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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Despacho n.º 3428/2020

Sumário: Designa Isabel Maria Margarido Tadeu, técnica superior do mapa de pessoal da Secre-
taria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, para o cargo de chefe da Divisão 
de Relações Públicas e Apoio ao Conselho de Ministros.

Considerando que o cargo de chefe da Divisão de Relações Públicas e Apoio ao Conselho de 
Ministros da Secretaria -Geral se encontra vago desde 1 de março de 2020;

Considerando a necessidade de garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica 
de forma a dar cabal cumprimento à missão da SGPCM neste domínio;

Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
conjugado com as alíneas f) e g) do n.º 1 do artigo 9.º da Portaria n.º 395/2019, de 13 de novem-
bro, designo a licenciada Isabel Maria Margarido Tadeu, técnica superior do mapa de pessoal da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, para desempenhar funções no cargo 
de chefe da Divisão de Relações Públicas e Apoio ao Conselho de Ministros, em regime de subs-
tituição, considerando que possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequadas ao exercício do cargo a prover, evidenciados na 
nota curricular em anexo ao presente despacho.

A presente designação produz efeitos a 1 de março de 2020.

9 de março de 2020. — O Secretário -Geral, David Xavier.

Nota curricular

Nome: Isabel Maria Margarido Tadeu.
Naturalidade: Lisboa.
Habilitações académicas e literárias: licenciada em Relações Internacionais pela Universidade 

Lusíada de Lisboa, em 1996.
Outra formação: pós -graduação em Comunicação e Marketing pelo Instituto de Novas Profis-

sões, em 2003, e curso de alta direção em Administração Pública no ISCTE, em 2010.
Categoria: técnica superior.
Experiência profissional:

Integrada no mapa de pessoal da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
na sequência da consolidação definitiva da mobilidade como técnica superior, com efeitos a 26 de 
setembro de 2019;

Inicia funções na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros em regime de 
mobilidade na categoria de técnico superior com efeitos a 1 de fevereiro de 2018;

Nomeada coordenadora do Núcleo de Programação Cultural e Ligação à Sociedade do Departa-
mento de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, em 2013;

Nomeada coordenadora do Núcleo Cultural do Departamento de Estratégia e Relações Ex-
ternas da Universidade de Lisboa, a 9 de março de 2011;

Nomeada técnica superior principal, no quadro de assessoria técnica e administrativa da Fa-
culdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, em 2001;

Nomeada técnica superior na Divisão de Imagem, Cultura e Publicações da Universidade de 
Lisboa, em 1997;

Integrada no quadro do Departamento de Relações Internacionais da Segurança Social como 
operadora de sistema de 1.ª classe, em 1992;

Início de exercício em funções públicas como operadora de sistema na Caixa de Previdência 
e Abono de Família dos Profissionais de Pesca, em 1986.
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