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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.
Despacho n.º 3992/2014
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 Comunitários na Região
Autónoma da Madeira, previsto no n.º 3 dos artigos 1.º e 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
José Andrade Abreu, 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 referida 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, designo para o cargo de coordenadora do Núcleo
de Apoios Comunitários na Região Autónoma da Madeira, a licenciada
Maria José Andrade Abreu, em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2014, nos
termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º Lei n.º 2/2004.

5 — A nota curricular da licenciada em apreço fica junta ao presente
despacho, dele fazendo integrante.
3 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome: Maria José Andrade Abreu.
Data de nascimento/naturalidade: 11 de abril de 1951, Funchal.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto,
em 1973
Experiência profissional:
1 de março de 1974-15 de agosto de 1983 — diretor administrativo
e financeiro da Cooperativa Agrícola do Funchal. A partir de 1976,
responsável pelo Setor de Compras;
1980 — representante da Secretaria Regional de Agricultura na Comissão de Crédito CIFRE;
16 de agosto de 1983 — técnica no domínio de agroindústrias e
pescas do ex-IFADAP, sendo nomeada substituta do delegado regional
nas suas ausências;
15 de novembro de 2002 a 9 de abril de 2003 — acumula com as
funções de delegado regional até à nomeação deste;
6 de dezembro de 2004 a 14 de fevereiro de 2005 — acumula com
as funções de delegado regional até à nomeação deste;
1 de janeiro de 2013 — coordenadora do Núcleo de Apoios Comunitários na RAM, em regime de substituição, em acumulação com as
funções de técnica superior.
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