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Outras atividades profissionais:
Vice-presidente do conselho de administração da AGROGARANTE,
em representação do IFAP.
Representante no grupo de trabalho para a implementação de medidas
de simplificação administrativa e regulamentar no âmbito dos fundos
europeus estruturais e de investimento em Portugal.
Presidente da comissão de acompanhamento e análise das candidaturas
do ICNF ao Fundo Florestal Permanente, em representação do IFAP.
210074304
Deliberação (extrato) n.º 1879/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro,
o Conselho Diretivo, considerando a análise circunstanciada do desempenho do dirigente e os resultados por si obtidos, deliberou renovar a comissão de serviço pelo período de três anos, com efeitos a 1 de dezembro
de 2016, de Maria de Fátima Lisboa Leitão, para o exercício do cargo de
direção intermédia de 1.º grau de Diretora do Departamento de Gestão
e Controlo Integrado, unidade orgânica de primeiro nível, prevista no
n.º 1 do artigo 1.º dos Estatutos do IFAP, I. P., aprovados pela Portaria
n.º 393/2012, de 29 de novembro, publicada no D. R. n.º 231, 1.ª série,
de 29 de novembro de 2012.
11 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Luís Souto Barreiros.
Nota curricular
Nome: Maria de Fátima Lisboa Leitão;
Data de Nascimento/Naturalidade: 23 de maio de 1961, em Moimenta
da Beira — Viseu;
Habilitações académicas: Licenciado em Geografia e Planeamento
Regional pela Universidade de Lisboa.
Experiência profissional:
Nomeada em comissão de serviços desde 01 de dezembro de 2013 para
o exercício do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretora do
Departamento de Gestão e Controlo Integrado, unidade orgânica de
primeiro nível prevista no n.º 1 do artigo 1.º dos estatutos do IFAP,
aprovados pela Portaria n.º 393/2012 de 29 de novembro, publicada no
D.R. n.º 231, 1.ª série de 29 de novembro de 2012, cargo que já exercia
desde 20 de novembro de 2012.
Como Diretora do Departamento de Gestão e Controlo Integrado do
IFAP assegura: a gestão dos pedidos de ajudas no âmbito da sistema
integrado de gestão e controlo (SIGC), a gestão do Sistema Nacional
de Informação e Registo Animal (SNIRA), a gestão e manutenção
do funcionamento do sistema de informação geográfica de parcelas
(SIP), a gestão da manutenção da base de dados de identificação de
beneficiários (IB), a gestão dos protocolos com as entidades delegadas
e assegura a informação e apoio aos beneficiários, através dos diversos
canais de atendimento disponíveis no IFAP I. P.. Chefe de Unidade de
Gestão do Pedido de Ajuda e do Aconselhamento Agrícola no IFAP,
em regime de Comissão de Serviços a partir de 20 de janeiro de 2010,
Coordenadora do Núcleo de Gestão do Pedido de Ajudas em regime de
Comissão de Serviços no IFAP a partir de 1 de janeiro de 2008, Técnica
Superior a partir de 22 de junho de 2007, Chefe de Serviço de Gestão
do Pedido de Ajudas às Superfícies, com contrato de gestão entre 1 de
março de 2003 e 22 de junho de 2007 com o INGA, Técnica Superior
no INGA de 1 de julho de 1993 até 2007, Técnica Superior Estagiária
no Instituto Geográfico e Cadastral (IGC) entre 1992 e 1993, oficial
administrativa desde 28 de setembro de 1981 até 1992 no Instituto Regulador e Orientador dos mercados Agrícolas (IROMA), no Serviço de
Informação dos Mercados Agrícolas (SIMA) e na Junta Nacional dos
Produtos Pecuários (JNPP).
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Deliberação n.º 1880/2016
1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento
concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 2.º
grau, de Chefe da Unidade de Gestão de Meios, Qualidade e Segurança,
do Departamento de Sistema de Informação, previsto no n.º 2 do artigos 2.º dos Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas, I. P., aprovados pela Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro.
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do
concurso apresentado proposta de designação do Mestre Paulo Jorge da
Silva Pinheiro, para o desempenho daquele cargo, com base nos factos,

razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o
respetivo procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que o candidato possui a competência técnica, a experiência profissional
e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como o perfil
adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Chefe da Unidade de
Gestão de Meios, Qualidade e Segurança, do Departamento de Sistema
de Informação, o mestre Paulo Jorge da Silva Pinheiro, em regime de
comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de
1 de dezembro de 2016, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, cuja
nota curricular se encontra em anexo à presente deliberação.
2 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
Nota Curricular
Paulo Jorge da Silva Pinheiro, nascido em 19 de julho de 1963.
Formação académica:
Mestrado em Empreendedorismo e Gestão da Inovação pela Universidade Europeia.
Licenciatura em Gestão e Sistemas de Informação pelo Instituto
Superior de Gestão Bancária.
Experiência Profissional:
Chefe de Unidade na área de Gestão de Meios, Qualidade e Segurança dos Sistemas de Informação, no Departamento de Sistemas de
Informação do IFAP desde 2014.
Participação na área de Administração de Segurança dos Sistemas
de Informação e de Gestão de Meios e Qualidade, no Departamento de
Sistemas de Informação do IFAP entre 2010 e 2014.
Chefe de Unidade nas áreas de Portal, Datawarehouse e HelpDesk,
no Departamento de Sistemas de Informação do IFADAP/INGA/IFAP
entre 2003 e 2010.
Chefe do projeto SIADRU (Sistema de Informação para a Agricultura
e Desenvolvimento Rural- QCAIII), em tecnologia WEB. No IFADAP
em 2003.
Chefe de Projeto de Sistemas Informáticos na CapGemini Ernst &
Young entre 1999 e 2002.
Analista responsável pelo desenvolvimento de diversas áreas de negócio no IFADAP entre 1992 e 1999.
Analista Programador em sistemas de informação no IFADAP entre
1987 e 1992.
Formação Profissional:
ISO9001 Lead Implementer.
BPM — Business Process Management.
ISO27001 Lead Auditor (Qualificação de Auditores Internos de Sistema de Gestão de Segurança da Informação).
Certificação ISO 9001 Foundation.
CADAP — Curso de Altos Dirigentes da Administração Pública.
Liderança, Desenvolvimento e Gestão de Equipas.
Metodologia de Gestão de Projetos.
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DEFESA NACIONAL
Marinha
Superintendência do Pessoal
Aviso (extrato) n.º 15687/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Lídia
Maria Batista Nunes, assistente operacional do Mapa de Pessoal Civil
da Marinha posicionada na 1.ª posição remuneratória da respetiva categoria, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, a tempo parcial, cessou funções por motivo de reforma
a partir de 1 de dezembro de 2016.
2 de dezembro de 2016. — O Chefe da Repartição de Militarizados
e Civis, interino, João Paulo Pena Rodrigues Rato, capitão-de-fragata.
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