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4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O capitão de Polícia Aérea Eduardo Filipe Areia da Silva Brás é casado, natural do concelho de Montijo, Setúbal, tem 39 anos e 15 anos de
serviço. Foi promovido ao atual posto em 1 de outubro de 2015.
Concluiu a licenciatura em Tradução e Interpretação de Inglês e
Francês em julho de 2002 e o Estágio Técnico-Militar, especialidade
Polícia Aérea, em dezembro de 2010.
Ao longo da sua carreira prestou serviço no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea como Adjunto do Diretor do Núcleo de Polícia Aérea. Prestou ainda serviço na Base Aérea n.º 6 como comandante
da Esquadrilha de Apoio na Esquadra de Polícia Aérea e adjunto para o
Centro Coordenador de Segurança e Defesa. Em 2011 desempenhou as
funções de oficial de operações na Unidade de Proteção da Força até 4
de janeiro de 2014, momento em que assumiu o comando da Unidade de
Proteção da Força. Em 2014 e 2015 desempenhou funções de oficial de
proteção da força da Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da
Operação Minusma. Desde novembro de 2015 desempenhou as funções
de Ajudante-de-Campo do Ministro da Defesa Nacional.
Na sua folha de serviço constam ainda cinco condecorações.
311851007
Despacho n.º 12178/2018
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, conjugado com o
n.º 9 do artigo 4.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, para exercer as
funções de coordenadora do pessoal de apoio técnico-administrativo do
meu gabinete, Helena Maria Garcia dos Santos Aires, Assistente Técnica
da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com produção
de efeitos desde 15 de outubro de 2018.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem, e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Helena Maria Garcia dos Santos Aires, Assistente Técnica, nasceu a
13 de abril de 1964, na Freguesia de Jou, Concelho de Murça, e possui
o 12.º ano de escolaridade, e foi integrada no quadro de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional a partir de 23 de abril
de 1998. Atualmente possui a categoria de Assistente Técnico do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Entre 1986-1989, foi empregada no ramo do comércio.
De janeiro a abril de 1990, foi nomeada colaboradora junto do Ministro da Presidência. Em abril de 1990, foi transferida para o gabinete
do Ministro da Defesa Nacional, desempenhando atualmente a função
de coordenadora do gabinete de apoio. Possui Credenciação desde
janeiro de 1991.
Frequentou vários cursos de formação profissional, entre os quais:
Curso de Datilografia; Curso Geral de Segurança de Matérias Classificadas; Curso Regime de Férias Faltas e Licenças; Curso SmartDocs e
Gesdocs — ICL Computadores, L.da; Curso de Introdução à Administração Pública; Curso de Organização e Técnicas de Arquivo; Curso de
Procedimento e Processo Administrativo; e Seminário sobre o Novo
Siadap e os Aspetos Práticos. Possui 5 louvores individuais e 9 coletivos.
Possui Medalhas da Defesa Nacional de 3.ª e 4.ª Classes.
311885733
Despacho n.º 12179/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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, para exercer funções na área
da assessoria de comunicação, a mestre Ana Sofia Ramos dos Santos,
com produção de efeitos desde 15 de outubro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido
decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao
estabelecido para o cargo de adjunto.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Ana Sofia Ramos dos Santos, licenciada em Jornalismo, pela Escola
Superior de Comunicação Social (2010), tendo frequentado a XIOS
Hogeschool of Limburg, na Bélgica, no âmbito do programa Erasmus.
É mestre em Ciência Política e Relações Internacionais: Segurança e
Defesa, pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
Portuguesa, e é mestre em European History and Civilisation, programa
conjunto das Universidades de Leiden, Paris I — Sorbonne e Oxford,
do Consórcio Europaeum.
Fez diversas formações da NATO e das Nações Unidas em Comunicação Intercultural, Planeamento Civil de Emergência, Apoio a Operações
de Paz, Planeamento de Operações, Direito Internacional Humanitário,
Crianças e Conflito Armado, Gestão Multinacional de Crises, Tráfico de
Seres Humanos, Controlo de Tumultos e Apoio Psicossocial.
Desde janeiro de 2017 exerceu funções de assessoria de comunicação
no gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
Durante o ano de 2016, exerceu funções na área da comunicação no
Ministério da Defesa Nacional, no âmbito do programa PEPAC.
Desempenhou funções de assessoria de imprensa na Representação
da Comissão Europeia em Lisboa, estágio blue book (2011). Posteriormente foi assistente de investigação no Instituto de Estudos Políticos, na
Universidade Católica Portuguesa (2012). Desempenhou um estágio em
comunicação online, na agência das Nações Unidas, World Food Programme, em Itália (2014). Apoiou o desenvolvimento e a implementação
da comunicação estratégica (STRATCOM), no Allied Land Command
da NATO, na Turquia (2014-2015). Foi consultora na NCIA — NATO
Communications and Information Agency, na Bélgica (2015).
311851023
Despacho n.º 12180/2018
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, para exercer as funções de adjunto do meu gabinete, o
licenciado em Direito Nuno Gabriel Lopes Cabral, Primeiro-Secretário
de Embaixada do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com
produção de efeitos a 15 de outubro de 2018.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
23 de outubro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, João
Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
Nuno Gabriel Lopes Cabral nasceu em Lisboa, em 1980. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa (Lisboa, 2003) e Master of European Law pelo Colégio da
Europa (Bruges, 2004).
Ingressou na carreira diplomática em janeiro de 2007, tendo trabalhado
na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, nos Serviços do Mercado
Interno e das Relações Externas da União Europeia, e, posteriormente,
na Direção-Geral de Política Externa, na Direção de Serviços das Organizações Políticas Internacionais. Esteve colocado na Embaixada de
Portugal em Praga durante a Presidência Checa do Conselho da União
Europeia, no primeiro semestre de 2009, na Missão Permanente de
Portugal junto das Nações Unidas em Nova Iorque durante o mandato
de Portugal no Conselho de Segurança (2011-2012) e na Missão Permanente de Portugal junto do Gabinete Europeu das Nações Unidas e
outras Organizações Internacionais em Genebra de agosto de 2013 a
agosto de 2018. Desempenhou, desde agosto de 2018, as funções de
adjunto no gabinete do Ministro da Defesa Nacional. É atualmente
Primeiro-Secretário de Embaixada.
311886057
Despacho n.º 12181/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 Técnico Especialista, para exercer funções

