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AGRICULTURA E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Despacho n.º 4134/2020
Sumário: Designa, em regime de substituição, o licenciado José Mário Fragoso Costa, do mapa
de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, para exercer
o cargo de chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural.

Considerando que a comissão de serviço do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau,
chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural, se encontra suspensa ao abrigo do
artigo 26.º-A da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, bem como a necessidade de
assegurar o normal funcionamento da referida Divisão, prevista na estrutura orgânica flexível do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral no artigo 19.º do Despacho n.º 12182/2014,
de 25 de setembro, alterado e republicado pelo Despacho n.º 3700/2018, de 6 de abril, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 12 de abril de 2018:
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, verificando-se todos os requisitos legais exigidos, designo, em regime de substituição, o licenciado José Mário
Fragoso Costa, do mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral,
para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento Rural, com efeitos
a 8 de janeiro de 2020.
O nomeado possui o perfil, a experiência e os conhecimentos adequados à prossecução das
atribuições e objetivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão para o exercício
do cargo, conforme resulta da nota curricular, anexa ao presente despacho.
10 de janeiro de 2020. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota Curricular

Nome: José Mário Fragoso Costa
Data de nascimento: 13/08/1977, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho
de Lisboa.
Habilitações académicas: Licenciatura em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de
Agronomia — Universidade Técnica de Lisboa (classificação final de 14 valores) — 2003
Atividade Profissional
De setembro de 2018 a janeiro de 2020 — Técnico Superior na Divisão de Planeamento e
Desenvolvimento Rural — Direção de Serviços de Programação e Políticas do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral;
Entre março de 2013 e agosto de 2018 — Técnico Superior na Unidade de Acompanhamento
de Programas — Departamento de Apoios ao Investimento do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas I. P. (IFAP);
Entre dezembro de 2011 a fevereiro de 2013 — Técnico Superior na Unidade de Gestão
Operacional — Departamento de Apoios ao Investimento do IFAP;
Entre março de 2005 e novembro de 2011 — Técnico Superior no Gabinete de Gestão do
Fundo Florestal Permanente do IFAP (ex-IFADAP — INGA);
Entre março de 2004 e fevereiro de 2005 — Técnico na empresa Silviconsultores — Ambiente
e Recursos Naturais, L.da, Área Projetos de Investimento;
Entre julho de 2003 e fevereiro de 2004 — Estágio profissional — Câmara Municipal do
Montijo — Divisão de Obras e Ambiente.
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Síntese de funções relevantes:
Acompanhamento e participação no processo de regulamentação, assegurando a interlocução
com as instâncias comunitárias nas matérias relativas à política de desenvolvimento rural. Apoio
à Comissão de Coordenação Nacional do FEADER. Acompanhamento das matérias relacionadas
com políticas de desenvolvimento junto de organismos nacionais e internacionais, nomeadamente
da OCDE. Representante do GPP no Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos (2018). Presidente da
Comissão de Acompanhamento e Análise de Candidaturas do Fundo Florestal Permanente — CAAC
(2018). Secretário Técnico da CAAC (2015 a 2017). Representante na Comissão de Acompanhamento Comissão de Acompanhamento para as Operações Florestais (2013 a 2018). Representante
na Comissão Nacional de Coordenação do Combate à Desertificação (2013 a 2018). Representante
no Grupo de Trabalho criado ao abrigo do Despacho n.º 5260/2018. Membro do Grupo de Trabalho
criado ao abrigo do Despacho n.º 6074/2017.
Formação profissional relevante:
Frequentou diversas ações de formação no âmbito da atividade profissional, nomeadamente
sobre avaliação de indicadores de realização física e financeira, análise de processos, auditoria
financeira, código dos contratos públicos, ética e cultura organizacionais, sistemas de informação
geográfica e novas tecnologias de informação aplicadas à agricultura.
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