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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 10847/2020
Sumário: Designa para exercer as funções de técnico especialista do Gabinete o mestre João
Guilherme Martins Borges Sàágua.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) 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 para exercer as funções de técnico
especialista do meu Gabinete o mestre João Guilherme Martins Borges Sàágua.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é equivalente ao estabelecido para o cargo de adjunto.
3 — 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 do designado 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 2020.
5 — Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do já citado decreto-lei, publique-se na 2.ª série
do Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
26 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.
ANEXO
Nota curricular

1 — Dados pessoais:
Nome — João Guilherme Martins Borges Sàágua.
Nacionalidade — portuguesa.
Data de nascimento — 18 de fevereiro de 1991.
2 — Habilitações académicas:
Mestrado em Finanças — Nova School of Business and Economics — Faculdade de Economia
da Universidade Nova (2014).
Licenciatura em Economia — Nova School of Business and Economics — Faculdade de Economia da Universidade Nova (2012).
3 — Experiência profissional:
Desde outubro de 2019 a outubro de 2020, exerceu funções de analista financeiro, na Direção
Financeira do Banco BPI, em Portugal.
Desde setembro de 2017 a setembro de 2019, exerceu funções de analista, na equipa de
Research do BiG — Banco de Investimento Global, em Portugal.
Desde setembro de 2014 a setembro de 2017, exerceu funções de gestor de produto na equipa
de Plataformas de Trading do BiG — Banco de Investimento Global, em Portugal.
Desde abril de 2014 a julho de 2014, trabalhou como estagiário no Departamento de Operações
do banco norte-americano Brown Brothers Harriman, na Polónia.
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