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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 9586/2022

Sumário: Designa, para diretora do Colégio Português, em Luanda, a licenciada Bibiana Isabel 
Silva Gonçalves.

O Despacho n.º 1515/2021, de 8 de fevereiro, determinou o reconhecimento do ensino minis-
trado no Colégio Português de Luanda, localizado em Luanda, por se encontrar em conformidade 
com o estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 30/2009, de 3 de fevereiro, tendo fixado a constituição da 
direção pedagógica, conforme estatui a alínea f) do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 30/2009, 
de 3 de fevereiro.

No âmbito das competências conferidas pelo Despacho n.º 8462/2022, de 11 de julho, e ao 
abrigo do disposto no artigo 9.º conjugado com a alínea f) do n.º 3 do artigo 4.º, ambos do Decreto-
-Lei n.º 30/2009, de 3 de fevereiro, determino:

1 — A direção pedagógica do Colégio Português de Luanda, situado em Luanda, passa a ser 
constituída pela diretora pedagógica, Bibiana Isabel Silva Gonçalves, habilitada com a licenciatura 
em Ensino de Biologia e Geologia, variante Geologia, pela Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa.

2 — A síntese curricular é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos a 30 de março de 2022.

27 de julho de 2022. — O Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite.

Síntese curricular

Bibiana Isabel Silva Gonçalves licenciou -se em Ensino de Biologia e Geologia, variante Geo-
logia, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 10 de outubro de 2005 e con-
cluiu uma pós -graduação na área da Geologia, especialização em Ambiente, Riscos Geológicos 
e Ordenamento do Território na mesma Faculdade em 14 de setembro de 2006. Possui sete anos 
e 200 dias de experiência profissional, durante os quais, para além de docente dos grupos 520 
e 230, exerceu funções de diretora de turma, coordenadora dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e coordenadora da equipa de secretariado de exames nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019. 
Desde o ano letivo 2019/2020, integra a direção pedagógica do Colégio Português de Luanda, 
desempenhando a função de vice -diretora.
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