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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 2346/2017
Por despacho de 16 de fevereiro de 2017, do Vice -Presidente da 

Assembleia da República José Manuel Pureza:

Fabian Filipe Figueiredo — nomeado em regime de substituição, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, aprovada pela 
Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, na sua redação atual, para o cargo de 
secretário do gabinete do Vice -Presidente da Assembleia da República, 
com efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2017 e pelo tempo que persistir 
a ausência efetiva ao serviço por motivo de incapacidade temporária para 
o trabalho da secretária Sandra Cristina Andrade Carvalho, nomeada para 
o cargo de secretária do gabinete do Vice -Presidente da Assembleia da 
República, nos termos do Despacho (extrato) n.º 857/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, N.º 12, de 19 de janeiro de 2016.

 Despacho (extrato) n.º 2347/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funciona-

mento dos Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei 
n.º 28/2003, de 30 de julho, foi nomeado para o Grupo Parlamentar do 
Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 21 de fevereiro de 2017, 
o seguinte funcionário:

Despacho de 21 de fevereiro de 2017, do Presidente do Grupo Par-
lamentar do Bloco de Esquerda:

Assessor Parlamentar:
João Vasco Cruzeiro Oliveira Barata.
2 de março de 2017. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo 

 Soares.
310309026 

A exoneração da presente nomeação efetiva -se no dia anterior ao 
regresso ao serviço da Secretária Sandra Cristina Andrade Carvalho.

23 de fevereiro de 2017. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo 
Soares.

310308516 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Aviso n.º 2893/2017
A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género pretende 

recrutar, nos termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, três técnicos/as superiores para o desem-
penho de funções na Estrutura de Missão para a Igualdade de Género, 
mediante mobilidade interna na categoria.

A presente oferta de emprego e os requisitos a observar na respe-
tiva candidatura, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação do presente aviso.

2 de março de 2017. — O Vice -Presidente, Carlos Duarte.
310310695 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 2348/2017
Por despacho do Secretário de Estado da Internacionalização, de 23 de 

fevereiro de 2017, no uso das competências que lhe foram delegadas ao 
abrigo do ponto 4.3 do Despacho n.º 1478/2016, de 13 de janeiro, do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, e para efeitos do disposto no n.º 4 
do artigo 7.º dos Estatutos da Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, E. P. E., aprovados pelo Decreto -Lei n.º 229/2012, 
de 26 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 219/2015, de 8 de ou-
tubro, bem como na alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do Regulamento 
(interno) da Rede FDI Scout, de 03 de outubro de 2016, foi determinado 
o seguinte:

Mestre Olga Cristina Bártolo Faustino Benquerença — Nomeada, 
com efeitos a 1 de março de 2017, em comissão de serviço, como 
FDI Scout para os Mercados da América do Norte (Canadá e Estados 

Unidos da América), integrada no Centro de Negócios da AICEP 
em Nova Iorque, com acreditação diplomática como conselheira 
económica junto das correspondentes missões diplomáticas por-
tuguesas.

ANEXO

Nota curricular de Olga Cristina Bártolo
Faustino Benquerença

Mestre em Marketing Estratégico pelo ISCEM — Instituto Superior 
de Comunicação Empresarial (2014) e Licenciada em Comunicação 
Empresarial também pelo mesmo instituto superior (1995).

Diretora de Desenvolvimento do Negócio na Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP) desde novem-
bro de 2014, tendo desempenhado a função de Diretora de Capacitação 
Empresarial de março de 2012 a novembro de 2014.

De 2010 a 2012 desempenhou funções na Direção de Apoio à Rede 
da AICEP, no acompanhamento da atividade da rede Externa nos 
mercados dos Estados Unidos da América, Canadá e México e ainda 
Espanha. Em 2003 integrou a Agência Portuguesa para o Investimento 
(API), onde foi Strategic Investment Advisor na captação de investi-
mento estrangeiro. Foi ainda Key Account Manager, acompanhando, 
nas áreas de investimento e internacionalização, alguns dos maiores 
grupos multinacionais presentes em Portugal. Após fusão da API com 
o ICEP, em 2007, manteve as funções. Durante este período liderou, na 
AICEP, a relação com os investidores, o desenvolvimento de propostas 
e a negociação de captação de importantes projetos de investimento 
e de reinvestimento.

Experiência no setor público e privado, de 1994 a 2003, onde desem-
penhou funções em várias áreas da Comunicação: ANACOM — Chefe 
de Divisão de Eventos; Novis Telecom, S. A. — Trade Marketing Ma-
nager; Onyway Infocomunicações, S. A. — Content and Applications 
Vertical Manager.

3 de março de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de Admi-
nistração, Gilberto Jerónimo.

310310946 


