
 

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal  
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt 
Página 1 de 2 

[Presidente] 

 

Despacho P-01/2016 

CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA DIRETORA-EXECUTIVA 
GABRIELA SOUSA ROSA  

 

 

Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, alterada pelas Leis 

n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, foi por mim aceite a cessação da comissão de 

serviço da licenciada Gabriela Sousa Rosa, como Diretora Executiva da Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, com efeitos a 7 de janeiro de 2016, 

regressando ao lugar de origem a partir dessa data.  

 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 4 de janeiro de 2016. 

 

O Presidente, 

 

[Professor Doutor Vítor dos Reis] 
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NOTA CURRICULAR 
 
 
NOME E FILIAÇÃO: 
Ana Paula Costa Carreira, filha de Fernando Martinho Carreira e Maria Emília Pires da 
Costa Carreira, nascida a 25 de abril de 1958 em Lisboa. 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL: 
Licenciada em Economia, concluída em 1983, na Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa. 
Detentora do Seminário de Alta Direção realizado em 2005 no Instituto Nacional de 
Administração. Possui ainda o curso FORGEP, Programa de Formação em Gestão 
Pública, realizado em 2008 no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa e ainda diversos cursos de formação dos quais se destacam os diretamente 
relacionados com gestão universitária pública: gestão financeira e patrimonial, gestão 
de recursos humanos, liderança e gestão académica. 
 
CARGOS E FUNÇÕES: 
Assume o lugar de Técnica Superior do mapa de pessoal da Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa depois de mais de 24 anos dedicada à Universidade de 
Lisboa. 
Ingressou na Administração Pública em 1984 como Técnica Superior da Direção Geral 
do Tesouro do Ministério das Finanças. 
Entre 1992 e 2000 foi Diretora de Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
responsável pelas áreas Financeiras, de Recursos Humanos e Académicas  
Entre 2000 e 2011 foi Secretária da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, responsável pela gestão e coordenação das áreas administrativas da 
Faculdade. 
Entre 2011 e 2015 foi Diretora-Executiva da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, responsável pela direção das Unidades Administrativas de Gestão da 
Faculdade que compreendem as áreas da Biblioteca, Académicas, Recursos 
Financeiros, Recursos Humanos e áreas de Comunicação e Internacionalização. 
 
Durante os anos de 2008 e 2012 prestou colaboração na Fundação da Universidade de 
Lisboa na área da gestão dos projetos de investigação. 
Participou em vários júris de concursos públicos no âmbito do recrutamento de 
pessoal não docente e contratação pública e fez parte, de várias ações de formação e 
grupos de trabalho, promovidos pela Universidade de Lisboa nas áreas de 
implementação da contabilidade patrimonial, implementação de contabilidades 
analíticas e auditorias internas. 
Foi ainda durante mais de 20 anos membro do Senado da Universidade de Lisboa e do 
Conselho de Gestão das Unidades aonde foi dirigente. 
 


