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ECONOMIA E TRANSIÇÃO DIGITAL
Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Despacho n.º 12604/2020
Sumário: Nomeação de Helena Eduarda Rodrigues Peres para exercer funções de técnico especialista.

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, Helena Eduarda Rodrigues Peres, da categoria profissional
de técnica da Infraestruturas de Portugal, S. A.
2 — Para os efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 13.º, a designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem.
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 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 1 de dezembro 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.
11 de dezembro de 2020. — O Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira.
ANEXO

1 — Dados pessoais:
Nome: Helena Eduarda Rodrigues Peres.
Data de nascimento: 2 de junho de 1979.
2 — Habilitações e atividade académica:
Licenciatura em Economia (janeiro de 2002) e Licenciatura em Gestão (janeiro de 2005) pela
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Assistente convidada da cadeira de Gestão Internacional da Licenciatura em Gestão ou Economia e da cadeira de Seminário de Gestão do Mestrado em Gestão, pós-Acordo de Bolonha, na
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, de setembro de 2006 a fevereiro de 2013.
3 — Experiência profissional:
Desempenho de funções como adjunta, em acumulação com a função de chefe do gabinete
em substituição, no Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento do XXII Governo Constitucional, de outubro de 2019 a novembro de 2020.
Desempenho de funções como adjunta, em acumulação com a função de chefe do gabinete em substituição (de abril a outubro de 2019), no Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna do XXI Governo Constitucional, de novembro de 2017 a
outubro de 2019.
Gestora da Unidade de Fundos Comunitários e Multilaterais da Direção de Finanças, Mercados
e Regulação na Infraestruturas de Portugal, S. A., de junho de 2015 a outubro de 2017.
Responsável do Núcleo de Financiamento, responsável do Departamento de Gestão Financeira, responsável do Núcleo de Fundos Comunitários e desempenho de diversas funções técnicas no Departamento de Informação Económica e Financeira, Núcleo de Estudos Económicos
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e Departamento de Contabilidade na Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., de agosto
de 2005 a maio de 2015.
No setor privado, exerceu atividades nas áreas comercial, financeira e de logística no Millennium BCP, na Serono Portugal, L.da, e na Divisão de Sistemas Médicos da Philips Portuguesa, S. A.,
de março de 2002 a julho de 2005.
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