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 AGRICULTURA

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 13998/2021

Sumário: Designação da licenciada Sandra Maria Torres Candeias para o cargo de diretora de 
serviços de Promoção da Atividade Agrícola.

Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual e, na sequência da conclusão do concurso para provimento no cargo de direção 
intermédia de 1.º grau correspondente ao cargo de Diretor de Serviços de Promoção da Atividade 
Agrícola, publicitado pelo aviso 20690/2020, designo, em regime de comissão de serviço pelo pe-
ríodo de 3 anos, no cargo anteriormente referido, a licenciada Sandra Maria Torres Candeias, pelo 
facto desta ter revelado possuir excelentes conhecimentos das matérias inerentes ao cargo; ter 
demonstrado experiência no exercício de funções dirigentes e perfil adequado, apresentando, assim, 
a aptidão técnica para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo e a capacidade 
de liderança, de iniciativa, planeamento e organização necessários ao cargo a prover.

A designação em comissão de serviço produz efeitos a 1 de julho de 2021.

16 de julho de 2021. — O Diretor -Geral, Gonçalo de Freitas Leal.

Nota curricular

Nome — Sandra Maria Torres Candeias
Habilitações Académicas:

Diploma de Estudos Pós -Graduados em Economia e Políticas Públicas, pelo Instituto Univer-
sitário de Lisboa — ISCTE

Licenciatura em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade 
Técnica de Lisboa

Experiência Profissional:

2012 a junho 2021

Chefe de Divisão de Apoio às Explorações Agrícolas da Direção -Geral de Agricultura e De-
senvolvimento Rural

Principais funções:

Promoção e dinamização do mercado da terra, nomeadamente através da gestão da Bolsa 
Nacional de Terras, da aplicação do Regime Jurídico da Estruturação Fundiária — Lei n.º 111/2015, 
de 27 de agosto, do redimensionamento da propriedade e do arrendamento rural;

Disponibilização de informação técnica relacionada com os modos de produção sustentáveis 
e promoção destes modos de produção; designadamente no âmbito da produção integrada;

Gestão e coordenação do sistema de aconselhamento agrícola e florestal;
Coordenação da gestão do Benefício fiscal ao gasóleo colorido e marcado;
Realização de tarefas e atividades relacionadas com a mecanização agrária;
Implementação e operacionalização do Reconhecimento do Estatuto da Agricultura familiar;
Implementação e operacionalização do Reconhecimento do Estatuto de Jovem Empresário 

Rural;
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Programa Emparcelar para Ordenar:

2001 a 2012 — Técnica Superior do mapa de pessoal da Direção -Geral de Agricultura e De-
senvolvimento Rural

1995 a 2001 — Técnica Superior do mapa de pessoal do INGA — Instituto Nacional de Inter-
venção e Garantia Agrícola

1994 — Bolseira Programa COMET na Empresa TNO — Nutrition and Food Resear-
ch — Zeist — Holanda

Grupos de Trabalho/Projetos:

Participação no Grupo de trabalho para o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, criado 
pelo Despacho n.º 8078/2017 e cuja missão foi de proceder à caracterização da situação atual e 
de formular as propostas que considerar como apropriadas à definição do Estatuto para a Pequena 
Agricultura Familiar;

Participação no Grupo de trabalho — criado pelo Despacho n.º 295/2017 para proceder à 
análise da sinistralidade com tratores e defina medidas de combate a essa sinistralidade;

Participação no Grupo de trabalho responsável pelas comemorações do ano Internacional da 
agricultura familiar — 2014;

Participação no Grupo Gerar, criado pela RCM 56/2012 com o objetivo de estudar, propor e 
executar medidas de gestão ativa do território rural;

Participação como ponto Focal da DGADR no Recenseamento Agrícola 2019;
Participação no Grupo de trabalho sobre indicadores Agro — Ambientais e de Desenvolvimento 

Rural criado no âmbito do Conselho Superior de Estatística;
Participação no projeto Boas Práticas Agrícolas para a Biodiversidade financiado ao abrigo do 

Programa da Rede Rural Nacional;
Participação no projeto Facts! — Forms: for Adapting to Climate Change through Territorial 

Strategies! — Projeto internacional ao abrigo do Programa Interreg — C;
Participação no projeto ECO XXI — Municípios — promovido pela ABAE

Formação profissional:

Frequência de diversos cursos, seminários e eventos, de que se destacam:

Curso de Alimentação e Território: Estratégias, Políticas e Metodologias (Colégio F3 — UTL 
2019), Curso de Formação profissional da Diretiva Máquinas (2019), Curso de Auditoria e Controlo 
Interno (2018), Curso de HACCP — Principles and Audit Techniques (Better Training for Safer Food, 
2017), Curso de Proteção de Plantas (Better Training for Safer Food, 2016), Curso FORGEP — Pro-
grama de Formação em Gestão Pública (INA, 2014), Curso de Marketing Territorial (Direção -Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2013), Ninth Summer Institute on Global Environmental 
Issues, (FLAD, 2007), Curso de Agricultura Biológica Geral Instituto de Desenvolvimento Rural 
e Hidráulica (IDRHa, 2004), Ciclo de seminários Agricultura Sustentável (INIAP, 2003), Curso de 
melhoramento de solo e luta contra a erosão (DGDR, 2001), Curso de análise de sistema Agrários 
(DGDR, 1998); Curso Economia do setor Agrícola e Análise de Políticas (DGDR, 1998).

314420068 


