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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 

 
Despacho Conjunto n.º 28/2020 

 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 8/2020/M, de 20 de janeiro, que aprovou a orgânica da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, criou a Direção 
Regional do Mar. 

Considerando que se torna necessário proceder à 
nomeação de um titular do cargo. 

Considerando que a Mestre Teresa Mafalda Gonçalves 
Jardim de Freitas Araújo, atenta à sua competência técnica, 
experiência e qualificações profissionais reúne os requisitos 
legais exigidos e perfil indicado para o exercício daquelas 
funções dirigentes. 

Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com 
última redação introduzida pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se: 

 
1 -  Nomear a Mestre Teresa Mafalda Gonçalves 

Jardim de Freitas Araújo, licenciada em Biologia 
Marinha e Pescas, no cargo de Diretora Regional 
do Mar, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de três anos. 

 
2 -  A nota curricular da nomeada, que é parte 

integrante do presente despacho conjunto, consta 
em anexo. 

 
3 -  A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 

de março de 2020. 
  
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00; 
D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SF.00; 
D.01.01.14.SN.00; D.01.03.05.A0.A0. 

 
Funchal, 20 de fevereiro de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe 

Machado de Albuquerque 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo 

Alírio Reis Cunha 
 
 

Anexo do Despacho Conjunto n.º 28/2020,  
de 28 de fevereiro 

 
Nota Curricular 

 
Dados pessoais: 
- Nome: Teresa Mafalda Gonçalves Jardim de 

Freitas Araújo 
- Data de nascimento: 17 de junho de 1971 
- Naturalidade: São Pedro, Funchal 
 
Habilitações académicas: 
Doutoranda na Faculdade de Ciência da Vida da 

Universidade da Madeira 
Mestrado em Gestão de Empresas na Universidade 

Autónoma.  
Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas pela 

Universidade do Algarve.  

Formação profissional:  
Curso de Formação de Formadores (90 horas) no 

CELFF (Centro de Estudos, Línguas e Formação do 
Funchal) em 1998. Formadora da Direcção Regional de 
Formação Profissional (Certificado de Aptidão Profissional 
n.º EDF 939/1998 DCR) e Certificado de Qualificação de 
Formador, emitido pelo Conselho Científico Pedagógico da 
Formação Contínua (CCPFC/ RFO-09269/99).  

Programa de Formação em Gestão pública (FORGEP) 
(180 horas), que decorreu entre os dias 1 de Outubro de 
2008 e 18 de Fevereiro de 2009 no Funchal.  

 
Outras habilitações:  
Curso de Marinheiro (carta n.º 605-FN) em 1985, Curso 

de Nadador Salvador em 1989, Curso de Mergulho Amador 
em 1991, Curso de Patrão de Vela e Motor (Carta nº 55529) 
em 1997, Curso de Mergulhador de Nível 3 NP EN 14153- 
-3 em 2009, Curso de Mergulhador Divemaster pela 
Disabled Divers International em 2013 e Curso de 
mergulho cientifico Nível 1 POR/F00/2015000007 em 
2015. 

 
Algumas ações de formação frequentadas:  
“Direito do Mar, Proteção do Ambiente Marinho e 

Legislação Europeia” no âmbito do projeto SOPHIA - 
- Conhecimento para a Gestão do Ambiente Marinho.  

“O Novo Siadap e a sua Aplicação às Autarquias 
Locais: Avaliação e Gestão do desempenho”  

“Técnicas de chefia e liderança” 
“Técnicas de classificação de serviço e avaliação do 

desempenho” 
“Gestão de conflitos”  
“Dinâmica de Grupos e Condução de Reuniões” 
“Regime Geral de Estruturação das Carreiras na 

Administração Pública”  
“Serviços Educativos: Espaços de Encontro e 

Comunicação”,  
“Gestão de Projetos Culturais”  
“Comunicação Acessível: Design de Comunicação | 

Linguagem Clara | Audiodescrição” 
“Comunicação cultural: um instrumento ao serviço da 

sustentabilidade” “Conceber e “Gerir Projetos de 
Intervenção Social”  

“Cursos Coleções Cientificas como Fontes de 
Investigação em Biodiversidade (BAS4), Gestão de 
coleções – História Natural (BAS8), Coleções Zoológicas - 
- Preparação e preservação (BAS10), Coleções de Tecidos e 
ADN como Fontes de Estudos Genéticos (BAS10) e 
Museus e Tecnologias de Informação (BAS11)” 

“Formação Básica de Segurança contra Incêndios”  
“Como gerir um laboratório digital”  
”Cephalopod beaks training Course”, 
“Building and Managing Biological Collections 

Databases” 
 “Workshop Training Workshop on Analysis of 

Multivariate Data from Ecology & Environmental Science 
using PRIMER” 

“Software “Specify – Biodiversity Collections Software”  
“Software R: Revolution VII- Quantitative ecology and 

spatial prediction of species distribution” 
 
Experiência profissional: 
De 2006 a 2019 foi Diretora da Estação de Biologia 

Marinha do Funchal. Neste âmbito geriu e foi investigadora 
de 20 projetos de investigação com financiamentos 
europeus (Horizonte 2020, MAC 2014-2020, Interreg III-B 
entre outros) e EEA Grants (projeto Biometore). Foi autora 
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de varias exposições temáticas, DVDs, publicações e outras 
iniciativas de educação ambiental e promoção da literacia 
marinha. Orientou estagiários desde o 12.º ano até teses de 
mestrado e realizou palestras e workshops. É autora ou 
co-autora de 8 livros e capítulos de livros, de 27 
publicações científicas e de mais de 40 apresentações em 
congressos e reuniões científicas.  

