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CULTURA
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural
Despacho n.º 12142/2020
Sumário: Designa a Doutora Suzana Maria Peres de Menezes para exercer o cargo de diretora
regional de Cultura do Centro.

Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, aprovado pela Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, regula,
nos artigos 18.º, 19.º e 19.º-A, a forma de recrutamento, de seleção e de provimento dos cargos de
direção superior, ali se estabelecendo que o recrutamento se efetua por procedimento concursal, a
desenvolver pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública;
Considerando os resultados obtidos em sede do procedimento concursal desenvolvido nos
termos do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública, para o cargo de diretor regional
de Cultura do Centro e a fundamentação constante da proposta de designação elaborada pelo
respetivo júri, nos termos do n.º 6 do artigo 19.º do referido Estatuto:
1 — Designo, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência de procedimento
concursal, a Doutora Suzana Maria Peres de Menezes para, em comissão de serviço e pelo período de cinco anos, exercer o cargo de diretora regional de Cultura do Centro, a que se refere o
n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, e o n.º 1 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a 27 de novembro de 2020.
30 de novembro de 2020. — A Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela
Carvalho Ferreira.
Nota curricular

Dados pessoais:
Nome: Suzana Maria Peres de Menezes;
Data de nascimento: 30 de dezembro de 1972.
Graus académicos: licenciada em Comunicação Social (1995), pela Universidade da Beira
Interior; mestre em Museologia (2005) pela Universidade Lusófona; doutorada em Estudos Culturais,
pela Universidade de Aveiro (2018).
Experiência profissional:
Desde 1 de janeiro de 2019 tem exercido o cargo de diretor regional de Cultura do Centro.
Desde 2009 é Chefe de Divisão da Cultura do Município de São João da Madeira, assumindo
a direção e gestão de recursos humanos, gestão cultural e a gestão científica das instituições a
seu cargo, a saber, Biblioteca Municipal e Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, Museu da
Chapelaria e Museu do Calçado, Paços da Cultura e Casa da Criatividade.
Entre 2011 e 2015, assumiu a função de Diretora Executiva da Oliva Creative Factory, tendo
sido da sua responsabilidade o desenvolvimento e implementação das ações conducentes à abertura
da Oliva Creative Factory (fase de candidatura) e à afirmação desta nova instituição no contexto
cultural e criativo da região (após abertura).
Fez parte da equipa responsável pela abertura da Casa da Criatividade, ficando posteriormente
responsável pela gestão dos recursos humanos e processos administrativos da instituição. A partir
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de abril de 2014 assumiu a responsabilidade de programação cultural da Casa da Criatividade e
Paços da Cultura.
Desenvolveu diversas competências como coordenadora de equipas de trabalho e gestora de
projetos no domínio da cultura e turismo.
Desde outubro de 2014, integra o Núcleo de Investigação em Políticas Culturais, criado pelo
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho que visa contribuir
para a discussão crítica de temáticas como produção, promoção, divulgação e financiamento da
cultura.
Entre outubro de 1995 e maio de 1996, foi estagiária no Município de São João da Madeira,
ingressando no quadro como técnica superior de 2.ª classe, em 1999;
É autora de várias publicações e artigos e palestrante em cursos, seminários e colóquios,
nacionais e internacionais.
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