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Diário da República, 2.ª série — N.º 138 — 18 de julho de 2012
Considerando que foi aprovada a nova orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro,
sendo vários os serviços e organismos que foram objeto de extinção,
fusão ou reestruturação.
Considerando que por estar em curso o processo de fusão do
Instituto Camões, I. P. com o Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento, I. P., o licenciado Artur Manuel Reis Lami vem assegurando o exercício das suas funções, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro.
Considerando que a recente publicação dos Estatutos do Camões, I. P.
aprovados pela Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho, veio completar
o quadro legal necessário à implementação do procedimento de fusão
previsto no artigo 13.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro.
Assim:
Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi
determinado a cessação de funções do licenciado Artur Manuel Reis
Lami no cargo de vice-presidente do Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento, I. P., com efeitos a partir de 15 de junho de 2012.
4 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
206248546
Despacho (extrato) n.º 9671/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de
12 de junho de 2012, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de março, é o Senhor Gabriel
de Sousa Rocha exonerado, a seu pedido, do cargo de Cônsul Honorário
de Portugal em Guanare, Venezuela.
4 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
206248579
Despacho (extrato) n.º 9672/2012
Por despacho do Secretário-Geral de 25 de junho de 2012, nos termos
do disposto no n.º 10 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27
de fevereiro (ECD), ouvido o conselho diplomático e por conveniência
de serviço, foi prorrogado até 20 de agosto de 2012 o prazo de apresentação em Posto da Conselheira de Embaixada — pessoal diplomático
do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Luísa Maria Machado
da Palma Fragoso, nomeada para exercer o cargo de Cônsul-Geral de
Portugal em Joanesburgo.
4 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
206247177
Despacho n.º 9673/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 21 de junho de 2012, nos termos e ao abrigo das
disposições conjugadas dos n.os 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 — pessoal diplomático
do Ministério dos Negócios Estrangeiros — José Pedro Marinho
da Costa, 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 julho de 2012.
4 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
Sinopse curricular
Dados Biográficos:
Nome: José Pedro Marinho da Costa;
Data de Nascimento/Naturalidade: 20 de julho de 1950, em Lisboa;
Habilitações académicas: Licenciado em Relações Internacionais,
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade
Técnica de Lisboa (1991/1995). Pós-graduação em Estudos Europeus,
pelo Instituto Europeu, Universidade de Lisboa (1996/1997).

Experiência Profissional:
Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 5 de junho de 1997; Colocado na Direção de Serviços
da África Subsaariana da Direção-Geral das Relações Bilaterais, em 19
de fevereiro de 1998, com a categoria de Adido de Embaixada. Terceiro-Secretário de Embaixada, em 12 de maio de 1999, exercendo as mesmas
funções. Colocado na Embaixada na Cidade da Praia, em 23 de julho de
2001. Segundo-Secretário de Embaixada, em 20 de fevereiro de 2003, no
mesmo Posto. Colocado na Embaixada em Rabat, em 27 de novembro de
2004. Primeiro-Secretário de Embaixada, em 20 de fevereiro de 2006, no
mesmo Posto. Colocado na Direção-Geral de Política Externa, em 22 de
setembro de 2009, exercendo as funções interinas de Chefe de Divisão
de Relações Bilaterais com os Países da América do Norte da Direção
de Serviços das Américas. Nomeado para esse cargo por Despacho
n.º 25104/2009 publicado no DR, 2.ª série, N.º 223, de 17 de novembro
de 2009, com efeitos a 6 de outubro de 2009. Nomeado Adjunto Diplomático do Primeiro-Ministro por Despacho n.º 5816/2010 publicado em
DR, 2.ª série, N.º 63, de 31 de março de 2010, em regime de comissão
de serviço, com efeitos a 1 de março de 2010. Promovido à categoria
de Conselheiro de Embaixada em 13 de outubro de 2010. Colocado na
Direção de Serviços da Diplomacia Económica da Direção-Geral dos
Assuntos Técnicos e Económicos, em 30 de junho de 2011. Nomeado
Diretor de Serviços da Diplomacia Económica da Direção-Geral dos
Assuntos Técnicos e Económicos, por Despacho n.º 15223/2011 publicado em DR, 2.ª série, N.º 216, de 10 de novembro de 2011, com efeitos
a 6 de outubro de 2011. Destacado para exercer as funções de Assessor
do Conselho de Administração da AICEP, em regime de cedência de
interesse público, nos termos do artigo 58.º e 72.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, em 1 de fevereiro de 2012.
206246853
Despacho (extrato) n.º 9674/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de
14 de maio de 2012, nos termos das disposições conjugadas no n.º 1 do
artigo 5.º e nos artigos 43.º e 44.º todos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27
de fevereiro, no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31 de
março, na alínea d) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011,
de 29 de dezembro, foi nomeado o Conselheiro de Embaixada — pessoal
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Gonçalo Nuno
Gamito Beija de Teles Gomes Cônsul-Geral de Portugal em Maputo.
5 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
206248635
Despacho (extrato) n.º 9675/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de 14 de maio de 2012, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 5.º e no artigo 44.º ambos do Decreto-Lei
n.º 40 -A/98, de 27 de fevereiro e na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.
º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, foi determinado
que o Conselheiro de Embaixada — Pessoal Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Gonçalo Nuno Gamito Beija de
Teles Gomes que, por Despacho n.º 5347/2012, publicado no Diário
da República 2.ª série, n.º 78, de 19 de abril de 2012, foi nomeado
Diretor de Serviços das Américas integrado na Direção-Geral de
Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja
exonerado do referido cargo.
A cessação de funções do referido cargo produz efeitos à data em que
assumir o cargo de Cônsul-Geral de Portugal em Maputo.
5 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, José Augusto Duarte.
206248757
Despacho n.º 9676/2012
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
de 21 de junho de 2012, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 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
na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 32/2012, de
31 de janeiro, foi designada, em regime de comissão de serviço, para
exercer o cargo de Diretora de Serviços de Assuntos Institucionais
integrado na Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, a Primeira Secretária de Embaixada — pessoal
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Ana Branco
Rodrigues Leitão, cujo currículo académico e profissional, que se anexa
ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da

