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AGRICULTURA
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Despacho n.º 7514/2021
Sumário: Designação da licenciada Maria de Fátima Gonçalves Caetano para o cargo de chefe
de divisão de Apoio às Explorações Agrícolas.

Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
que prevê o exercício de cargos dirigentes em regime de substituição em caso de vacatura do
lugar, designo para exercer esse cargo de direção intermédia de 2.º grau, como Chefe de Divisão
de Apoio às Explorações Agrícolas, a Licenciada Maria de Fátima Gonçalves Caetano.
A designada possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação profissional adequadas para o exercício do cargo e para prosseguir as
atribuições e objetivos do serviço, evidenciados na nota curricular anexa ao presente despacho,
do qual faz parte integrante.
A presente nomeação produz efeitos a 1 de julho de 2021.
17 de julho de 2021. — O Diretor-Geral, Gonçalo de Freitas Leal.
Nota Curricular

Elementos de identificação:
Nome: Maria de Fátima Gonçalves Caetano
Data de Nascimento: 12 de maio de 1966
Naturalidade: Lisboa
Formação académica:
Licenciatura em Agronomia, no Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de
Lisboa, concluída em 1992.
Atividade profissional:
Desde abril de 1993 — Técnica Superior, na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural e nos organismos que a antecederam, desenvolvendo as seguintes atividades:
Utilização de software CAD: aquisição de dados, estruturação e sistematização de ficheiros
para integração em Sistemas de Informação Geográfica (SIG);
Utilização de software SIG: georreferenciação, integração, conversão de sistemas de referência e produção da cartografia temática de vários relatórios de estudos prévios e projetos de
emparcelamento integral;
Participação em comissões de abertura, de análise e júris de concursos públicos, limitados e
de procedimentos com consulta prévia, para aquisição de bens e serviços, no âmbito do projeto
de emparcelamento integral da freguesia da Luz;
Colaboração na componente de promoção e disseminação de dois projetos internacionais, no
âmbito dos Programas INTERREG IIIC e INTERREG IVC;
Apoio nas atividades de desenvolvimento e promoção da Bolsa Nacional de Terras e acompanhamento dos contratos de arrendamento rural;
Colaboração na operacionalização do sistema de aconselhamento agrícola;
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Definição da estratégia de comunicação e dinamização de campanhas de educação e sensibilização sobre segurança em tratores agrícolas;
Colaboração na operacionalização do Estatuto de Agricultura Familiar;
Desde julho de 2019, funções de Coordenadora Nacional do Benefício Fiscal do Gasóleo
Colorido e Marcado.
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