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1991 — Docente das disciplinas de Português e Francês, em regime de 
contrato, na Escola Secundária Dr. Sousa Martins, em Vila Franca de Xira

Outras Atividades:
Consultadoria jurídica no Gabinete de Apoio Jurídico da Ordem dos 

Advogados, em Lisboa (1992 a 1995)
Coordenadora e formadora dos cursos da área jurídica da empresa 

Vantagem +, Consultores de Formação, L.da (1992 a 1994)
Monitora da cadeira de Direito das Sociedades do Curso de Formação 

de Solicitadores, ministrado pela Ordem dos Solicitadores (1992 a 1993)

Formação Profissional:
RCTFP — Regime dos Contratos de Trabalho em Funções Públicas, 

2014, STE
FORGEP — 2013, INA
Práticas de Gestão de Recursos Humanos, 2012 STE
Workshop — Técnicas de Formação, 2011, ISLA
A Europa e as Administrações em Tempo de Crise, 2011, STE
GEADAP (SIADAP 2, 3) — Administração do Sistema — 5.ª ed., 

2011, Instituto de Informática
Iniciação à Utilização do Modelo CAF, 2011, STE
Regime de Vínculos e Carreiras, 2010, STE
O Novo Regime da Contratação Pública, 2009, INA
Procedimento Disciplinar, 2009, STE
SIADAP — A Definição de Objetivos e Competências e a Monitori-

zação do Processo, 2008, STE
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública: nova abor-

dagem, 2007, Sinase
Operacionalização do Estatuto do Pessoal Dirigente, 2005, INA
2.º Congresso Nacional da Administração Pública: Projetos de Mu-

dança, 2004, INA
Seminário de Alta Direção — 5.ª ed., 2004, INA
O Novo Contencioso Administrativo, 2003, INA
Feitura das Leis, 2001, INA
A Escrita do Direito na Perspetiva da Eficácia da Comunicação, 

2001, INA
Organização para a Excelência nos Serviços Públicos, 2000, STE
Formação Pedagógica de Formadores, 1999, Secretaria -Geral do 

MADRP
Gestão da Mudança, 1999, Deloitte & Touche
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 Despacho n.º 9684/2014
Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experi-
ência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que o licenciado Luís Filipe da Silva Cid reúne todos 
os requisitos legais de provimento no cargo;

Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Chefe da Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação (DCSI) 
da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;

Considerando que, ponderados os resultados do procedimento con-
cursal, face ao perfil revelado pelo candidato confrontado com o exigido 
para o exercício do cargo a prover, o júri considerou que o candidato, 
licenciado Luís Filipe da Silva Cid, reúne as melhores condições para 
o exercício do cargo;

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, 
designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por 
iguais períodos de tempo, no cargo de Chefe da Divisão de Comunicação 
e Sistemas de Informação (DCSI), o licenciado Luís Filipe da Silva Cid, 
pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de agosto de 
2014.

17 de julho de 2014. — A Diretora Regional, Elizete Jardim.

ANEXO

Nota curricular
Luís Filipe da Silva Cid
Data de nascimento: 18 de outubro de 1969

Formação Académica:
Licenciatura em Relações Públicas e Publicidade — Instituto Superior 

de Novas Profissões, cujo trabalho final de investigação assentou na 
análise comunicacional em Organismos do Estado.

Pós -Graduação em Comunicação Organizacional — Instituto Superior 
de Novas Profissões.

Experiência Profissional:
De novembro de 2012 até à presente data desempenhou, em regime de 

substituição, funções de Chefe da Divisão de Comunicação e Sistemas 
de Informação.

Responsável pelas áreas de Informática, Sistemas de Informação, 
Relações Públicas, Documentação, Expediente e Canais de Comuni-
cação com o cliente. Coordenação das seguintes atividades e projetos: 
Implementação da Estrutura Informática Central; Modernização da 
Infraestrutura de comunicações de dados da DRAPLVT; Implementa-
ção de Site e Portal Interno da DRAPLVT: Implementação de solução 
digital de Gestão Documental; Criação de Identidade Visual do Orga-
nismo; Disponibilização ao cliente de serviços online e soluções de 
interoperabilidade; Coordenação da presença da DRAPLVT em eventos 
do setor; Relação com os Órgãos de Comunicação Social regionais, 
nomeadamente no âmbito dos Centros Europe -Direct da Representação 
da Comissão Europeia.

De junho de 2007 a outubro de 2012 desempenhou funções de Chefe 
de Divisão de Modernização e Comunicação.

De outubro de 2006 a junho de 2007 — Nomeado Responsável pela 
Divisão de Organização e Informática. Coordenação e gestão do setor 
informático da DRARO.

De 2005 a outubro de 2006 — Técnico Superior na Direção de Servi-
ços de Planeamento e Política Agroalimentar com responsabilidade de 
coordenação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Tratamento 
informativo na comunicação institucional.

Nomeado Coordenador do Núcleo de Informação e Modernização 
Organizacional da DRARO. Análise funcional da DRARO e simplifi-
cação de processos.

De 2001 a 2005 — Técnico Superior na Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Rural

Nomeado membro do Grupo de Trabalho de Implementação da Gestão 
por Objetivos. Implementação da Avaliação de Desempenho na DRARO.

Conceção e implementação do primeiro projeto SIG na DRARO e 
responsável pela introdução dos SIG nas áreas técnica, informativa e 
estatística e desenvolvimento das respetivas ações de formação.

Colaboração com a Divisão de Documentação, Informação e Rela-
ções Públicas, na comunicação institucional da DRARO, através da 
elaboração e tratamento de conteúdos informativos.

Acompanhamento técnico de candidaturas da Medida AGRIS.
De 1997 a 2001 — Técnico Superior na Divisão de Infraestruturas 

Rurais, Hidráulica, Eng. Agrícola e Ambiente, com responsabilidades 
na modernização e otimização administrativa da unidade orgânica (ação 
integrada no Curso «Gestão da Mudança»)

Coordenação da área informativa e estatística, relativamente ao acom-
panhamento e execução de estudos, projetos e obras das diferentes Ações 
do PAMAF (Regadios Coletivos, Regadios Tradicionais, Emparcela-
mento, Drenagem e Conservação, Eletrificação, Caminhos Agrícolas).

De 1988 a 1997 — Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste 
(DRARO) — Acompanhamento da execução material e financeira dos 
Programas PEDAP e PAMAF dos dois primeiros Quadros Comunitários.

Formação Profissional:
Introdução ao Dreamweaver.
Administração de Sharepoint.
Administração de Redes e Politicas.
Curso Gestão de RH na Administração Pública -Nova Abordagem.
FORGEP.
DEPP — Diploma de Especialização em Políticas Públicas.
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 Despacho n.º 9685/2014
Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são 

providos por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experi-
ência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que a licenciada Dália da Conceição Gralha Ribeiro 
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;




