de motorista no meu Gabinete.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

NOTA CURRICULAR

29 de agosto de 2013. — O Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Sacadura
Cabral Portas.
NOTA CURRICULAR
Ana Isabel Lasso de La Vega e Charters nasceu em 18 de janeiro
de 1951, em Lisboa. Frequência do 7o ano antigo, cursos de Francês, École Schulz (Genéve), e Inglês, Migros — Soc. Cooperativa
(Genéve); Curso de datilografia da Escola Prática de Esteno Dactilografia (Lisboa). (julho 1973/julho 1981) funcionária do Banco Português do Atlântico — (julho 1981/setembro 1981) secretária pessoal do Ministro da Finanças, Dr. João Morais Leitão — (setembro
1981/junho 1983) secretária pessoal do Ministro de Estado e das
Finanças, Dr. João Salgueiro — (julho 1983/outubro 1988) secretária pessoal do Ministro do Comércio e Turismo e da Agricultura
e Pescas, Engº Álvaro Barreto — (outubro 1988/dezembro 1993)
secretária do Conselho de Administração de Ibercrédito (Grupo Hispano Americano); (dezembro 1993/outubro 1995) secretária pessoal
do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Dr. Francisco
Esteves de Carvalho; (novembro 1995/março 1998) secretária do
Grupo Parlamentar do CDS; (março 1998/abril 2002) secretária
do Presidente do Partido, Dr. Paulo Portas; (abril 2002/abril 2005)
secretária pessoal do Ministro de Estado e da Defesa Nacional, Dr.
Paulo Portas; (abril de 2005 a junho 2011) secretária do Presidente
do CDS; (desde junho 2011) secretária pessoal do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros.
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Despacho n.º 11757/2013
1 — Ao abrigo do disposto na al. b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 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
Maria da Graça de Jesus Nunes da Silva Vicente Ribeiro.
2 — Para efeitos do disposto na al. a) do artigo 12.º do referido Decreto-lei a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
29 de agosto de 2013. — O Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Sacadura
Cabral Portas.

29 de agosto de 2013. — O Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Sacadura
Cabral Portas.
NOTA CURRICULAR
João Carlos Paixão Patrício; nasceu em 27 de fevereiro de 1964; habilitado com o 9.º ano de escolaridade; serralheiro e torneiro mecânico, fresador, retificador mecânico, eletroerosão, motorista da Secretária-Geral
do Ministério da Defesa, motorista do Gabinete de Relações Públicas,
motorista do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional; motorista do
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros; operário especialista
categoria A de eletroerosão, curso de condução do Corpo de Segurança
Pessoal da PSP, curso de condução da BMW, curso de formação «Desafio
da Mudança» em 2009.
Louvores do Ministros da Defesa Nacional, tendo o último sido
atribuído em 2011, Medalha da Defesa Nacional de 4.a classe no ano
de 2009; conhecimentos de inglês e espanhol.
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Despacho n.º 11759/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 6 do artigo 4º,
nos nºs 1, 2, 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo o assistente operacional Joaquim Gomes
Fernandes, da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2013.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
29 de agosto de 2013. — O Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Sacadura
Cabral Portas.
NOTA CURRICULAR

NOTA CURRICULAR
Maria da Graça de Jesus Nunes da Silva Vicente Ribeiro nasceu em
Lisboa em 27 de junho de 1959.
Estudou Relações Internacionais e tem uma pós-graduação em Assessoria de Comunicação (UAL, 2001).
Funcionária titular da Comissão Europeia, no Luxemburgo e em
Bruxelas — DG União Aduaneira, Sector Têxteis: gestão das relações
com os Estados-membros, os operadores comerciais e as associações

Joaquim Gomes Fernandes, nasceu a 18 de maio de 1951, em Lisboa.
Completou o 4º ano de escolaridade; carreira Militar (1971-1974);
oficial de matança no Ministério da Agricultura e Pescas
(1975-1996);operador de reprografia (1996-2000); assistente operacional na Direção-Geral dos Assuntos Europeus (1996-2000);Operador
Offset (2004); assistente operacional no Gabinete do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros desde 2004.
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