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SECRETÁRIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE
ROSA LOPES MONTEIRO
Rosa Monteiro nasceu em Coimbra a 20 de dezembro de
1972. Licenciou-se em sociologia na Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra e fez mestrado em Famílias e
Sistemas Sociais no Instituto Miguel Torga, de Coimbra.
Doutorou-se em 2011 em Sociologia do Estado, Direito e
Administração, na Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra e Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, com uma dissertação intitulada «Feminismo de
Estado em Portugal: mecanismos, estratégias, políticas e
metamorfoses».
É investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade
de Coimbra, no Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e
Desigualdades e docente do ensino superior, no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra.
É perita em Igualdade de Género e estudos sobre as mulheres, reconhecida pelo Instituto
Europeu para a Igualdade de Género.
Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres entre 2012 e 2015.
Integrou as equipas de investigação que avaliaram políticas públicas no domínio da igualdade,
designadamente, o II e o III Planos Nacionais para a Igualdade, e a integração da perspetiva da
Igualdade de Género nos Fundos Estruturais no anterior quadro comunitário (QREN 2007-2013).
Tem desenvolvido projetos de investigação e de investigação ação no domínio das políticas
locais de igualdade, dos mecanismos oficiais para a igualdade, e das migrações.
Foi vereadora na Câmara Municipal de Viseu entre 2013-2017. Foi técnica especialista para a
área da igualdade de género e cidadania no Gabinete do Ministro Adjunto desde 2015 até
outubro de 2017.
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FERNANDA BARATA DE CARVALHO
Fernanda Barata de Carvalho é licenciada em Ciências
Farmacêuticas na Universidade Clássica de Lisboa, tendo
complementado a sua formação em gestão e liderança em
diferentes Universidades. Nos primeiros dez anos da sua
vida profissional, trabalhou em várias empresas na indústria
farmacêutica onde desempenhou diferentes funções e
responsabilidades desde a área fabril até funções de gestão.
Em 1996, decidiu mudar o seu percurso profissional para o
mundo da consultoria e iniciou as suas funções na
Accenture, como consultora experiente em Competência de
Processos, participando em projetos inovadores em setores
transversais.
Em 1999, iniciou o seu percurso em Recursos Humanos quando aceita o convite para incorporar
o departamento de RH da Accenture, e em 2005 torna-se diretora de Recursos Humanos da
Accenture em Portugal, tendo acumulado durante alguns anos a liderança de RH em novos
mercados, nos escritórios de Angola e Moçambique.
Em 2018, abraçou um novo desafio e passou a liderar iniciativas e áreas estratégicas da
Accenture, sendo atualmente responsável por áreas como a Inclusão & Diversidade, a Ética, e
Sustentabilidade, entre outras.
É Coach certificada pela GALLUP e pelo International Coach Federation (ICF) como Approved
Coach Specific Training Hours (ACSTH), Presidente da Comissão de Avaliação da Qualidade de
Ensino da NOVA IMS e também docente externa no ISEG e no ISCTE.
Colabora com diferentes entidades externas, fazendo parte do advisory board da AIESEC e do
programa de Mentoring da Professional Women Network, tendo participado na publicação de
vários livros dedicados a temas de recursos humanos e liderança.
A Fernanda possui uma experiência transversal na área de Recursos Humanos, Educação e
Comunicação.
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ELSA CARVALHO
Elsa Carvalho é licenciada em Psicologia pela Universidade
de Lisboa, Pós-graduada em Gestão pelo INDEG-ISCTE e em
Direito pela Universidade Católica. Complementou a sua
formação com formação avançada nas áreas da gestão,
estratégia e negociação pela Porto Business School,
Universidade Católica, Universidade Nova, London Business
School, Harvard, Kellogg e IMD.
Está atualmente a fazer o doutoramento em Gestão no
ISCTE. É ainda certificada em Coaching individual e de
equipas pelo ICF e vice-presidente da APG – Associação
Portuguesa de Gestão de Pessoas desde 2016.
Da sua experiência destaca-se mais de uma década em
consultoria de gestão em empresas de referência na Europa e América Latina em diferentes
setores de atividade. Há 15 anos que assume funções de direção de primeira linha nas áreas de
recursos humanos e comunicação nos setores: saúde, automóvel, energia e financeiro.
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SANDRA TORRES
Sandra Torres nasceu em Coimbra em 1982. Viveu em Leiria até
ingressar na Universidade, em Lisboa, onde vive atualmente.
É licenciada em Comunicação Social e Pós-Graduada em Ciências
da Comunicação.
Nos últimos anos tem trabalhado como jornalista. Integrou a
equipa de vários programas de televisão, nomeadamente o
mediático talk-show “5 Para a Meia Noite”, da RTP. Foi repórter,
redatora e apresentadora do “Consigo”, um magazine
informativo emitido na RTP2, criado para dar voz à diferença e
promover a inclusão. Tem moderado vários fóruns sobre a
igualdade de direitos.
Atualmente, é produtora de conteúdos do programa “As Três da Manhã”, da Renascença.

