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 AGRICULTURA

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 20579/2021

Sumário: Designação do mestre Diogo Monteiro Ferreira para o cargo de chefe de divisão de 
Gestão Financeira.

Designação do Mestre Diogo Monteiro Ferreira
para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Financeira

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 2.º grau correspondente ao cargo de Divisão de Gestão Financeira, publicitado pelo 
Aviso n.º 14384/2021, designo, em regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos, no cargo 
anteriormente referido, o Mestre Diogo Monteiro Ferreira, pelo facto deste ter revelado uma grande 
motivação e empenho na assunção de responsabilidades e obrigações inerentes ao desempenho 
do cargo, assim como um sentido critico e fundamentação na resolução de situações apresenta-
das, com base numa competência técnica e aptidão demonstradas e consideradas essenciais e 
necessárias ao exercício do cargo a prover.

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

18 de outubro de 2021. — O Diretor -Geral, Rogério Lima Ferreira.

Nota curricular

Nome — Diogo Monteiro Ferreira
Habilitações Académicas:

Mestrado em Contabilidade e Finanças pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administra-
ção do Porto — 14 valores;

Especialização no Ensino pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto — 14 valores;
Licenciatura [Pré -Bolonha] em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto — 

14 valores;
SOCRATES/ERASMUS — Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Universidade de Buda-

peste, Hungria — 4,85 valores (0 -5).

Formação Específica:

Curso de Chefe de Subsecção Financeira — 16,61 valores — EPS — Exército Português, 
distinguido como melhor aluno;

Curso de Formação de Oficiais do Exército Português — 14,81 valores.

Formação Profissional:

Código dos Contratos Públicos;
SNC -AP e -learning UniLEO;
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
Excel — Nível Avançado;
Lei do Trabalho em funções Públicas;
Código do Procedimento Administrativo;
Auditoria Financeira;
Frequência em palestras e conferências no âmbito da gestão de energia.
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Experiência e atividade profissional:

Chefe de Divisão de Gestão Financeira na DGADR — desde outubro de 2019;
Técnico Superior na Divisão de Gestão Financeira da DGADR, com responsabilidade na mo-

nitorização financeira, orçamental e contabilística, contratação pública, controlo interno, prestação 
de contas, reporte financeiro e gestão de energia — entre julho 2016 e outubro de 2019;

Incorporado em janeiro de 2009 no Curso de Formação de Oficiais do Exército Português do 
Ministério da Defesa Nacional, especializou -se em Administração e Finanças e Polícia do Exército/
Arma de Cavalaria. Assumiu, entre outras funções de gestão e formação, a chefia de diferentes 
subsecções financeiras em cidades como Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, concluindo em julho 
de 2015 o seu percurso militar com o posto de Tenente de Administração e Finanças.

Contempla na sua folha de matrícula, a Medalha de Comportamento Exemplar Grau Cobre, 
um louvor e três referências elogiosas;

Chefe de Subsecção Financeira da Unidade de Apoio do Comando do Pessoal do Exército 
Português do Ministério da Defesa Nacional — outubro 2014 a julho 2015;

Chefe de Subsecção Financeira do Regimento de Artilharia n.º 5 do Exército Português do 
Ministério da Defesa Nacional — janeiro 2014 a outubro 2014;

Oficial de apoio à gestão financeira, orçamental e contabilística da Subsecção Financeira 
da Unidade de Apoio do Comando do Pessoal do Exército Português do Ministério da Defesa 
Nacional — maio 2013 a janeiro 2014;

Chefe de Subsecção Financeira do Regimento de Lanceiros n.º 2 do Exército Português do 
Ministério da Defesa Nacional — outubro 2012 a maio 2013;

Comandante de Pelotão do 1.º e 2.º Esquadrão de Polícia do Exército no Regimento de Lancei-
ros n.º 2 do Exército Português do Ministério da Defesa Nacional, concluindo com aproveitamento 
a formação de formadores de operadores de shotgun ministrada pelo Corpo de Intervenção da 
Unidade Especial de Polícia, VII Curso de Controlo de Tumultos (17,31 valores) e curso de Para-
quedismo civil — julho 2009 a outubro 2012;

Comandante de Pelotão de formação na Escola Prática de Infantaria do Exército Português 
do Ministério da Defesa Nacional — julho a outubro de 2009;

Professor Estagiário no curso de especialização no ensino — Liceu Alexandre Herculano, Porto, 
ministrado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto — setembro 2007 a junho 2008.

Publicações científicas:

Dissertação de Mestrado: “A Internacionalização do Setor Bancário Português”, disponível 
em: http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/7831. Modelo econométrico explicativo do processo de 
internacionalização dos principais bancos portugueses, com recurso a análise de regressão linear 
múltipla e tratamento de dados em painel — 16 valores.
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