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Habilitações Académicas:
Mestre em Gestão/MBA pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
em 1997.
Licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia na
especialidade de Economia e Sociologia Rural em 1990.
Principais atividades exercidas:
Chefe de Divisão de Prospetiva e Planeamento Estratégico, de janeiro de 2013 a maio de 2017, no Gabinete de Planeamento, Políticas e
Administração Geral do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR);
Técnico da Direção de Serviços de Programação e Políticas do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) de junho de
2011 a dezembro de 2012.
Adjunto do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas (MADRP), de outubro de 2009 a junho de 2011;
Adjunto do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional
(SEDR) do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), de setembro de 2005 a
outubro de 2009;
Chefe de Divisão de Política Sócio Estrutural, na Direção de Serviços
de Estudos, Planeamento e Prospetiva, do Gabinete de Planeamento e
Política Agroalimentar do MADRP, de janeiro de 2001 a setembro de
2005;
Técnico superior do MADRP de março de 1991 a dezembro de 2000
com funções no âmbito dos estudos, gestão e planeamento da política
sócio estrutural;
Estagiário (estágio curricular) na Direção do Crédito à Agricultura
e Pescas da Caixa Geral de Depósitos de janeiro a dezembro de 1990.
Autor e coautor:
Tese de Mestrado — «As Adegas Cooperativas Alentejanas. Um caso
de sucesso de organização cooperativa da produção». ISEG. 1997;
Relatório de Estágio da licenciatura — «Mercados de Origem em
Portugal». ISA. 1991.
Livro Casos de Desenvolvimento Regional — autor do capítulo 35
«As Adegas Cooperativas do Alentejo como exemplo de sucesso na
valorização económica de um recurso endógeno, atualmente embaixador
de toda a região». APDR e Observatório do QREN. Setembro de 2011;
Artigos «Novo paradigma rural: políticas e governança» e “Revisão
do Quadro Financeiro Plurianual” publicados nas revistas CULTIVAR
n.º 5 e 6. GPP 2016.
Artigo publicado na revista da ordem dos engenheiros — «Análise
da Fileira do Azeite». INGENIUM 2.ª série N.º 36, abril de 1999. Páginas 79 a 85;
Participação na elaboração (redação de capítulo) da edição do
MAOTDR «Balanço da Legislatura (2005-2009)» em vários pontos do
capítulo relativo ao Desenvolvimento Regional (parte 5). XVII Governo
Constitucional — Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional. 2009;
Participação na elaboração anual das publicações do GPPAA «Panorama da Agricultura», «Agricultura Portuguesa — Principais Indicadores», «Anuário Hortofrutícola» e «Números da Agricultura 1997» com
contributos sobre a política sócio estrutural do QCA para a Agricultura
e Desenvolvimento Rural.
310709831
Despacho n.º 7343/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo, para exercer funções de motorista no meu gabinete, Jorge
Manuel Moças Cancelino, assistente operacional da Inspeção-Geral da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, com
efeitos a 14 de julho de 2017.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
Nota Curricular
I — Dados Pessoais:
Nome: Jorge Manuel Moças Cancelino
Data de Nascimento: 27/12/1954

II — Formação Académica:
1.º Ano Ensino Preparatório
III — Percurso profissional:
Iniciou funções em 1986/04/07 em regime de contrato de trabalho
a prazo nos Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros
(SSPCM)
Em 1990/03/23 foi celebrado Contrato Administrativo de Provimento
para o exercício das funções correspondentes à categoria de Fiel de
Armazém, visado pelo Tribunal de Contas em 1990/03/23 nos SSPCM
Em 1992/06/22 foi autorizada a sua requisição com efeitos a partir
de 1992/05/20
Nomeado provisoriamente motorista de ligeiros do quatro de pessoal
dos SSPCM em 1993/05/19, tendo nomeação definitiva a partir de
1994/05/19
Em 1995/11/17, após concurso, foi nomeado definitivamente motorista de ligeiros do Quadro de Pessoal da Inspeção-Geral e Auditoria de
Gestão (IGA), do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
Pescas (MADRP), a partir de 2007/08/01 designado por Inspeção-Geral
da Agricultura e das Pescas (IGAP) e posteriormente, desde 2012/03/01,
após a fusão do MADRP e do Ambiente e do Ordenamento do Território
(MAOT), denominada por Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).
De 1995/11/17 a 2013/08/31, como motorista da Direção estando diretamente afeto ao serviço do Inspetor-Geral. Despacho n.º 16418/2005,
publicado em DR 2.ª série, n.º 144 de 28/07/2005.
Nomeação do Gabinete da Ministra da Agricultura de 18/10/2013
publicado no DR n.º 211 de 31/10/2013 o Despacho n.º 13899/2013,
de 31/10.
De 2013/09/01 a 2015/11/25, como motorista do Gabinete da Ministra da Agricultura e das Pescas conforme Despacho n.º 13899/2013
de 31/10 e Louvor n.º 647/2015, publicado em DR 2.ª série, n.º 216 de
04/11/2015.
De 2015/11/26 a 2017/07/14, como motorista do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, conforme
Despacho n.º 1315/2016, publicado em DR 2.ª série, n.º 18/2016 de
27/01/2016.
310710568
Despacho n.º 7344/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo, para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu
gabinete, Maria José Firmino de Jesus, assistente técnica do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., com efeitos a 14 de
julho de 2017.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2017. — O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel João Pisoeiro de Freitas.
Nota curricular
Nome: Maria José Firmino de Jesus
Data de nascimento: 3/5/1953
Habilitações académicas: 12.º Ano
Atividade profissional: Assistente Técnica do Quadro de Pessoal do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a exercer
funções desde 22-5-1996, em Gabinetes Ministeriais, funções essas que
constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado aos
membros do Governo tais como tratamento de toda a documentação
entrada e saída, digitalização, processamento de texto, cumprimento
de despachos através da elaboração de ofícios, informações, circulares,
classificação e arquivo de correspondência. Tratamento de requerimentos
de Deputados. Passagem a texto de todos os documentos respeitantes
ao processo legislativo.
Apoio aos Adjuntos e Assessores do Gabinete:
26-11-2015 a 14-07-2017 — Secretariado de Apoio ao Gabinete do
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural;
30-10-2015 a 25-11-2015 — Secretariado de Apoio ao Gabinete do
Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar;

