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PLANEAMENTO
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 4609/2020
Sumário: Designa Maria de La Salette Conceição Marques Cêra adjunta do Gabinete do Ministro
do Planeamento.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como adjunta do meu Gabinete
Maria de La Salette Conceição Marques Cêra.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, 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 13 de março de 2020.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na
2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de abril de 2020. — O Ministro do Planeamento, Ângelo Nelson Rosário de Souza.
Nota curricular

Maria de La Salette da Conceição Marques Cêra formou-se em Jornalismo pelo CENJOR
em 1990.
Depois de iniciar a carreira como jornalista na Rádio Ribatejo, ingressou na Antena 1, em 1993,
onde entrou como especialista em política e desempenhou as funções de jornalista parlamentar
até assumir o cargo de editora de economia e assuntos europeus, em 1999.
Nos anos seguintes foi autora, coordenadora e editora de numerosos espaços informativos,
até integrar a equipa de economia do Telejornal, na RTP, em 2007.
Paralelamente, foi pivot de um espaço semanal de entrevista no canal Memória da RTP.
Entre 2009 e 2011 desempenhou funções de assessora de imprensa do Ministro dos Assuntos
Parlamentares na Assembleia da República.
Entre 2011 e 2013 integrou o Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal do Cartaxo.
Entre 2013 e 2015 participou em diversos projetos de comunicação institucional e empresarial.
Entre 2015 e 2019 foi adjunta do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
do XXI Governo.
Desde 2020, é assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
É autarca na Assembleia Municipal do Cartaxo desde 2017.
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