É perita nacional (PT) do Comité da Biodiversidade 
(COBAM) da Convenção OSPAR. 

Pertence ao quadro de técnicos superiores da Câmara 
Municipal do Funchal desde 1999. 

De 1996 a 1999 foi investigadora contratada pelo 
CITMA (Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira) no 
âmbito do Projecto “Biology of some Macaronesian  
deep-sea commercial species” (PROJECTO D.G. 
XIV/C95/032) no Museu De História Natural do Funchal. 

 
Outras atividades:  
Entre 2002 e 2011 foi membro da Direcção do Conselho 

Regional da Madeira da Ordem dos Biólogos. Foi dirigente 
do Clube Naval do Funchal entre 1997 e 2018, tendo sido 
Presidente do mesmo clube entre 2010 e 2018. Foi 
administradora da Marina do Funchal entre 2010 e 2019. É 
membro fundador da Associação Acesso Cultura, 
pertencendo ao Conselho Fiscal desde 2013. É membro 
Correspondente da Classe de Artes, Letras e Ciências da 
Academia de Marinha e membro fundador do Observatório 
Oceânico da Madeira. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

Despacho n.º 78/2020 
 

Despacho n.º 1/2020 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 8/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar); 

Considerando que, nos termos da referida orgânica, o 
Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas 
(GSRMar) assegura o apoio técnico e administrativo e o 
controlo orçamental necessário ao exercício das 
competências do Secretário Regional e ao funcionamento 
da SRMar; 

Considerando que a Portaria n.º 47/2020, de 27 de 
fevereiro, aprovou a estrutura nuclear do GSRMar, criando 
as unidades orgânicas nucleares necessárias ao bom 
funcionamento do GSRMar e da SRMar, nomeadamente, a 
Direção de Serviços de Recursos Humanos (DSRH), que 
tem por missão assegurar a gestão do sistema centralizado 
dos recursos humanos da SRMar e promover a 
uniformização e harmonização dos procedimentos nessa 
área; 

Considerando que, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da 
citada Portaria, a DSRH é dirigida por um diretor, cargo de 
direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do 
respetivo serviço; 

Considerando que a licenciada em Direito, Rita Maria 
de Freitas, Técnica Superior, da Direção Regional da 
Administração Pública e Modernização Administrativa, 
possui os requisitos exigidos e o perfil indicado para o 
exercício das funções inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que a 
referida licenciada exerça o cargo de Diretora de Serviços 

de Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional 
de Mar e Pescas; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano;  

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 47/2020, de 27 de fevereiro, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino: 

 
1 - Nomear a licenciada em Direito, Rita Maria de 

Freitas, Técnica Superior, da Direção Regional da 
Administração Pública e Modernização Adminis-
trativa, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de um ano, no cargo de Diretora de 
Serviços de Recursos Humanos, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 2 do artigo 
6.º da Portaria n.º 47/2020, de 27 de fevereiro. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de março 

de 2020. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria, 50 Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00; 
D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SF.00, 
D.01.01.14.SN.00; D.01.03.05.A0.A0 

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 28 de fevereiro de 

2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo 

Alírio Reis Cunha 
 
 
Anexo do Despacho n.º 78/2020, de 28 de fevereiro 

 
Nota Curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Rita Maria de Freitas 
Data de nascimento: 6 de novembro de 1961 
Naturalidade: S. Vicente/Madeira 
 
Formação Académica:  
Licenciatura em Direito 
 
Experiência Profissional: 
-  Contratada em regime de trabalho a termo certo, 

como consultora jurídica, na Direcção Regional de 
Administração Pública e Local, da Secretaria 
Regional do Plano e da Coordenação desde 
93-03-15, exercendo funções no âmbito do Direito 
da Função Pública. 

-  Consultora jurídica estagiária na Direcção 
Regional de Administração Pública e Local, em 
regime de contrato administrativo de provimento 
desde16/06/95, exercendo funções no âmbito do 
Direito da Função Pública. 

-  Nomeada definitivamente como consultora jurídica 
de 2.ª classe na Direcção Regional da Adminis-
tração Pública e Local, desde 16/06/96. 
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- Promovida à categoria de consultor jurídico de 
1.ªclasse, no quadro de pessoal da Direcção 
Regional da Administração Pública e Local, desde 
28/10/98. 

