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formação da empresa, gestão dos meios técnicos informáticos, acompanhamento de auditorias no âmbito da Certificação de Qualidade e
organização e gestão de equipas de projeto multidisciplinares.
Gestor de Projeto na Empresa ProSistemas, Consultores de Engenharia, SA, de 11 de janeiro de 2006 a 31 de janeiro de 2011, assumindo a
coordenação e a gestão administrativa, técnica e financeira de estudos
e projetos.
Responsável de Projeto na Empresa ProSistemas, Consultores de
Engenharia, SA, de 16 de maio de 2003 a 31 de janeiro de 2011, assumindo a responsabilidade técnica de diferentes áreas disciplinares de
estudos e projetos.
Projetista, como membro efetivo da Ordem dos Engenheiros, na
Empresa ProSistemas, Consultores de Engenharia, SA, de 7 de junho
de 2001 a 31 de janeiro de 2011, cujas principais funções se referem à
elaboração de estudos e projetos do domínio hidroagrícola e de Sistemas
de Informação Geográfica.
Projetista estagiário na Empresa ProSistemas, Consultores de Engenharia, SA, de 18 de fevereiro de 1997 a 6 de junho de 2001.
Prestação de Serviços de fotointerpretação e digitalização de parcelas para o Sistema de Identificação do Parcelário Agrícola do Instituto
Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola, na Empresa ProSistemas,
Consultores de Engenharia, SA, de novembro de 1996 a 17 de fevereiro
de 1997.
4 — Formação complementar relevante
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, pelo INA,
em 2016.
SIADAP 2, pelo INA, em 2016.
Motivação das Equipas e Liderança e Gestão de Equipas, pela AESE
em 2017 e em 2016, respetivamente.
Diversa formação em Sistemas de Informação Geográfica (em GeoDataBases) e em base de dados (Access e linguagem PL/SQL em Oracle).
Curso de Gestão Empresarial de PME, pela AERLIS, e participação
no simulador de gestão TOPAZ Management Simulation, ministrado
pela Empresa SDG.
5 — Outros aspetos relevantes
Coordenação de auditorias, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de
Garantia (FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento
Rural (FEADER), realizadas pela Comissão Europeia (CE) e Tribunal
de Contas Europeu (TCE)
Representante do IFAP em diversas reuniões de peritos da CE, nomeadamente em reuniões dos grupos de trabalho para análise das propostas de
regulamentos da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, no âmbito
da PAC pós-2020.
Representante, como Porta-voz da delegação nacional, no Comité
dos Fundos Agrícolas.
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Deliberação n.º 1137/2018
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 Operacional de Controlo, do Departamento de Controlo (DCO/UOPC), previsto no n.º 2 do artigo 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 licenciado António
Pedro Mateus Nobre de Carvalho, 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, o Conselho Diretivo deliberou designar para o
cargo de Chefe da Unidade Operacional de Controlo, do Departamento
de Controlo, o licenciado António Pedro Mateus Nobre de Carvalho,
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com
efeitos a partir de 1 de junho de 2018, nos termos dos números 9 e 10
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004.
5 — A nota curricular do licenciado em apreço fica junta à presente
deliberação, dela fazendo parte integrante.
20 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.

Nota Curricular
Nome: António Pedro Mateus Nobre de Carvalho
Data de Nascimento: 4 de novembro de 1974
Naturalidade: Portuguesa
Habilitações Académicas
Licenciatura em Engenharia Agroindustrial, na Universidade Técnica
de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, concluída em 1998.
Especialização em Sociologia Rural (parte curricular do Mestrado
em Economia Agrária e Sociologia Rural), na Universidade Técnica de
Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, concluída em 2004.
Curso de Segurança da Qualidade dos Alimentos, na Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária, concluído em 2008.
Formação Profissional mais relevante:
Curso Jovens Técnicos para a Indústria (Vertente Energia), pela
ADENE, em 1998;
Certificado de Aptidão Profissional, pelo IEFP, em 2010;
Curso Código do Procedimento Administrativo, pelo STE, em 2011;
Curso Elementos Sistémicos e Conceitos Nucleares de Gestão, pelo
STE, em 2012
Curso Global GAP, pela SGS, em 2013;
Curso Auditoria nos Serviços Públicos, pelo STE, em 2013;
Curso Auditoria e Controlo Interno, pelo CEGOC, em 2015;
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, pelo
INA, em 2016;
Curso SIADAP 2, pelo INA, em 2016;
Experiência Profissional:
2014-2018 — Coordenador do Núcleo de Normalização e Desenvolvimento da Unidade
Operacional de Controlo — Departamento de Controlo — IFAP,IP;
1998-2014 — Técnico Superior no Núcleo de Normalização e Desenvolvimento da Unidade Operacional de Controlo — Departamento
de Controlo — IFAP,IP;
Outros aspetos relevantes:
Participação, na qualidade de representante do IFAP, I. P., no OTS
Checks Workshop, em 2015 (Itália);
Participação, na qualidade de representante do IFAP, I. P., no 2017
IACS Workshop, em 2017 (Bélgica).
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Deliberação n.º 1138/2018
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
3.º grau, de Coordenador do Núcleo de Normalização e Desenvolvimento, da Unidade Operacional de Controlo, do Departamento de Controlo (DCO/UOPC/NORD), previsto no n.º 2 do artigo 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 da licenciada Cláudia
Simone Kosters, 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 a candidata 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, o Conselho Diretivo deliberou, em 30 de novembro
de 2017, aprovar a proposta e designar para o cargo de Coordenadora do
Núcleo de Normalização e Desenvolvimento, da Unidade Operacional
de Controlo, do Departamento de Controlo, a licenciada Cláudia Simone
Kosters, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 1 de junho de 2018, nos termos dos n.os 9 e 10
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, cuja nota curricular
se encontra em anexo à presente deliberação.
20 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.
Nota curricular
Cláudia Simone Kosters
Data de Nascimento: 5 de novembro de 1965
Naturalidade: Leiden, Países Baixos

