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Allan J. Katz, da Florida, foi nomeado Embaixador dos Estados Unidos em Portugal pelo Presidente 
Barack Obama, em Novembro de 2009. Esta nomeação foi confirmada pelo Senado em Março de 
2010. O Embaixador Katz apresentou credenciais ao Presidente da República Portuguesa, Sua 
Excelência o Professor Aníbal Cavaco Silva, em 28 de Abril de 2010. 

Advogado de profissão, o Embaixador Katz desenvolveu ao longo dos anos intensa actividade 
política, quer a nível nacional quer local. Antes de iniciar a sua actividade como advogado no sector 
privado, foi comissário adjunto para os Seguros e conselheiro geral do State of Florida Insurance 
Department. Em Washington, D.C., desempenhou as funções de conselheiro geral naCommission on 
Administrative Review da U.S. House of Representatives(1976-1978); foi director legislativo para o 
congressista David Obey (1975-1976) e assistente legislativo para o congressista Bill Gunter (1972-
1974). 
No sector privado foi advogado na Akerman Senterfitt em Tallahassee, Florida, de 2004 a 2010. 
Antes disso tinha sido sócio-gerente da Katz, Kutter, Alderman & Bryant, P.A., também em 
Tallahassee, desde a fundação da firma em 1987. 

O Embaixador Allan Katz tem experiência numa vasta gama de questões, da política energética no 
estado da Florida e no resto do mundo a negociações empresariais complexas. Membro 
do Democratic National Committee, ajudou a redigir o programa para a Convenção Nacional do 
Partido Democrático, em 2008. O Embaixador Katz foi eleito Comissário da cidade de Tallahassee 
de 2003 a 2009, tendo também sido escolhido pelo estado da Florida para integrar a direcção 
da Citizens Property Insurance Corporation, a maior seguradora imobiliária da Florida. 
O trabalho que desenvolveu como advogado e em prol da comunidade foi várias vezes reconhecido, 
nomeadamente pelo Environmental Defense Fund e pelo Florida Wildlife Federation Fund, que lhe 
atribuíram o prémio "Champion for Climate Change". Várias organizações distinguiram o seu 
trabalho como advogado, nomeadamente "The Best Lawyers in America for Insurance Law". 
O Embaixador Alan J. Katz é detentor de um Bachelor of Arts da University of Missouri-Kansas City, e 
de um Juris Doctor da American University da Washington College of Law. 
É casado com Nancy Cohn, uma antiga voluntária do Peace Corps no Brasil. Têm dois filhos. 
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