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 AGRICULTURA E MAR

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral

Despacho n.º 1622/2022

Sumário: Designa para o cargo de diretor dos Serviços de Estatística o licenciado Rui Manuel de 
Figueiredo Rodrigues Pereira.

De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi aberto procedimento concursal, através do Aviso n.º 13020/2021 
publicado no Diário da República, 2.ª série, parte J1, de 09 -07 -2021, com vista ao preenchimento 
do cargo de Diretor de Serviços de Estatística, cargo de direção intermédia de 1.º grau do Gabinete 
de Planeamento, Políticas e Administração Geral.

Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri propôs, fundamentadamente, 
que a designação para o cargo recaísse sobre o candidato Rui Manuel de Figueiredo  Rodrigues Pe-
reira, o qual preenche os requisitos legais exigidos e possui o perfil e as características necessárias 
ao exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos da Direção de Serviços de Estatística.

Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Estatística, o licenciado Rui Manuel 
de Figueiredo Rodrigues Pereira, em comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos 
dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente.

O presente despacho produz efeitos a 21 de setembro de 2021.

25 de janeiro de 2022. — O Diretor -Geral, Eduardo Diniz.

Curriculum vitae

Rui Manuel de Figueiredo Rodrigues Pereira, nascido a 16 de Novembro de 1970.
Formação Académica:

Mestrado em Engenharia Agronómica na Universidade de Évora, com a classificação de 
14 valores;

Licenciatura: Licenciatura em Engenharia Agrícola (Ramo Científico -Tecnológico) Universidade 
de Évora, 1995.

Atividade Profissional:

Diretor de Serviços de Estatística do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração 
Geral desde agosto 2019 até ao presente momento;

Chefe da Divisão de Metodologias e Análise de Informação da Direção de Serviços de Esta-
tística do Gabinete de Planeamento e Políticas, desde junho de 2012, até agosto de 2019:

Coordenação da Gestão de Informação Estatística e Administrativa necessária ao apoio às 
tomadas de decisão específicas no âmbito das negociações, da implementação e avaliação de 
impactos da PAC 2014 -2020;

Desenvolvimento de instrumentos de análise de dados aplicados às áreas da agricultura e do 
desenvolvimento rural, como apoio às atividades do GPP e do MAFDR nestes domínios;

Coordenação de respostas às solicitações efetuadas pelos serviços e organismos do MAFDR 
em matérias no âmbito da estatística.

Chefe da Divisão de Metodologias e Estudos Aplicados e anteriormente da Divisão de Estu-
dos e Gestão de Informação da Direção de Serviços de Estatística do Gabinete de Planeamento 
e Política (GPP) de março de 2007 a até junho de 2012:

Coordenação Nacional do Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas (SIMA);
Coordenação da Gestão de Informação Estatística e Administrativa necessária às tomadas 

de decisão no âmbito da preparação do Plano Estratégico Nacional (PEN2007 -13), do Programa 
de Desenvolvimento Rural (PDR2007 -13) e outras medidas de Política.
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Chefe de Divisão de Estatísticas Agrícolas e dos Mercados Agroalimentares do Gabinete de 
Planeamento e Política Agroalimentar (GPPAA) (dezembro de 2004 a fevereiro de 2007):

Coordenação nacional da Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA) com parti-
cular enfoco no planeamento das reestruturações associadas quer à introdução do novo programa 
de contabilidade e recolha, quer às alterações decorrentes das reformas das políticas comunitárias;

Coordenação do apoio estatístico às tomadas de decisão no âmbito da preparação do Plano 
Estratégico Nacional (PEN2007 -2013) e do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2007 -2013);

Coordenação do Subgrupo de trabalho de Estatísticas Agroambientais e Estatísticas de De-
senvolvimento Rural, criado no âmbito do Conselho Superior de Estatística.

Técnico Superior do GPPAA na Direção de Serviços de Estatística e Gestão de Informação 
(1993 -2004):

Responsável pela dinamização e coordenação dos trabalhos de recolha, receção, validação, 
análise, e transmissão da informação da RICA;

Elaboração e participação em estudos e publicações quer no âmbito de avaliação de medidas 
de política quer no âmbito da sua conceção.
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