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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas
e do Ordenamento do Território
Despacho n.º 114/2020
Sumário: Designa Adélia Maria dos Santos Nunes para exercer as funções de apoio técnicoadministrativo no Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 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
no meu Gabinete, Adélia Maria dos Santos Nunes, com efeitos a partir de 5 de novembro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
20 de dezembro de 2019. — O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais
Nome: Adélia Maria dos Santos Nunes
Data e local de nascimento: 24 de novembro de 1969, em Santo António Além Capelas — Ponta
Delgada — S. Miguel — Açores
2 — Habilitações académicas:
12.º Ano — Área de saúde
Frequência de 3 anos em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia — FCT — no Monte da Caparica
3 — Experiência profissional:
Em 1992 iniciou o seu percurso profissional como operadora de registo de dados no INGA
(Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola), e um ano e meio depois na TMN.
Foi empregada de escritório num escritório de Advogados onde exerceu funções de apoio
direto à gerência na gestão administrativa e controlo de tesouraria (1994-1999).
Em outubro de 1999, assume o cargo de Secretária Pessoal do Sr. Secretário de Estado da
Agricultura no Ministério do Desenvolvimento Rural e das Pescas.
Desde maio de 2002, é Assistente Administrativa de 1.ª, desempenhando em simultâneo o
cargo de gestora de clientes e direção de tesouraria numa Sociedade de Advogados.
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