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AGRICULTURA
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Despacho n.º 7471/2021
Sumário: Designa a licenciada Maria de São Luís Sousa Martins Deyrieux Centeno para o cargo
de diretora de serviços do Território e dos Agentes Rurais.

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 do Território e dos Agentes
Rurais, publicitado pelo aviso 9089/2019, designo, em regime de comissão de serviço pelo período
de 3 anos, no cargo anteriormente referido, a licenciada Maria de São Luís Sousa Martins Deyrieux
Centeno, 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 13 de julho de 2021.
Nota curricular

Dados pessoais:
Nome: Maria de S. Luís de Sousa Martins Deyrieux Centeno.
Formação Académica:
Licenciada em engenharia agronómica em 1985, pelo Instituto Superior de Agronomia da
Universidade Técnica de Lisboa.
Carreira Profissional:
Julho 2012 até à data: Diretora de Serviços do Território e Agentes Rurais da Direção Geral
de Agricultura e Desenvolvimento Rural, exercendo funções de coordenação, da formação técnica
setorial, da promoção e acompanhamento de iniciativas promotoras de crescimento económico
e a consolidação do tecido produtivo das zonas rurais, bem como do processo de integração e
promoção dos interesses sectoriais da agricultura nos programas, no território e na sua interceção com planos, projetos ou infraestruturas de utilidade pública, de acordo com os Instrumentos
de Gestão Territorial e Ordenamento. Ainda coordena a área de solos e cartografia, bem como o
Secretariado Técnico da Parceria Portuguesa para o Solo. Assegurou a participação nacional na
Parceria Europeia de Inovação, estabelecendo a ligação com os parceiros nacionais, através do
Grupo Permanente da Inovação da Rede Rural Nacional.
2010-junho 2012: Diretora de Serviços de Planeamento, Acompanhamento e Avaliação do
Técnica do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP). Participação na definição e formulação de
políticas de natureza estrutural, nomeadamente do desenvolvimento rural e seguros agrícolas.
Abril de 2009 a fevereiro de 2010: Técnica do GPP, na Direção de Serviços Ambiente e Ordenamento do Espaço Rural.
Fevereiro 2007 a abril de 2009: Diretora de Serviços de Valorização Ambiental e Sustentabilidade da Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (DRARO).
Agosto 2005 a fevereiro de 2007: Diretora de Serviços de Agricultura da DRARO. Coordenação
do Diagnóstico Estratégico nacional da hortofloricultura e fruticultura; participação na elaboração
da estratégia regional para a agricultura.
Janeiro de 2004 a junho de 2005: Subdiretora da DRARO. Coordenação regional da Medida
AGRIS na DRARO (2004 e 2005).
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Maio de 1993 a janeiro de 2004: Chefe de Divisão na área da hortofloricultura e fruticultura e experimentação agrícola da DRARO, tendo sido gestora da Área Estratégica de Apoio
à Produção — NOVAGRI. (1993 a 1997) e responsável pela Unidade de Gestão Regional das
Medidas Agro-Ambientais. Foi representante da DRARO no Grupo de Interlocutores Permanentes
do Conselho Técnico do MADRP para os recursos genéticos.
Abril 90 a maio de 1993: Técnica da Direção Regional do Ribatejo e Oeste (DRARO), Direção
de Serviços de Agricultura, na área da experimentação e apoio técnico.
Janeiro1985-abril1990: Técnica da Direção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, desempenhando funções na área da experimentação na Direção de Serviços de Agricultura.
20 de julho de 2021. — O Diretor-Geral, Gonçalo de Freitas Leal.
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