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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
Despacho n.º 18/2020
Sumário: Nomeação de Sandra Margarida Ferreira Portinha para exercer funções de apoio
técnico-administrativo no Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 8 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as
funções de apoio técnico-administrativo do meu Gabinete Sandra Margarida Ferreira Portinha.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 6
de janeiro de 2020.
3 — Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se no Diário
da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
9 de dezembro de 2019. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Baptista Grade Zacarias.
ANEXO

Concluiu a licenciatura em Comunicação Social na Escola Superior de Educação de Coimbra
em 2012, tendo durante a frequência do curso sido, entre 2009 e 2012, durante a qual foi jornalista
na Rádio Universidade de Coimbra e jornalista estagiária na estação de televisão SIC. Entre 2012
e 2015 exerceu funções como assistente de direção e consultora de comunicação júnior no setor
privado. Em 2013 assumiu o cargo de responsável de comunicação em campanha para as Eleições
Autárquicas. Foi estagiária na Representação da Comissão Europeia em Portugal, integrada na
secção de assessoria de imprensa regional, em 2016. Trabalhou como consultora de produto e
produtora de conteúdos no setor privado até 2019.
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