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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 10255/2019
Sumário: Designa como técnica especialista do Gabinete a licenciada Paula Cristina Damião
Lagarto.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 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 como técnica especialista do meu
Gabinete a licenciada Paula Cristina Damião Lagarto, jornalista na Lusa — Agência de Notícias.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é equivalente ao estabelecido para o cargo de adjunto.
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 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei o presente Despacho produz
efeitos desde 26 de outubro de 2019.
5 — Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do mencionado 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

Dados pessoais:
Paula Cristina Damião Lagarto.
Nacionalidade — Portuguesa.
Data de nascimento — 07/09/1976.
Experiência profissional: Técnica Especialista no Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia,
desde fevereiro até outubro de 2019. Jornalista na Lusa — Agência de Notícias desde março de
1999 até fevereiro de 2019. Entre outubro de 2016 e fevereiro de 2019 jornalista na editoria de
Economia. Setembro de 2015 a julho de 2016 correspondente na delegação da Lusa de Bruxelas.
Entre março de 1999 e outubro de 2016 jornalista nas editorias Multimédia, Desporto, Sociedade,
com enfoque em assuntos relacionados com Saúde, e no País, com responsabilidade em acompanhar os setores da Habitação e Urbanismo.
Estágio na Rádio Renascença (2000) e colaborações com rádios locais de Vila Franca de Xira
e Samora Correia (1997 e 1999).
Educação superior: Universidade Católica de Lisboa: 1995 a 2000, Licenciatura em Ciências
da Comunicação, com média final de 14.
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