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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 10269/2019
Sumário: Designa, para exercer as funções de coordenador do apoio técnico-administrativo no
Gabinete, Daniel José Pereira Neto.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.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 coordenador do apoio técnico-administrativo no meu Gabinete, Daniel José Pereira
Neto, técnico de informática da Secretaria-Geral do Ministério da Economia.
2 — Os encargos com a remuneração do designado 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 mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado
é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 26 de outubro de 2019.
4 — 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:
Nome: Daniel José Pereira Neto.
Data de nascimento: 21 de maio de 1984.
Nacionalidade: Portuguesa.
2 — Habilitações académicas:
Curso de Técnico de Informática Nível III (equivalência ao 12.º ano), pela EPED — Escola
Profissional Educação para o Desenvolvimento.
3 — Experiência profissional:
Entre 1 de setembro de 2011 e outubro de 2019: técnico de informática, com funções de apoio
técnico e administrativo, no Gabinete do Ministro da Economia, responsável por: gestão do parque
informático do Ministério; diagnóstico e resolução de problemas em equipamentos informáticos
(computadores, impressoras, telefones VOIP, telemóveis, tablets); elo de ligação com o CEGER
(Centro de Gestão da Rede Informática do Governo);
Entre 1 de agosto de 2005 e 31 de agosto de 2011: técnico de informática, na Secretaria-Geral
do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, com funções de: desenvolvimento
de tarefas de helpdesk aos utilizadores da Secretaria-Geral, gabinetes dos membros do Governo,
serviços do Ministério que não dispõem de estrutura administrativa própria (GABLOGIS, POVT,
GPERI, GPIAA); gestão de todo o parque informático da Secretaria-Geral e gabinetes ministeriais;
documentação de diversas configurações de instalação e utilização, nomeadamente da instalação
das aplicações SIC e SRH e das impressoras de rede; diagnóstico e resolução de problemas com o
equipamento informático da Secretaria-Geral; acompanhamento informático dos serviços externos
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nas mudanças de instalações; colaboração na criação e elaboração do software de servicedesk;
gestão e organização do DataProtector — Sistema de Backups; gestão do software Panda Antivírus;
verificação e preparação de todos os equipamentos de abate ou doação;
Entre 17 de janeiro de 2005 e 15 de julho de 2005: contrato de trabalho a termo certo na
empresa Consiste — Gestão de Projetos, Obras, Tecnologias de Informação, Equipamentos e Serviços, L.da, para prestação de serviços de helpdesk na função de operador de 1.ª linha para apoio
técnico à página de Internet do serviço de declarações eletrónicas na DGITA — Direção-Geral de
Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros.
4 — Formação profissional:
Microsoft — Configuring and Administering Windows 7, pela Rumos, Formação e Comunicação, S. A.;
Microsoft — Win7, Enterprise Desktop Support Technician, pela Rumos, Formação e Comunicação, S. A.;
Microsoft — Certified Professional, pela Galileu — Serviços e Tecnologia, S. A.;
Microsoft — Certified Desktop Support Technician, pela Galileu — Serviços e Tecnologia, S. A.;
Microsoft — Installing and Configuring Windows Vista Operating System, pela Galileu — Serviços e Tecnologia, S. A.
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