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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 2827/2010
Embora a terça -feira de Carnaval não conste da lista de feriados obri-

gatórios estipulados por lei, existe em Portugal uma tradição consolidada 
de organização de festas neste período.

Ao abrigo da alínea d) do artigo 199.º da Constituição da República 
e no uso dos poderes delegados pelo n.º 4 do artigo 6.º da Orgânica do 
XVIII Governo Constitucional (aprovada pelo Decreto -Lei n.º 321/2009, 
de 11 de Dezembro), determino a concessão de tolerância de ponto aos 
trabalhadores que exercem funções públicas na administração central e 
nos institutos públicos no próximo dia 16 de Fevereiro de 2010.

9 de Fevereiro de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa.
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 Gabinetes do Primeiro-Ministro
e do Ministro da Presidência

Despacho n.º 2828/2010
Nos termos das disposições conjugadas do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 164/2007, de 3 de Maio, considerando a 
reconhecida aptidão, competência técnica, experiência profissional e 
formação adequadas para o desempenho do cargo, demonstrados pelo 
currículo académico e profissional que é publicado em anexo e que faz 
parte integrante do presente despacho, determina -se o seguinte:

1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) 
a Prof.ª Doutora Sara Cristina Falcão Gonçalves Casaca Ferreira, pro-
fessora auxiliar do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão.

2 — A nomeada fica autorizada ao exercício de funções docentes 
no ensino superior, nos termos do artigo 16.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 
actualizada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

3 — A nomeada pode, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, optar pelo 
vencimento de origem.

4 — O presente despacho produz efeitos a 8 de Fevereiro de 2010.
9 de Fevereiro de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Car-

valho Pinto de Sousa. — O Ministro da Presidência, Manuel Pedro 
Cunha da Silva Pereira.

ANEXO

Nota curricular
Sara Cristina Falcão Gonçalves Casaca Ferreira.
Data de nascimento: 21 de Março de 1971.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Sociologia, pelo Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa (ISCTE) (1994). Frequência da licenciatura em 
Sociologia na Universidade de Warwick, Reino Unido (1992 -1993);

Mestrado em Sociologia do Trabalho, das Organizações e do Em-
prego, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE) (1998);

Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações (vertente: 
Trabalho, Emprego e Relações de Género), pelo Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa (ISEG -UTL) (2005).

Carreira e actividade profissional:
Professora auxiliar do Instituto Superior de Economia e Gestão, da 

Universidade Técnica de Lisboa (ISEG -UTL), desde 30 de Março de 
2005, onde é responsável pelas unidades curriculares «Sociologia do 
Trabalho e da Empresa», «Metodologia da Investigação» e «Género, 
Família e Mercado do Trabalho». Tem coordenado o curso de formação 
para executivos(as) «Liderança para mulheres executivas», o curso de 

pós -graduação «Género, Trabalho e Cidadania» e o curso «Mercado de 
Trabalho, Género e Migrações». Tem orientado várias teses no âmbito do 
mestrado em Sociologia Económica e das Organizações (ISEG -UTL), 
mestrado em Economia e Políticas Públicas (ISEG -UTL), mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional, (ISEG -UTL), mestrado 
em Estudos sobre as Mulheres, Universidade Aberta (UA), e mestrado 
em Ciências do Trabalho (ISCTE);

Docente externa convidada da Universidade Aberta, com participa-
ção no curso de mestrado em Estudos sobre as Mulheres, desde o ano 
académico de 2006 -2007;

Vogal do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e 
Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, de Janeiro de 2007 a Se-
tembro de 2009;

Assistente do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, entre 
1998 e 2005, tendo leccionado «Sociologia do Trabalho e da Empresa» 
e «Psicossociologia das Organizações».

Outras actividades científicas:
Coordenadora do Comité de Investigação Gender Relations in the 

Labour Market and the Welfare State, da ESA (European Sociological 
Association), desde Setembro de 2005;

Perita nacional em igualdade de género no projecto europeu «The 
awareness of companies about combating gender stereotypes — Equality 
is my business». Comissão Europeia, Direcção -Geral para o Emprego, 
Assuntos Sociais e da Igualdade de Oportunidades, a convite da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), em 2008;

Membro da direcção do SOCIUS — Centro de Investigação em So-
ciologia Económica e das Organizações, unidade de investigação do 
ISEG/UTL, de 2004 a 2008;

Investigadora do SOCIUS — Centro de Investigação em Sociologia 
Económica e das Organizações, unidade de investigação do ISEG/UTL 
desde 1998, com participação e coordenação de projectos de investigação 
financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no domínio da 
sociologia e das relações de género;

Oradora em diversos seminários, colóquios e conferências nacionais e 
internacionais nos domínios das relações de género, trabalho e emprego, 
relações laborais, organização do trabalho, conciliação trabalho -família, 
liderança, competitividade e igualdade de género;

Autora e co -autora de várias publicações, nacionais e internacionais, 
em revistas com arbitragem científica, sobre emprego e relações de 
género; igualdade de género; mulheres imigrantes; género e pobreza; 
novas modalidades de emprego; dinâmicas laborais; e novos modelos 
de organização do trabalho.
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 Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.º 2829/2010
Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 22/2008, de 13 de Maio, 

e nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do regulamento interno do Conselho 
Superior de Estatística, delego na sua vice -presidente, Dr.ª Alda de Cae-
tano Carvalho, as competências que me são atribuídas no artigo 10.º do 
mesmo regulamento para convocar as reuniões alargadas do plenário do 
Conselho, bem como para estabelecer as respectivas ordens de trabalho.

5 de Fevereiro de 2010. — O Ministro da Presidência, Manuel Pedro 
Cunha da Silva Pereira.
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 Gabinete da Secretária de Estado da Igualdade

Despacho n.º 2830/2010
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 11.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, e 22.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 
de Março:

1 — Determino que Ana Joaquina Arrojado de Almeida, assistente 
operacional do mapa de pessoal da Comissão para a Cidadania e Igual-
dade de Género, seja afecta ao meu Gabinete para prestar apoio adminis-
trativo, através de acordo de cedência de interesse público sem suspensão 
do estatuto de origem, sendo paga pelo serviço a que pertence.




