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AGRICULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 2129/2020
Sumário: Designa, como técnico especialista do Gabinete da Ministra da Agricultura, o licenciado
Pedro Manuel Certã de Carvalho.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º
e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo, como técnico especialista
do meu Gabinete, para exercer funções da área da sua especialidade, o licenciado Pedro Manuel
Certã de Carvalho, especialista de informática da Autoridade para as Condições do Trabalho, com
efeitos a 1 de fevereiro de 2020.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é equivalente ao estabelecido para o cargo de adjunto.
3 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo orçamento do
meu Gabinete.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página
eletrónica do Governo.
28 de janeiro de 2020. — A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque.
ANEXO
Nota curricular

I — Dados pessoais:
Nome: Pedro Manuel Certã de Carvalho;
Data de Nascimento: 8 de junho de 1968.
II — Habilitações académicas:
2008 — Licenciatura em Engenharia Informática (ULHT).
III — Experiência profissional:
De 27 de maio de 2011 até à data — especialista de informática na Divisão de Sistemas
Informação na Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT);
De outubro de 2007 a maio de 2011 — Técnico de Informática na Divisão de Sistemas
Informação na Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT);
De maio de 2004 a outubro de 2007 — Técnico de Informática na Divisão de Sistemas
Informação no Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, IP (ISHST);
De setembro de 1994 a maio de 2004 — Técnico de Informática na Divisão de Sistemas
Informação no Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho (IDICT).
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IV — Destaques:
Planeamento e desenvolvimento de projetos de infraestruturas tecnológicas, englobando,
designadamente, sistemas servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e dispositivos
de segurança das instalações; Elaboração, em coautoria, do plano estratégico apresentado à Dire-
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ção da ACT para o triénio 2013-2015 integrando as atualizações tecnológicas e requisitos técnicos
e funcionais dos sistemas de informação da ACT; Conceção e desenvolvimento dos projetos de
implementação e reestruturação das redes informáticas de voz e dados dos Serviços Centrais e
Regionais da ACT; Planeamento, implementação e administração do ambiente de virtualização do
Datacenter da ACT; Assessoria ao Gabinete da Direção do ISHST na área de informática tendo
em vista a criação do novo Organismo; Membro do grupo de trabalho, para organização da Rede
Informática Global para a área da Prevenção (ISHST).
V — Formação complementar:
Gestão de Projetos — Certificação IPMA; Vmware VSphere: Install, Configure, Manage [V6.7];
Administração Avançada de Sistemas; Cibersecurity para Executivos; CCNA Exploration (Academia
Cisco); Contratação Pública — CCP revisto; Fortigate Multi-Threat Security Systems I & II; Dell Compellent Storage Center Advanced Administrator; Configuring, Managing and Maintaining Windows
Servers; Cisco Unified Communications Manager; Administração de redes locais; Otimização da
performance de computadores; Administração de bases de dados; Linguagens de Programação.
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