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AGRICULTURA E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Despacho n.º 3625/2021
Sumário: Designa, em regime de substituição, a licenciada Mafalda Sofia Fernandes da Silva
Candeias para exercer o cargo de chefe de divisão de Programação Orçamental.

Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Programação Orçamental, da Direção
de Serviços de Programação Orçamental e Administração Geral, cargo de direção intermédia de
2.º grau, previsto na estrutura orgânica flexível do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, constante do artigo 15.º do Despacho n.º 12182/2014, de 25 de setembro, alterado
e republicado pelo Despacho n.º 3700/2018, de 6 de abril, se encontra vago;
Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento da referida divisão até à
nomeação de um titular recrutado por procedimento concursal;
Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, estabelece no n.º 1 do artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em
regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Assim, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo, em regime de substituição, a licenciada Mafalda Sofia Fernandes da Silva Candeias, para
exercer o cargo de Chefe de Divisão de Programação Orçamental, do Gabinete de Planeamento,
Políticas e Administração Geral, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente
despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada
ao exercício das respetivas funções.
O presente despacho produz efeitos a 19 de abril de 2021.
31 de março de 2021. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota Curricular

Nome: Mafalda Sofia Fernandes da Silva Candeias
Graus Académicos:
No ano 1997, início do Curso Superior de Gestão Bancária e Seguradora do Instituto Superior Politécnico Internacional, tendo concluído a licenciatura em 2001, com a classificação final de
13 (treze) valores;
No ano letivo 1993/94, conclusão do Curso Técnico Profissional de Contabilidade e Gestão,
na Escola Secundária de Eça de Queirós, com a classificação final de 12 (doze) valores.
Experiência Profissional:
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças — início de funções a 1 de julho de 2020 até à
presente data, na área de Contabilística e Financeira;
Grupo SIMAB-Empresa do Setor Empresarial do Estado — início de funções a 01 de julho de
2019 até 30 de junho 2020, na área de Controlo Orçamental e Contabilidade;
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna — início de funções a 15 de outubro
de 2014 até 30 de junho de 2019, na área de Contabilidade e Financeira;
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural (Fundo Fomento Cultural) — início
de funções em 1 de setembro de 2014 até 14 de outubro de 2014;
Ministério da Administração Interna (Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos) — início
de funções em maio de 2010 até agosto de 2014, na área de Contabilidade e Financeira;
Governo Civil de Lisboa — início de funções em janeiro de 2010 até abril de 2010;
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Formadora — início em maio de 2006 até à presente data, como formadora externa na empresa JPM & Abreu, L.da, nas áreas de administração escolar, nomeadamente, SNCAP e Conta de
Gerência Eletrónica;
Agrupamento de Escolas de Porto Alto — início de funções em novembro de 2006 até final
de dezembro de 2009;
Agrupamento de Escolas Luís António Verney — início de funções em abril de 1997 até final
de outubro de 2006;
Caixa Geral de Depósitos — estágio entre outubro e dezembro de 1994.
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