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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade

Despacho n.º 7634/2020

Sumário: Designa Célia Maria Cláudio Candeias como coordenadora da Estrutura de Missão 
para a Igualdade de Género.

Designação de Célia Maria Cláudio Candeias
como coordenadora da Estrutura de Missão para a Igualdade de Género

Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2015, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 81, de 27 de abril de 2015, criou a Estrutura de Missão para a Igualdade 
de Género, com a missão e objetivo de apoiar a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género no exercício das competências de gestão no âmbito do Portugal 2020, delegadas pelas 
autoridades de gestão dos programas operacionais Inclusão Social e Emprego, Regional de Lisboa 
e Regional do Algarve;

Considerando que de acordo com o previsto na referida resolução do Conselho de Ministros, 
a Estrutura de Missão para a Igualdade de Género integra um máximo de 12 elementos, incluindo 
um/uma coordenador/a, nomeado/a pelo membro do Governo responsável pela área da igualdade 
de género:

1 — Designo, nos termos do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2015, a licen-
ciada Célia Maria Cláudio Candeias para exercer o cargo de coordenadora da Estrutura de Missão 
para a Igualdade de Género, equiparado, para efeitos remuneratórios, a diretora de serviços.

2 — A presente designação fundamenta -se na idoneidade, experiência e competências profis-
sionais para o desempenho do cargo, evidenciadas na respetiva nota curricular, anexa ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2020.

29 de julho de 2020. — A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Filomena 
Brás Lopes Monteiro.

Nota curricular

Nome: Célia Maria Cláudio Candeias.
Data de nascimento: 20 de agosto de 1973.
Habilitações académicas/formação complementar:

Licenciatura em Relações Internacionais (1996, Universidade Lusíada de Lisboa);
Pós -graduação em Relações Internacionais (1998, Instituto Superior de Ciências Políticas e 

Sociais — Universidade Técnica de Lisboa).
Experiência profissional:
Entre dezembro de 2019 e julho 2020, no Alto Comissariado para as Migrações I. P., exerceu 

funções de coordenação e gestão dos processos na Equipa Técnica do Organismo Intermédio com 
Subvenção Global (OISG) do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e na equipa de 
gestão financeira dos projetos financiados por fundos comunitários. Entre fevereiro e dezembro de 
2019, na Agência de Coesão e Desenvolvimento, I. P., exerceu funções no Programa Operacional 
Regional Alentejo 2020. Entre 1998 e janeiro de 2019, exerceu funções na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, assegurando o ciclo de gestão de candidaturas, gestão 
de projetos e de programas, e supervisão de organismos intermédios. No QREN 2007/2013 — Pro-
grama Operacional da Região do Alentejo (INALENTEJO), exerceu todas as funções técnicas de 
aprovação de candidaturas e acompanhamento de operações, a nível físico e financeiro, controlo 
da execução financeira dos projetos sob a sua responsabilidade, acompanhamento financeiro 



www.dre.pt

N.º 150 4 de agosto de 2020 Pág. 12

Diário da República, 2.ª série PARTE C

das operações de assistência técnica dos organismos intermédios e supervisão às comunidades 
intermunicipais. No QCA III (2000 -2006) — Programa Operacional da Região Alentejo, exerceu 
funções de controlo da execução financeira do FSE do Eixo Prioritário IV, instrução, apreciação 
técnica e acompanhamento financeiro de projetos cofinanciados pelo FSE e FEOGA -O; e participou 
no grupo de trabalho de conceção do Sistema Integrado de Informação do FSE (SIIFSE — versão 
original). No QCA II (1994 -1999) — Programa Específico de Desenvolvimento Integrado na Zona 
do Alqueva, desempenhou funções de acompanhamento de operações, a nível físico e financeiro, 
controlo da execução financeira do Programa e elaboração de relatório de execução final do Pro-
grama. No Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG II C (1998 -2000), exerceu funções de 
acompanhamento de projetos de cooperação transfronteiriça e inter -regional.
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