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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Casa Pia de Lisboa, I. P.

Aviso n.º 1466/2021

Sumário: Designação em comissão de serviço da licenciada Cláudia Marisa do Nascimento Bar-
quinha Tavares Matos Silva, no cargo de diretora da Unidade de Recursos Humanos, 
da Casa Pia de Lisboa, I. P.

Designação em comissão de serviço da licenciada Cláudia Marisa do Nascimento Barquinha
Tavares Matos Silva, no cargo

de Diretora da Unidade de Recursos Humanos, da Casa Pia de Lisboa, I. P.

Torna -se público que — ao abrigo do disposto no art. 21.º, n.º 11 do estatuto do pessoal diri-
gente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado (doravante 
EPD), aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação vigente —, por despacho 
de 28/12/2020, o Conselho Diretivo da Casa Pia de Lisboa, I. P. designou a licenciada Cláudia 
Marisa do Nascimento Barquinha Tavares Matos Silva no cargo de Diretora da Unidade de Recur-
sos Humanos, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, com efeitos a 30/12/2020 — sendo 
nesse ato autorizada a opção pelo vencimento da sua categoria de origem, ao abrigo da faculdade 
conferida pelo artigo 31.º, n.º 3, do referido estatuto —, em virtude da mesma possuir competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, em resultado do 
procedimento concursal de seleção e recrutamento aberto pelo aviso n.º 19010/2020, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 227/2020 e na Oferta Pública n.º OE202011/0556, no dia 
20 de novembro de 2020.

Nota curricular

Nome: Cláudia Marisa do Nascimento Barquinha Tavares de Matos Silva.

Formação Académica:

Licenciada em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa;

Pós -Graduada em Gestão e Administração Pública pelo curso de Estudos Avançados em 
Gestão e Administração Pública, ministrado pelo Instituto Nacional de Administração.

Formação Profissional:

Certificada com a Formação Profissional do Programa de Formação em Gestão Pública — FOR-
GEP, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Administração;

Frequência de uma Formação Experiencial na área da Liderança promovida Escola de Lide-
rança e Treino de Executivos da Team Work.

Atividade Profissional:

Ingressou na Administração Pública em 1997, tendo exercido funções como docente em Es-
tabelecimentos Públicos de Ensino Secundário, lecionando a disciplina de Matemática;

Em 2002 integra o mapa de pessoal da Direção -Geral do Orçamento enquanto Técnica Supe-
rior, afeta à Direção de Serviços de Gestão da Informação Orçamental como elemento integrante 
da equipa de apoio à dinamização da implementação da Reforma Administrativa e Financeira do 
Estado, mais concretamente, ao nível dos Sistemas de Informação para a Gestão Orçamental, e 
mais tarde na Direção de Serviços de Análise e Finanças Públicas;
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Em 2005 é provida no cargo de Chefe de Divisão de Pessoal e Vencimentos da Casa Pia de 
Lisboa assumindo a coordenação no que concerne aos temas de recursos humanos e de gestão 
de pessoal;

Entre 15 de maio de 2008 e 31 de agosto de 2011, assumiu o cargo de Diretora de Serviços 
no Departamento de Gestão do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., instituto público do-
tado de autonomia financeira, coordenando as áreas de planeamento e administração financeira, 
contratação pública e recursos humanos;

A 1 de setembro de 2011 é nomeada como Chefe de Divisão de Planeamento e Avaliação do 
PIDDAC, da Direção de Serviços do PIDDAC, da Direção -Geral do Orçamento, participando na 
produção e difusão de informação respeitante à preparação e execução do investimento, análise 
e proposta de alterações orçamentais, e estudo de projetos de diploma que envolvam matéria 
orçamental, na área do investimento;

Ainda, na Direção -Geral do Orçamento, em fevereiro de 2012, é nomeada em regime de 
acumulação como Chefe de Divisão de Orçamento e Recursos Próprios, da Direção de Serviços 
dos Assuntos Comunitários, participando no quadro de negociação do orçamento e programação 
plurianual da União Europeia e elaboração da estimativa de base dos recursos próprios;

Elemento integrante do Grupo de Trabalho da Direção -Geral do Orçamento de apoio e pres-
tação de esclarecimentos no âmbito do Memorando de entendimento entre a União Europeia, o 
Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e o Estado Português, no decurso do 
Programa de Apoio Económico -Financeiro (PAEF);

Representante da Direção -Geral do Orçamento do Ministério das Finanças nas reuniões do 
Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) realizadas nas instalações da Comissão Euro-
peia em Bruxelas;

Expert acreditado no Conselho da União Europeia, pelo Ministério das Finanças do Estado 
Português;

Representante da Direção -Geral do Orçamento do Ministério das Finanças nas reuniões da 
Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus (CIAE) presididas pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, no âmbito do quadro de negociação do Orçamento e programação plurianual da 
União Europeia;

Interveniente na preparação do dossier da participação portuguesa, apresentado por Sua Ex-
celência o Senhor/a Ministro(a) das Finanças empossado, nas reuniões do Conselho de Ministros 
do Orçamento da União Europeia (ECOFIN);

Desde setembro de 2013 presta assessoria técnica direta ao Senhor Presidente do Município 
no âmbito dos mecanismos de financiamento nacionais e da União Europeia, integrando o Gabinete 
de Assuntos Europeus da Câmara Municipal de Sintra.

05/01/2021. — O Vogal do Conselho Diretivo, José Manuel Martins Lucas.
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