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concursal, a mestre Maria Cabral Alves Mineiro, cuja nota curricular 
anexa ao presente despacho evidencia perfil adequado e demonstrativo 
da aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do 
referido cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2017.
29 de maio de 2017. — O Secretário de Estado da Cultura, Miguel 

Honrado.

Nota Curricular
Maria Cabral Alves Mineiro nasceu a 16 de maio de 1985, em Lisboa.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova 

de Lisboa (2007), Pós -Graduada em Estudos Avançados em Gestão Pú-
blica pelo Instituto Nacional de Administração (2009) e com Mestrado em 
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (2009).

Com um percurso de vários anos nas áreas da Propriedade Intelectual e 
com experiência no desenvolvimento de políticas públicas para o Direito 
de Autor, inicia a sua atividade profissional como técnica superior no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., em 2009, com espe-
cialização nas áreas da contratação pública, marcas, patentes e design.

Em 2013 é convidada para exercer funções no Gabinete do Secretário 
de Estado da Cultura, como técnica especialista, onde assegura, a par do 
direito de autor e direitos conexos, as áreas do cinema e do audiovisual, 
através da coordenação e formulação de medidas legislativas tendo 
em vista o desenvolvimento e reforço da política de apoio à produção 
cinematográfica em Portugal e o acompanhamento dos concursos de 
apoio ao cinema e ao audiovisual.

Em 2015 integra o Gabinete da Secretária de Estado da Cultura 
e posteriormente o Gabinete do Secretário de Estado da Cultura do 
XXI Governo Constitucional, no qual exerce funções de adjunta nas 
áreas do cinema e audiovisual, do direito de autor e direitos conexos. 
Coordena a gestão e formulações de medidas de políticas públicas nestas 
áreas, com especial enfoque para a regulamentação do setor do cinema e 
do audiovisual e a estratégia de promoção da produção cinematográfica 
e dos autores portugueses.

Representa o Estado português em iniciativas em território português 
e internacional, de promoção e defesa do direito de autor e dos direitos 
conexos.

Simultaneamente é autora de publicações especializadas em Direito 
Internacional Público e na área da Cultura.

310533615 

 Despacho n.º 5292/2017
Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
na redação conferida pelo Decreto -Lei n.º 96/2015, de 29 de maio, 
estabelece que, em caso de vacatura, os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição até à designação do novo titular, a 
qual segue procedimento concursal;

Considerando que se encontra vago o cargo de presidente do Instituto 
do Cinema e do Audiovisual, I. P., e que importa acautelar o normal 
funcionamento deste organismo;

Assim, ao abrigo do disposto no Despacho n.º 6692/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 20 de maio de 2016, e nos 
termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
atual, e do artigo 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 79/2012, de 27 de março, que 
aprova a orgânica do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.:

1 — Designo para exercer o cargo de presidente do conselho diretivo 
do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., em regime de substituição, 
até à nomeação do titular na sequência do procedimento concursal, o 
licenciado Luís Afonso de Chaby Rosa Vaz, cuja nota curricular anexa 
ao presente despacho evidencia perfil adequado e demonstrativo da 
aptidão e da experiência profissional necessárias ao exercício do re-
ferido cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2017.
29 de maio de 2017. — O Secretário de Estado da Cultura, Miguel 

Honrado.

Nota Curricular
Luís Chaby Vaz nasceu em 31 de maio de 1967, em Lisboa.
Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa (1993, 

menção Jurídico -Económica) e Pós -Graduado em Direito da Comuni-
cação/Economia da Comunicação pelas Universidades de Coimbra e 
Poitiers (1995).

Iniciou a sua atividade profissional em 1993 como Advogado na 
Sociedade de Advogados Coelho Ribeiro e Associados, com especial 

dedicação às áreas do direito comercial, direitos de autor e direitos 
conexos.

Em 1996 foi nomeado Subdiretor do Teatro Nacional São João, no 
Porto, onde se manteve até ao ano 2000, com os pelouros administrativos, 
financeiros e da comunicação.

No ano 2000, integrou o Grupo Young & Rubicam Portugal como 
Diretor Geral da unidade digital deste grupo publicitário e mais tarde, 
integrando a área de Advertising e New Business.

Em 2004 foi nomeado Vogal do Conselho de Administração do Teatro 
Nacional D. Maria II, cargo que exerceu até janeiro de 2006.

Em abril de 2006 é designado Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Tobis Portuguesa, S. A. mandato que interrompeu quando foi 
nomeado para Chefe do Gabinete do Ministro da Cultura, funções que 
desempenhou até janeiro de 2010.

Em abril desse mesmo ano é nomeado Conselheiro Cultural da Em-
baixada Portuguesa em Espanha.

Em setembro de 2013 regressa a Portugal onde integra os quadros da 
Capital Criativo S. A. com as funções de Project Manager. No âmbito 
desta colaboração, foi designado administrador de sociedades partici-
padas por aquela entidade gestora. Desde setembro de 2016 tem de-
senvolvido a sua atividade profissional como consultor de empresas, 
em regime liberal.

310533534 

 Despacho n.º 5293/2017
1 — Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 20.º da 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 96/2015, de 29 de maio, e ao abrigo do Despacho n.º 6692/2016, 
publicado no Diário da República, n.º 98, 2.ª série, de 20 de maio de 
2016, determino a cessação do mandato, a seu pedido, da licenciada 
Ana Cristina Assis dos Santos da Costa Dias Marques Passos, no 
cargo de vice -presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema 
e do Audiovisual, I. P., para o qual foi designada através Despacho 
n.º 1166/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 
24 de janeiro de 2014.

2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de maio de 2017.
29 de maio de 2017. — O Secretário de Estado da Cultura, Miguel 

Honrado.
310533486 

 Despacho n.º 5294/2017
1 — Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 20.º da 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 96/2015, de 29 de maio, e ao abrigo do Despacho n.º 6692/2016, 
publicado no Diário da República, n.º 98, 2.ª série, de 20 de maio de 
2016, determino a cessação do mandato, a seu pedido, da licenciada 
Maria Filomena Allen Serras Pereira Furtado, no cargo de presidente do 
Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., para 
o qual foi designada através do Despacho n.º 1165/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2014.

2 — O presente despacho produz efeitos a 31 de maio de 2017.
29 de maio de 2017. — O Secretário de Estado da Cultura, Miguel 

Honrado.
310533453 

 Direção Regional de Cultura do Centro

Aviso n.º 6744/2017
1 — A Direção Regional de Cultura do Centro pretende recrutar 

mediante o recurso à figura da mobilidade interna prevista nos arti-
gos 92.º a 97.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 
um técnico superior, licenciado em Engenharia Eletrotécnica, com a 
seguinte caracterização:

a) Assegurar o apoio na área da engenharia eletrotécnica à Direção 
Regional de Cultura do Centro, no contexto das suas atribuições, cons-
tantes do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 114/2012, de 25 de maio;

2 — Perfil de competências: experiência profissional comprovada no 
contexto na Administração Pública nas matérias relacionadas com as 
atividades a desenvolver, privilegiando -se as seguintes competências:

a) Experiência em projetos e acompanhamento de obras de instalações 
elétricas com domínio das Regras Técnicas das Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão;

b) Experiência em projeto e acompanhamento de obras de instalações 
de telecomunicações;


