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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Despacho n.º 1576/2022

Sumário: Designação, em regime de substituição, para o cargo de chefe de divisão da Divisão 
de Comunicação, Informação e Documentação (DCID) da licenciada Marta Pestana 
Gonçalves Fagulha.

Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, prevê 
que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição em caso de vacatura de lugar.

Considerando que a licenciada Marta Pestana Gonçalves Fagulha possui o perfil, experiência 
e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da 
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta da nota curricular, 
anexa ao presente despacho.

1 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, e verificando-se todos os requisitos legais exigidos, designo, em regime de substituição, no 
cargo de chefe da Divisão de Comunicação, Informação e Documentação (DCID) da Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), a licenciada Marta Pestana Gonçalves Fagulha, 
do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2021.

20 -12 -2021. — A Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra 
Ribeiro.

ANEXO

Nota Curricular

Entre janeiro de 2021 até à presente data exerceu funções na Equipa de Apoio ao Programa 
EEAGRANTS (EAP — EEAGRANTS);

Entre março de 2015 a dezembro de 2021 exerceu funções de Técnica Superior no Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I. P., com funções na Unidade de Investigação, Formação e Desen-
volvimento, até dezembro de 2017, e na equipa de comunicação e eventos, até outubro de 2021;

Entre 1997 e 2015 exerceu funções de Técnica Superior no Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P., no Departamento de Formação Profissional, na Direcção de Serviços de Formação 
de Formadores e na Direção de Serviços de Recursos Formativos. Procedeu à análise e revisão de 
materiais pedagógicos de apoio a formadores, análise da candidatura a projetos financiados pela 
U.E. e à representação do Departamento de Formação Profissional em vários projetos e grupos 
de trabalho. A partir de Março de 2006, até Março de 2015, exerceu funções de Técnica Superior 
Assessora no Gabinete de Comunicação e Relações Externas;

Entre 1995 e 1997 efetuou colaborações esporádicas na PKH Consultores de Marketing, na 
conceção e acompanhamento de projetos;

Entre 1991 e1995 foi responsável pelo tratamento e codificação da informação dos Estudos 
de Mercado, Departamento de Edição da Nielsen Company, Divisão Quantum;

Entre 1990 e 1991 colaborou no Departamento Comercial da Rádio Minuto como responsável 
pelo contacto com clientes, apresentação de propostas e organização da base de dado.

Educação e formação:

Conclusão da parte curricular do Master Europeu em Gestão de Empresas do Multimédia e 
do Audiovisual, Universidade Nova de Lisboa — C.I.T.I./FCSH, tendo concluído todos os módulos 
da parte curricular;

Licenciatura em Comunicação Social, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Uni-
versidade Técnica de Lisboa;

Curso Superior de Gestão de Marketing, Instituto Português de Administração de Marketing.
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