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AGRICULTURA E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Despacho n.º 7192/2020
Sumário: Designa, em regime de substituição, até à conclusão do respetivo procedimento concursal, a licenciada Maria de Lourdes dos Santos Trindade Soares, do mapa de pessoal
do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, para exercer cargo de
direção intermédia de 2.º grau — chefe de divisão de Programação Orçamental.

Considerando que a comissão de serviço do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau,
da Divisão de Programação Orçamental, da Direção de Serviços de Programação Orçamental e
Administração Geral, cessou no dia 22 de junho de 2020, bem como a necessidade de assegurar
o normal funcionamento da referida Divisão, prevista 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:
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, verificando-se todos os requisitos legais exigidos, designo, em regime de substituição,
até à conclusão do respetivo procedimento concursal, a licenciada Maria de Lourdes dos Santos Trindade Soares, do mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral, para
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de Programação Orçamental,
com efeitos a 23 de junho de 2020.
A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício
do cargo, conforme resulta da nota curricular, anexa ao presente despacho.
7 de julho de 2020. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota biográfica

I — Identificação
Nome: Maria de Lourdes dos Santos Trindade Soares
Nacionalidade: Portuguesa
Naturalidade: Concelho de Lisboa.
II — Habilitações literárias
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia — ISE,
da Universidade Técnica de Lisboa.
III — Formação complementar mais relevante
«Contratos de Empreitada e Concessões de Obras Pública» (GPP — 2019); «SIADAP
(avaliadores) — Operacionalização da avaliação» (GPP — 2019); «Contratação Pública e Contas
Públicas» (GPP — 2019); «Responsabilidade de Titulares de Cargos Públicos» (GPP — 2015);
«Contratação Pública» (GPP — 2015); «Lei do Orçamento do Estado 2015 — Financeira» (Significado, Consultoria, Formação e Informática, L.da — 2015); «Curso de Alta Direção em Administração
Pública — CADAP» (INA — 2006); «Programa de Desenvolvimento da Qualidade de Serviço»
(Homens & Sistemas — Organização e Desenvolvimento de Empresas, L.da — 1999); «Análise e
Avaliação de Projetos — Formação Específica» (IMAIA — 1995)
IV — Atividade profissional mais relevante
Chefe de Divisão de Programação Orçamental, do Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral (GPP). No âmbito das competências da Divisão tem assegurado o exercício
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técnico das funções de Entidade Coordenadora dos Programas Orçamentais, em consonância com
as respetivas orgânicas do Governo desde julho de 2012, abrangendo as várias fases do processo
orçamental, designadamente, a elaboração do orçamento inicial, o acompanhamento da execução
e a sua avaliação, em articulação com os diversos serviços e em cumprimento dos normativos
legais que regem esta matéria.
Chefe de Divisão de Acompanhamento e Programação Orçamental, do GPP, desde 23 de junho de 2008 até 31 de maio de 2012, cargo que exerceu em resultado de procedimento concursal,
tendo sido renovada a comissão de serviço, com efeitos a partir de 23/06/2011.
Chefe de Divisão de Acompanhamento e Avaliação, do GPPAA do MADRP, de maio/97
a fevereiro 2007, assegurando, fundamentalmente, a área de gestão orçamental, na vertente
PIDDAC — elaboração, acompanhamento e avaliação dos programas orçamentais, medidas e
projetos, e sua articulação com os programas comunitários e outros apoios;
Chefe de Divisão de Acompanhamento e Controlo, do Instituto dos Mercados Agrícolas e da
Indústria Agroalimentar — IMAIA de maio/95 a maio/97;
Técnica Superior/Assessora do IMAIA; Técnica Superior na Direção-Geral dos Mercados
Agrícolas e da Indústria Agroalimentar — DGMAIA, do Instituto de Apoio à Transformação e Comercialização dos Produtos Agroalimentares — IAPA, da Direção-Geral de Organização e Recursos
Humanos — DGORH e da Direção-Geral dos Serviços Centrais;
Vogal efetivo do Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição — CNAN, como representante
do IMAIA e da DGMAIA;
Membro do Grupo de Trabalho para a elaboração do «Programa de Apoio a Novas Atividades
Agrícolas»; Membro do Secretariado do Programa Operacional «Reforço da Competitividade dos
Sectores da Transformação e Comercialização dos Produtos Agrícolas e Silvícolas»; Membro dos
Grupos de Trabalho nomeado para a elaboração dos Programas Específicos e Planos Sectoriais
para o Sector das Carnes — QCA I e QCA II.
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