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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 10254/2019
Sumário: Designa para exercer as funções de apoio auxiliar no Gabinete Rosa Maria Mourão
Veiga.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 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 apoio auxiliar no
meu Gabinete Rosa Maria Mourão Veiga, assistente operacional da Secretaria-Geral do Ministério
da Economia.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Secretaria-Geral
do Ministério da Economia e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º
do referido decreto-lei.
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, o qual produz efeitos desde 26 de outubro de
2019.
4 — Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se no Diário
da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de novembro de 2019. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Rosa Maria Mourão Veiga.
Nasceu em 10 de janeiro de 1954 e é residente em Lisboa.
2 — Habilitações académicas:
9.º ano de escolaridade.
3 — Experiência profissional:
De dezembro de 2009 até 26 de outubro de 2019 desempenhou as funções de auxiliar administrativa nos gabinetes governamentais do Ministério da Economia;
De agosto de 2000 até dezembro de 2009 trabalhou como assistente operacional no Centro
Nacional de Pensões;
De 1988 a 1991 e de 1991 a 2000 exerceu, respetivamente, funções de auxiliar educativa na
Escola Secundária do Monte da Caparica e na Escola de Matias Aires;
De 1968 a 1971 exerceu as funções de administrativa nos escritórios da Adega Cooperativa
de Vinhos de Vila Real.
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