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MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 626/2020
Sumário: Designa Catarina Antunes da Cunha Pires Madeira técnica especialista do Gabinete da
Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.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 como Técnica Especialista do
meu Gabinete a licenciada Catarina Antunes da Cunha Pires Madeira, para exercer funções na
área de assessoria de imprensa.
2 — A ora designada auferirá o estatuto remuneratório equiparado ao de adjunto, nos termos
do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do decreto-lei supracitado.
3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, a nota
curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos a 26 de outubro de 2019.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
13 de dezembro de 2019. — A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública,
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular

Dados Biográficos
Nome: Catarina Antunes da Cunha Pires Madeira
Data e local de nascimento: 24 de março de 1980, Lisboa
Habilitações e atividade académica
Licenciada em Comunicação Social pela Universidade do Minho, com especialização em
Jornalismo e Relações Públicas (1998/2003).
A frequentar o segundo ano do Mestrado em Políticas Públicas, no Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL).
Percurso Profissional
Entre 2016 e 2019, desempenhou funções como assessora de imprensa no Gabinete da
Ministra da Justiça.
Entre 2004 e 2016, trabalhou em vários meios de comunicação de âmbito nacional:
No “Diário Económico” integrou as editorias de política, empresas e media; no canal ETV foi
responsável pela condução de um programa de debate sobre marketing e comunicação; no “Semanário Económico” e na Revista “Dia D”, do jornal “Público”, acompanhou temas relacionados
com economia e empresas.
Em 2007, recebeu o Prémio Jornalismo Económico Santander Totta/Universidade Nova de
Lisboa.
Publicou o livro “Estes políticos devem estar loucos” (Esfera dos Livros), em maio de 2011.
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