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FINANÇAS, PLANEAMENTO, AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Deliberação n.º 633/2019
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 128/2015, de 3 de setembro foi aberto procedimento concursal para seleção do titular do cargo de direção intermédia
de 2.º grau, de Chefe de Unidade de Controlo ao Investimento e Ajudas
Específicas do, Departamento de Controlo, 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 João
Gustavo Ferreira da Silva de Mendes Matias, 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, em 28 de março de
2019, aprovar a proposta e designar para o cargo de Chefe de Unidade
de Controlo ao Investimento e Ajudas Específicas, do Departamento
de Controlo, o licenciado João Gustavo Ferreira da Silva de Mendes
Matias, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos,
com efeitos a partir de 1 de abril de 2019, 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.
9 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.
Nota Curricular
Nome: João Gustavo Ferreira da Silva de Mendes Matias;
Data de Nascimento/Naturalidade: 24 de agosto de 1972, Lisboa.
Formação académica:
Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG);
Pós-Graduação em Marketing e Negócios Internacionais pelo ISCTE/
INDEG;
Conclusão do ano curricular do Mestrado em Turismo — Gestão
Estratégica de Destinos Turísticos na Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril (ESHTE);
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP,
pelo Instituto Superior de Gestão (ISG).
Conclusão do Programa de Atualização — FORGEP (“Inovação Estratégica e Inteligência Competitiva”, pelo INA
Experiência profissional:
Coordenador de Núcleo no Departamento de Controlo/Unidade de
Controlo ao Investimento e Ajudas Específicas/Núcleo de Apoios de
Mercado no IFAP, IP, desde maio de 2012;
Técnico Superior no Departamento de Controlo/Unidade de Controlo
ao Investimento e Ajudas Específicas do IFAP, IP, entre fevereiro de
2011 e abril de 2012;
Técnico Superior no Departamento Financeiro/Unidade de Património e Aprovisionamento do IFAP, IP, entre fevereiro de 2010 e janeiro
de 2011;
Economista na Direção de Inspeção e Controlo/Serviço de Controlo
Após Pagamento do IFAP, IP, entre setembro 2003 e janeiro de 2010;
Auditor na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Júlio Alves,
Mário Batista e Associados, SROC, entre agosto de 2000 e agosto de
2003;
Gestor de projetos ambientais na empresa UT Ambiente, de outubro
de 1995 a julho de 2000.
Formação/Outros:
Frequência de diversos cursos de especialização e ações de formação
nas áreas financeira, contabilística e auditoria;
Membro da Ordem dos Economistas;
Ministrou diversas ações de formação na área contabilística.
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Deliberação n.º 634/2019
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 Apoios ao Investimento, da Unidade
de Controlo ao Investimento e Ajudas Específicas, do Departamento
de Controlo (DCO/UCIA/NAPI), 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 Maria da
Conceição Brás Coelho, 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 18 de abril de
2019, aprovar a proposta e designar para o cargo de Coordenador do Núcleo de Apoios ao Investimento, da Unidade de Controlo ao Investimento
e Ajudas Específicas, do Departamento de Controlo, a licenciada Maria
da Conceição Brás Coelho, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 18 de abril de 2019, 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.
9 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro
Ribeiro.
Nota Curricular
Nome: Maria da Conceição Brás Coelho;
Data de Nascimento/Naturalidade: 25 de março de 1962, Lisboa.
Formação académica:
Licenciatura em Agronomia (especialidade Agropecuária) pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA), da Universidade Técnica de Lisboa
em 1997;
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP,
pelo INA — Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, Lisboa em 2016
Experiência profissional:
Coordenadora de Núcleo no Departamento de Controlo/Unidade de
Controlo ao Investimento e Ajudas Específicas/Núcleo de Apoios ao
Investimento no IFAP, IP, desde março de 2015;
Técnico Superior no Departamento de Controlo/Unidade de Controlo
ao Investimento e Ajudas Específicas do IFAP, IP, entre maio de 2012
e março de 2015;
Agente Sénior de controlo do Departamento de Controlo/Núcleo de
Programação e Acompanhamento do Controlo, entre janeiro de 2006
e maio de 2012;
Coordenadora do Núcleo dos Lagares de Azeite e das Empresas
Transformadoras de Azeitona de Mesa, reconhecidos no âmbito das
ajudas comunitárias na ACACSA — Agência de Controlo das Ajudas
Comunitárias ao Setor do Azeite, (Portugal) entre outubro de 1988 e
dezembro de 2005;
Colaboradora do SIMA (Serviço de Informação de Mercados
Agrícolas) — Divisão de Coordenação e Difusão da Informação — Sector das Oleaginosas e Produtos Florestais entre março de 1988 e setembro
1988:
Colaboradora na Empresa GEOMETRAL, S. A., de setembro de
1987 e outubro de 1988;
Bolseira do Fundo Social Europeu no “Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Cooperativas Vitivinícolas no oeste Português”, com o
apoio técnico do Centro de Desenvolvimento Agrícola da QUIMIGAL,
de setembro 1987 a fevereiro de 1988.
Formação/Outros:
Frequência de diversos cursos de especialização e ações de formação
nas áreas de auditoria contabilística e financeira, código dos contratos
públicos, liderança e gestão de equipas, gestão de projetos comunitários
pelo Portugal 2020, SIADAP — construção de objetivos e indicadores,
Associativismo Agrícola, entre outros.
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