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AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente
Despacho n.º 2920/2020
Sumário: Designa a mestre Carolina Couto Fernandes de Carvalho Enes para exercer as funções
de técnica especialista do Gabinete.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 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
técnica especialista do meu Gabinete, a mestre Carolina Couto Fernandes de Carvalho Enes, com
efeitos a partir de 9 de dezembro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, determino que a
remuneração da designada corresponde a 80 % da remuneração base de adjunto, acrescida de
suplemento remuneratório de valor igual ao abonado aos adjuntos do meu Gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
13 de fevereiro de 2020. — A Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome: Carolina Couto Fernandes de Carvalho Enes;
Data e local de nascimento: 10 de janeiro de 1983.
2 — Habilitações académicas:
Mestre em Gestão Estratégica das Relações Públicas — ESCS/IPL;
Licenciada em Jornalismo e Ciências da Comunicação, FLUP/U. Porto.
3 — Experiência profissional:
Entre abril e dezembro de 2019 foi consultora de comunicação na empresa Lift Consulting;
Entre março de 2017 e abril de 2019 foi consultora de comunicação freelancer;
Entre julho de 2015 e março de 2017 foi assistente técnica no Consulado Geral de Portugal
em Londres;
Entre setembro de 2010 e janeiro de 2015 foi communications officer no Programa UT
Austin|Portugal;
Entre abril de 2008 e julho de 2010 foi senior client executive na empresa Grupo GCI;
Entre dezembro de 2005 e março de 2008 foi media relations consultant na empresa YoungNetwork.
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