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Diário da República, 2.ª série — N.º 20 — 29 de janeiro de 2015
do Festival de Locardo pela sua qualidade estética e rigor Histórico, e
noutro filme do mesmo realizador, “Os Olhos da Ásia”, sobre a vinda
dos primeiros japoneses, istódos príncipes convertidos ao Catolicismo,
à Europa (1993).
Atividade Académica
É docente na Universidade de Évora, na Universidade Técnica de
Lisboa e na Universidade Autónoma de Lisboa/Departamento de Arquitetura, onde rege as cadeiras de História da Arquitetura, desde 2008.

as minutas e outorgar os contratos a celebrar, até ao valor máximo de
€ 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
28 de janeiro de 2015. — O Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.
208401055

Formação complementar
Curso do Centro Internazionale Andrea Palladio, História da Arte,
Centro Internazionale Andrea Palladio, Itália, Veneto.
Dados Pessoais
Nome: Sandra Maria Albuquerque e Castro Simões.
Data de Nascimento: 30.01.1971.
Graus Académicos: Licenciatura em Economia (1994), Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra.
Experiência Profissional
Técnica Superior na área de Economia e Finanças (2015) na Câmara
Municipal de Lisboa, onde foi responsável pelo apoio direto ao Diretor
do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, na área de recursos
humanos, especialmente na componente financeira e orçamental.
Vogal do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II,
E.P.E. (2011-2015), com responsabilidade nas áreas dos objetivos e do
exercício dos poderes de gestão que não estejam reservados a outros
órgãos, e em especial, a elaboração e submissão à aprovação dos planos
de atividades anuais e plurianuais e respetivos orçamentos, bem como
os demais instrumentos de gestão previsional legalmente previstos e os
documentos de execução orçamental e prestação de contas, assegurar
a respetiva execução orçamental aplicando as medidas destinadas a
corrigir os desvios em relação às previsões realizadas; definir as linhas
de orientação a que devem obedecer a organização e o funcionamento
da TNDMII, E.P.E., entre outras.
Assessora técnico-financeira do Gabinete do Secretário de Estado da
Cultura (2011), em regime de comissão de serviço, mediante cedência
de interesse público da Inspeção-Geral das Atividades Culturais.
Nomeação como diretora de serviços de gestão de recursos da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (2011).
Técnica superior na área de Economia e Finanças (1996-2010), na
Câmara Municipal de Lisboa.
Formação profissional
Curso Técnico-Profissional de Contabilidade e Gestão, Nível 3 de
qualificação profissional (1989).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar
Despacho n.º 947-C/2015
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º, artigos 36.º e 37.º do
Código do Procedimento Administrativo, e artigo 109.º do Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua redação atual, conjugado com
o Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, retificado pela Declaração
de Retificação n.º 3/ 2012, de 26 de janeiro, e alterado pelos Decretos-Leis
n.º 266-G/2012, de 31 de dezembro, e n.º 102/2013, de 25 de julho, que
aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação e Ciência, e no uso
das competências que me foram delegadas pelo Ministro da Educação e
Ciência através do Despacho n.º 4654/2013, de 26 de março, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 3 de abril de 2013, determino
o seguinte:
1 — Subdelegar na Diretora-Geral da Direção-Geral de Estatísticas
da Educação e Ciência, Professora Doutora Luísa da Conceição dos
Santos de Canto e Castro Loura, com a faculdade de subdelegação, a
competência para a prática de todos os atos relacionados com a realização e autorização das despesas e respetivos pagamentos com locação
ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços da Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência, designadamente a competência
para escolher os procedimentos pré-contratuais, aprovar as peças dos
mesmos, designar o júri dos concursos, proceder à adjudicação, aprovar

MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
E DA SOLIDARIEDADE,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinetes dos Ministros da Educação e Ciência
e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Despacho n.º 947-D/2015
Considerando que Regulamento (EU) n.º 1288/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, criou o Programa
“Erasmus+”, o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto;
Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2014,
de 24 de fevereiro, cria a estrutura de missão denominada “Agência
Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação”, doravante designada por Agência Nacional Erasmus+ Educação
e Formação;
Considerando, ainda, que a Agência Nacional para a Gestão do
Programa Erasmus+ Educação e Formação tem a missão de assegurar a gestão e a execução das atividades ainda em vigor do Programa
Aprendizagem ao Longo da Vida, do Programa Erasmus Mundus e do
Programa Tempus IV;
Considerando a necessidade de assegurar transitoriamente as funções
de responsável pela autoridade de gestão bem como a transição entre
os dois Programas;
Assim, ao abrigo do artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro,
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto-Lei
n.º 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro, e pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, determina-se:
É designada, em regime de comissão de serviço, a licenciada Maria
do Céu Pereira dos Santos Crespo para exercer o cargo de diretora da
Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Educação e
Formação, cujo currículo académico e profissional, se anexa ao presente
despacho, e que deste faz parte integrante, com efeitos a 1 de janeiro
de 2014.
29 de janeiro de 2015. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Nota Curricular
Maria do Céu Pereira dos Santos Crespo.
Habilitações Académicas: licenciatura em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (UTL) e licenciatura
em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social PIO XII,
Luanda, Angola.
Formação Complementar: Pós-graduação em Estudos Europeus.
Experiência profissional:
De 1 de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2014 foi designada
Diretora da Agência Nacional para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (Despacho n.º 8776/2012, de 25 de junho,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 3 de julho
de 2012).
De 2004 até à presente data coordenou a Oficina de Transferência
de Tecnologia e Conhecimento da Universidade Técnica de Lisboa
(OTIC|UTL) com especial destaque para as áreas de empreendedorismo
e propriedade industrial.
No período de 2001 a 2004 exerceu funções no Instituto de Formação «Training of European Statisticians» (TES) empresa holandesa
sediada no Luxemburgo, onde foi responsável pelas Relações Externas.
De 1999 a 2000 foi responsável pelas Direção das relações externas
da Universidade Técnica de Lisboa.
De 1995 a 1998 exerce funções na qualidade de funcionária nacional
destacada no EUROSTAT-Direção E - Estatísticas Sociais, Regionais e

