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NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas
Despacho n.º 10148/2020
Sumário: Nomeação como técnica especialista de Cristina Maria da Costa Brites Coelho.

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
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnica especialista do
meu Gabinete a licenciada Cristina Maria da Costa Brites Coelho para realizar trabalhos técnicos
específicos em matérias das comunidades portuguesas, assuntos consulares e apoio técnico na
implementação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.
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, que produz efeitos desde 1 de setembro de 2020.
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 Economia, Consultora de empresas e para o desenvolvimento local, mestranda
em Cidadania, Território e Desenvolvimento e em Gestão empresarial. Fundadora e gerente da SPA
Consultoria | Arregaçar as Mangas — Desenvolvimento, Inovação Social e Empreendedorismo, L.da
(1995 a 2020). Responsável pela conceção, desenho e implementação de programas de empreendedorismo e desenvolvimento local, entre os quais Iniciativa GLOCAL — Empreendedorismo, Inclusão
Social e Desenvolvimento Sustentável (2001 a 2009); Programa Prémio EDP Empreendedor Sustentável (2010 a 2013), mainstreaming metodologia Glocal pelo IAPMEI (2010 a 2011), Assistência
técnica a empreendedores beneficiários do programa «Passaporte para o Empreendedorismo»
promovido pelo IAPMEI (2015 a 2016). Perita da EU (EASME) para a avaliação de candidaturas ao
Horizon2020 (2015 a 2020) e docente convidada no Instituto Politécnico de Bragança lecionando
Matemática Financeira (2020). Consultor certificado de benchmarking, membro da ordem dos contabilistas certificados e sócia-fundadora da ACONSULTIIP — Associação de Consultores de Investimento
e Inovação de Portugal.
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