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 AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 1271/2023

Sumário: Designa, em regime de substituição, a mestre Susana Isabel Lopes Barradas Lopes 
para exercer o cargo de subdiretora-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral.

Considerando que os titulares dos cargos de direção superior são designados na sequência de 
procedimento concursal, aplicando-se as respetivas regras de recrutamento, seleção e provimento 
previstas na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado;

Considerando que o procedimento concursal de recrutamento para o cargo de direção superior 
de 2.º grau do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral se irá iniciar e desenvolver 
nos termos do disposto no artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual;

Considerando que o referido cargo se encontra vago, após a cessação de funções, a seu 
pedido, da anterior titular, e que importa assegurar o normal funcionamento do referido Gabinete 
de Planeamento, Políticas e Administração Geral até à designação de novo titular, na sequência 
de recrutamento através de procedimento concursal;

Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos 
casos de vacatura do lugar, e que as respetivas funções podem ser asseguradas nesse regime 
até à designação de novo titular, de acordo com o previsto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual:
1 — Designo, em regime de substituição, a mestre Susana Isabel Lopes Barradas Lopes para 

exercer o cargo de subdiretora-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, 
até à designação de novo titular na sequência de recrutamento através de procedimento concursal, 
cujo currículo académico e profissional se anexa ao presente despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a 9 de janeiro de 2023.

5 de janeiro de 2023. — A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu de Oliveira 
Antunes.

Nota curricular

Nome: Susana Isabel Lopes Barradas Lopes.
Data de nascimento: 10/07/1976.
Habilitações académicas:

Mestrado em Economia Agrária e Sociologia Rural pelo Instituto Superior de Agronomia (2007).
Pós-graduação em Gestão Pública — curso de Estudos Avançados em Gestão Pública no 

Instituto Nacional de Administração (2005);
Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão pelo Instituto Superior de Eco-

nomia e Gestão (1999).

Experiência profissional:

Adjunta no Gabinete da Ministra da Agricultura e Alimentação (março 2022 até à presente data);
Adjunta no Gabinete da Ministra da Agricultura (dezembro de 2021-março 2022);
Técnica especialista no Gabinete da Ministra da Agricultura (novembro 2019 a dezembro de 2021);
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Áreas de trabalho:

Política agrícola Comum: negociação da reforma da PAC, Presidência PT 2021, Plano Estra-
tégico da PAC PT 23-27.

Chefe de divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural, Direção de Serviços de Progra-
mação e Políticas — Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP)/Ministério da Agricultura e do 
Mar (maio 2012-out 2019);

Chefe de divisão de Estudos e Planeamento Territorial, Direção de Serviços de Serviços de 
Planeamento, Acompanhamento e Avaliação — GPP (fevereiro 2010 a maio 2012);

Áreas de trabalho principais — participação da negociação da reforma da PAC pós 2020 e 
da PAC pós 2013, representação do GPP junto dos organismos comunitários em matérias relacio-
nadas com políticas de desenvolvimento rural e monitorização e avaliação da PAC, participação 
na Comissão de Coordenação do FEADER, representação da CCN FEADER/GPP na rede de 
monitorização e avaliação do PT2020, participação na definição do Programa de Desenvolvimento 
Rural 2014-2020 (PDR2020), desenvolvimento de análises socioeconómicas relativas ao sector 
agroflorestal;

Técnica superior no Departamento de Prospetiva e Planeamento e Relações Internacio-
nais — MAOT (julho de 2005 a janeiro de 2010).

Áreas de trabalho principais — estudo e investigação de metodologias destinadas à avaliação 
de impactos económicos, ambientais e regionais das políticas públicas no âmbito desenvolvimento 
territorial;

Prestação de serviços para o Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar (GPPAA) — 
MADRP (2000-2004). Áreas de trabalho principais — colaboração na conceção de um modelo de 
análise e acompanhamento territorializados da execução do QCA III e desenvolvimento de estudos 
para o conhecimento da evolução do sector agrícola.

Principais trabalhos publicados:

«Convergência Económica das Regiões Portuguesas 1995-2006», DPP, Lisboa 2009 (co-autor); 
«Índice Sintético de Desenvolvimento Regional», INE/DPP, Lisboa 2009 (co-autor); «Processo de 
convergência regional em Portugal: absoluta, condicionada ou clube?», Prospetiva e Planeamento 
n.º 14 — 2007, DPP, Lisboa 2008 (co-autor). «Desenvolvimento e Ruralidade em Portugal — uma 
análise empírica», GPPAA/ Observatório do QCA III, Lisboa, 2004 (co-autor). «Panorama Agricultura 
(1999 e 2000)», GPPPAA — MADRP, Lisboa, 2000 e 2001 (participação na redação); «Instrumentos 
de Política Agrícola e Formação do Preço no Produtor», GPPAA, Lisboa, 2001.
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