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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 10267/2019
Sumário: Designa para exercer as funções de secretária pessoal do Gabinete Carla Cristina
Bengalinha Neves.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 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
secretária pessoal do meu Gabinete Carla Cristina Bengalinha Neves, técnica superior do mapa
de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular
da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz
efeitos a 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 — Nome: Carla Cristina Bengalinha Neves.
2 — Data de nascimento: 23 de setembro de 1972.
3 — Formação académica:
a) 1998 — Licenciatura em Comunicação Social — secção especializada em Relações Públicas, Publicidade e Marketing no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa;
b) 2007 — Conclusão da parte curricular da pós-graduação em Imagem, Protocolo e Organização de Eventos no Instituto Superior de Línguas e Administração — Lisboa.
4 — Experiência profissional:
Secretária pessoal no Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia — XXI Governo Constitucional (de outubro de 2018 a outubro de 2019).
Secretária pessoal no Gabinete do Ministro Adjunto — XXI Governo Constitucional (de outubro
de 2017 a outubro de 2018).
Secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local — XIX Governo
Constitucional (de maio de 2013 a setembro de 2014).
Técnica superior do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros — exercício de funções na Divisão de Relações Públicas e apoio ao Conselho de Ministros nos
seguintes períodos: de outubro de 2014 a outubro de 2017 e de setembro de 2012 a abril de 2013;
Técnica superior em regime de mobilidade externa — exercício de funções na Equipa Multidisciplinar
de Relações Públicas e Apoio ao Conselho de Ministros (de abril de 2011 a 31 de agosto de 2011).
Técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. —
exercício de funções no Departamento de Informação, Comunicação e Relações Internacionais
(de maio a agosto de 2012).
Técnica superior do quadro de pessoal do Instituto do Desporto de Portugal, I. P. — exercício
de funções no Gabinete da Presidência (de setembro de 2011 a abril de 2012), na Divisão de Comunicação e Relações Públicas (de agosto de 2008 a março de 2011) e na Divisão de Documentação
e Edição (de julho a agosto de 2008).
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