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ANEXO

Francisco Miguel Borges Fialho de Brito nasceu em Lisboa em
1956, sendo licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Iniciou a sua actividade profissional na Associação Industrial Portuguesa, na Divisão de Planeamento Comercial da FIL e, mais tarde,
no Departamento de Economia e Informação. Em 1988 integrou os
quadros do ICEP, na Direcção de Bens de Equipamento e Serviços.
Em 1990, foi nomeado assessor do Secretário de Estado da Cultura
e, posteriormente, director-geral do Gabinete de Relações Culturais
Internacionais, altura em que suspendeu a actividade de advocacia
e a inscrição na Ordem dos Advogados, por incompatibilidade com
o cargo então assumido. Como responsável pelo GRCI teve como
principais competências a negociação e realização de exposições e
outras manifestações culturais estrangeiras em Portugal ou portuguesas noutros países e a coordenação de programas de bolsas de estudo.
Foi representante da Secretaria de Estado da Cultura nas negociações
bilaterais no âmbito dos acordos culturais, no Conselho da
Europa/CDCC, no Conselho das Comunidades Europeias/Comité
Cultura, na Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses
e na Comissão Nacional da UNESCO. Com a então directora-geral
do IPM, foi comissário executivo para as manifestações culturais da
1.a Presidência Portuguesa do Conselho das Comunidades Europeias
(1992).
Em finais de 1992, regressou ao ICEP — Investimentos, Comércio
e Turismo de Portugal, como director de Informação Turística e,
mais tarde, director de Imagem, onde colaborou directamente na criação de uma nova imagem do turismo em acções de marketing institucional e promocional e em campanhas de comunicação e de imagem no estrangeiro. No pavilhão do ICEP na Expo 98, foi responsável
pelo guião, organização do espaço expositivo e catálogo. Representou
o ICEP na European Travel Commission e foi vice-presidente do
comissariado das comemorações do 8.o centenário do nascimento de
Santo António (1995). Entre Outubro de 1997 e Março de 2003 desempenhou as funções de director do Turismo e delegado-adjunto do
ICEP em Paris, sendo adido para o turismo junto da Embaixada
de Portugal.
Entre 2003 e Abril de 2004, foi administrador executivo da
EGEAC — Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, do município de Lisboa.
Em 14 de Maio de 2004 tomou posse como vice-presidente do
Instituto Camões.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 22 369/2007
1 — Nos termos do disposto no artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, no n.o 6 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 204/2006, de 27
de Outubro, na alínea a) do n.o 2 do artigo 19.o do Decreto-Lei
n.o 117/2007, de 27 de Abril, na alínea a) do n.o 3 do artigo 2.o
da Portaria n.o 504/2007, de 30 de Abril, e na alínea b) do artigo 1.o
da Portaria n.o 500/2007, de 30 de Abril, determino a nomeação,
em regime de substituição, no decurso do procedimento tendente
à nomeação do novo titular, da técnica superior de 1.a classe do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior, Paula Sofia Pereira dos Santos como titular de cargo de direcção
intermédia do 2.o grau da Divisão de Cadastro e Abonos da Direcção
de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada,
conforme curriculum vitae em anexo.
3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Maio de 2007.
14 de Setembro de 2007. — O Secretário-Geral, Fernando d’Oliveira
Neves.
Nota biográfica
Identificação:
Nome — Paula Sofia Pereira dos Santos;
Data de nascimento — 18 de Novembro de 1972;
Naturalidade — São Sebastião da Pedreira, Lisboa;
Estado civil — casada.

Habilitações académicas e profissionais:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do
Trabalho (1990-1995) — Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA);
Diploma de especialização em Qualidade Total na Administração
Pública — INA.
Formação profissional — área de informática: carta europeia de
condução em informática; introdução à União Europeia; Código do
Procedimento Administrativo; desburocratização e simplificação
administrativa; regime jurídico da função pública; regime de férias,
faltas e licenças; técnicas de recrutamento e selecção na Administração
Pública; auditoria de recursos humanos na Administração Pública;
sistema de gestão de recursos humanos (SRH); auditores internos
em qualidade; novo regime de aposentações na Administração Pública;
SIADAP e gestão por objectivos; o conselho de coordenação da avaliação do desempenho — funcionamento e regulamento; análise da
missão do organismo e suas exigências em termos comportamentais.
Experiência profissional:
Desde 8 de Junho de 2005 é técnica superior de 1.a classe do quadro I
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior;
Em 2005 coordenou a equipa de trabalho para a implementação
do SRH na Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
De Janeiro de 2002 a Outubro de 2004 foi responsável pelo Serviço
de Nomeações e Transferências da Direcção de Serviços de Recursos
Humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Em 28 de Fevereiro de 2000, técnica superior de 2.a classe do
quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico
superior.
Despacho n.o 22 370/2007
1 — Nos termos do disposto no artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, no n.o 6 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 204/2006, de 27
de Outubro, na alínea a) do n.o 2 do artigo 19.o do Decreto-Lei
n.o 117/2007, de 27 de Abril, na alínea d) do n.o 3 do artigo 2.o
da Portaria n.o 504/2007, de 30 de Abril, e na alínea b) do artigo 1.o
da Portaria n.o 500/2007, de 30 de Abril, determino a nomeação,
em regime de substituição, no decurso do procedimento tendente
à nomeação do novo titular, da técnica superior principal do quadro I
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior,
Carla Teresa Marcelino Rodrigues como titular de cargo de direcção
intermédia do 2.o grau da Divisão de Planeamento, Programação e
Avaliação da Direcção de Serviços de Planeamento, Orçamento e
Conta do Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em regime de substituição.
2 — A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada,
conforme curriculum vitae em anexo.
3 — O presente despacho produz efeitos a 21 de Junho de 2007.
14 de Setembro de 2007. — O Secretário-Geral, Fernando d’Oliveira
Neves.
Nota biográfica
Nome — Carla Teresa Marcelino Rodrigues.
Data de nascimento — 10 de Junho de 1970 (37 anos).
Licenciada em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG), na área de Política Económica e Planeamento
(1988-1993).
Experiência profissional:
Desde Julho de 2006, técnica superior no Departamento Geral
de Administração, do Ministério dos Negócios Estrangeiros — coordenação operacional da estrutura criada para concentrar a gestão
e o acompanhamento técnico dos assuntos relativos à presidência
da União Europeia;
De Julho de 2000 a Julho de 2006, técnica superior no Gabinete
de Organização, Planeamento e Avaliação, do Ministério dos Negócios
Estrangeiros:
Preparação do orçamento de funcionamento e de PIDDAC e acompanhamento da respectiva execução orçamental;
Preparação do projecto de lei de orçamento, do decreto-lei de execução orçamental bem como do relatório a apresentar à Assembleia
da República, aquando da discussão do orçamento;
Emissão de pareceres sobre os pedidos de alteração orçamental
do orçamento de funcionamento e de PIDDAC;

