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 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Despacho (extrato) n.º 10337/2022

Sumário: Designação de Paula Sofia Fonseca Tavares no cargo de diretora do Departamento de 
Planeamento, Gestão e Controlo, em regime de substituição.

Ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da 
Administração Central, Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na sua redação atual, torna -se público que, por meu despacho de 10 de agosto de 2022, designei 
para exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau como Diretora de Serviços do Departamento 
de Planeamento, Gestão e Controlo, em regime de substituição, a licenciada Paula Sofia Fonseca 
Tavares, técnica superior de orçamento e conta especialista do mapa de pessoal da Direção -Geral 
do Orçamento, cuja nota curricular em anexo evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão 
e da experiência profissional necessárias ao exercício do cargo.

O presente despacho de designação produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2022.

11 de agosto de 2022. — O Diretor -Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos.

ANEXO

Nota curricular

Paula Sofia Fonseca Tavares.
Formação Académica: Licenciatura em Gestão.
Experiência profissional:

De 18 de maio de 2022 a agosto de 2022 — subdiretora -geral da Direção -Geral do Património 
Cultural, em regime de substituição;

De 5 de julho de 2021 a 17 de maio de 2022 — diretora de serviços do Departamento de 
Planeamento, Gestão e Controlo da Direção -Geral do Património Cultural, em regime de substituição;

De abril a junho de 2021 — técnica superior de orçamento e conta especialista da Direção-
-Geral do Orçamento;

De 1 de setembro de 2014 a 31 de março de 2021 — chefe da Unidade de Orçamento e 
Controlo do Instituto de Financiamento Agricultura e Pescas (IFAP), com as seguintes funções: 
elaboração do orçamento anual e de gestão e controlo da execução orçamental; elaboração do 
reporte regular da execução; elaboração de relatórios e outras informações de gestão necessárias 
ao acompanhamento da gestão orçamental do IFAP — Ministério da Agricultura;

De maio de 2008 a agosto de 2014 — coordenadora do Núcleo de Gestão Orçamental do 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), com as funções de coorde-
nação do programa orçamental (Programa Justiça) e de controlo da execução do orçamento do 
IGFEJ — Ministério da Justiça;

De junho de 2001 a maio de 2008 — técnica superior na Direção -Geral do Orçamento — Mi-
nistério das Finanças e da Administração Pública;

De dezembro de 2000 a junho de 2001 — técnica superior no Departamento Financeiro da 
Reitoria da Universidade de Lisboa — Ministério da Educação;

De setembro a novembro de 2000 — técnica superior na Estrutura de Apoio Técnico da Inter-
venção Operacional da Educação (PRODEP III — Programa de Desenvolvimento Educacional para 
Portugal) — Ministério da Educação;

De novembro de 1998 a setembro de 2000 — técnica superior na Direção -Geral do Ensino 
Superior (PRODEP II — Programa de Desenvolvimento Educacional para Portugal) — Ministério 
da Educação;
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De março a novembro de 1998 — assistente de compras, com funções de consulta a fornece-
dores nacionais e internacionais na área das tecnologias de informação na LUMA, S. A. (empresa 
de suporte tecnológico), em Lisboa;

De março de 1997 a março de 1998 — consultora em projetos de investimento em pequenas 
e médias empresas na CEV — Consultores em Engenharia do Valor, L.da;

Foi júri de concurso para dirigente e júri de concursos para técnicos superiores.

Ações de formação frequentadas:

FORGEP — Programa de Formação de Gestão Pública e Inovação Estratégia e Inteligência 
Competitiva (INA — Instituto Nacional da Administração);

Várias formações nas áreas jurídica, financeira orçamental e contabilística, auditoria, recursos 
humanos e informática na Direção -Geral do Orçamento.
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