PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 206

22 de outubro de 2020

Pág. 36

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 10147/2020
Sumário: Nomeação como adjunta de Catarina Maria Semedo França de Almeida Paiva.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º
e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de
adjunta do meu Gabinete a licenciada Catarina Maria Semedo França de Almeida Paiva, para realizar
trabalhos técnicos específicos em matéria de assuntos consulares e comunidades portuguesas.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da
designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 1 de setembro.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
1 de setembro de 2020. — A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta
Ferreira Milheiro Nunes.
ANEXO
Nota curricular

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Trabalhou como gestora de projetos
e formadora nas áreas da qualidade de serviço, programas de melhoria da produtividade e desenvolvimento estratégico em diversos setores de atividade. Tem vasta experiência na coordenação de
programas de melhoria da qualidade em serviços da administração pública central e em autarquias
locais. Nos últimos anos tem conciliado a atividade profissional em Portugal com diversos convites
para desenvolver projetos Lean-seis sigma e melhoria organizacional em vários países, designadamente no Reino Unido, França, Espanha, na República do Congo e em Angola. Já desenvolveu
programas de melhoria da qualidade em vários países de expressão oficial portuguesa.
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