 - Nomeada em comissão de serviço em regime de 
substituição no cargo de Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, da Direcção Regional de 
Administração Pública e Local, desde 29/03/99. 

- Nomeada em comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, da 
Direcção Regional da Administração Pública e 
Local, em 1 de Setembro de 1999. 

- Nomeada em comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão de Fiscalização, do Centro de 
Segurança Social da Madeira, em 1 de Setembro de 
2002. 

- Nomeada em regime de substituição, no cargo de 
Diretora de Serviços de Gestão dos Recursos 
Humanos, da Direção Regional da Administração 
da Justiça, com efeitos a 3 de março de 2004. 

-  Nomeada em regime de comissão de serviço no 
cargo de Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
da Direção Regional de Administração da Justiça, 
com efeitos a partir de 5 de novembro de 2004, 
tendo sido sucessivamente renovada a referida 
comissão de serviço. 

 
Funchal, aos 28 de fevereiro de 2020. 
 

 
Despacho n.º 79/2020 

 
Despacho n.º 2 /2020 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional 

n.º 8/2020/M, de 20 de janeiro, aprovou a Orgânica da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar); 

Considerando que, nos termos da referida orgânica, o 
Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas 
(GSRMar) assegura o apoio técnico e administrativo e o 
controlo orçamental necessário ao exercício das 
competências do Secretário Regional e ao funcionamento 
da SRMar; 

Considerando que a Portaria n.º 47/2020, de 27 de 
fevereiro, aprovou a estrutura nuclear do GSRMar, criando 
as unidades orgânicas nucleares necessárias ao bom 
funcionamento do GSRMar e da SRMar, nomeadamente a 
Direção de Serviços Jurídicos (DSJ), que tem por missão 
realizar estudos de natureza jurídica no domínio das 
matérias relacionadas com as atribuições e competências da 
SRMar, bem como propor as medidas que, naquele âmbito, 
se revelem adequadas;  

Considerando que, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da 
citada Portaria, a Direção de Serviços Jurídicos é dirigida 
por um diretor, cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do 
respetivo serviço; 

Considerando que a licenciada em Direito, Fátima 
Maria Santos Nascimento, com a categoria de Inspetor, da 
carreira Especial de Inspeção da Inspeção Regional de 
Finanças, possui os requisitos exigidos e o perfil indicado 
para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que a 
referida licenciada exerça o cargo de Diretora de Serviços 

Jurídicos, do Gabinete do Secretário Regional de Mar e 
Pescas; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, no caso de criação de serviços, o primeiro 
provimento do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano;  

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 47/2020, de 27 de fevereiro, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, 
determino: 

 
1 -  Nomear a licenciada em Direito, Fátima Maria 

Santos Nascimento, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de um ano, no cargo de 
Diretora de Serviços Jurídicos, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 2 do artigo 
5.º da Portaria n.º 47/2020, de 27 de fevereiro. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de março 

de 2020. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria, 50 Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00; 
D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SF.00; 
D.01.01.14.SN.00; D.01.03.05.A0.A0 

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 28 de fevereiro de 

2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo 

Alírio Reis Cunha 
 
 
Anexo do Despacho n.º 79/2020, de 28 de fevereiro 

 
Nota Curricular 

 
Dados Pessoais:  
Nome: Fátima Maria Santos Nascimento 
Data de nascimento: 14 de outubro de 1971 
Naturalidade: Johannesburg, África do Sul 
 
Formação Académica: 
Licenciatura em Direito; 
Curso de Pós-Graduação em Direito Regional; 
Certificate of Proficiency in English. 
 
Experiência Profissional: 
• De 20 de agosto de 2010 até à presente data -  

- Inspetor da carreira Especial de Inspeção da 
Inspeção Regional de Finanças; 

• De 01 de janeiro de 2004 até 19 de agosto de 2010 
- Inspetor de Finanças Principal do Corpo Especial 
de Inspeção de Alto Nível da Inspeção Regional de 
Finanças;  

• De 01 de janeiro de 2003 até 31 de dezembro de 
2003 - Inspetor de Finanças Superior Principal do 
Corpo Especial de Inspeção de Alto Nível, em 
regime de comissão de serviço, da Inspeção 
Regional de Finanças; 
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• De 09 de outubro de 2001 até 31 de dezembro de 

2002 - Técnica Verificadora Superior de 1.ª classe 
da carreira de Técnico Verificador Superior do 
Corpo Especial de Fiscalização e Controlo do 
Serviço de Apoio da Secção Regional da Madeira 
do Tribunal de Contas; 

• De 17 de agosto de 1999 até 8 de outubro de 2001 -  
- Técnica Superior de 2.ª classe da Carreira Técnica 
Superior Corpo Especial de Fiscalização e 
Controlo do Serviço de Apoio da Secção Regional 
da Madeira do Tribunal de Contas; 

• De 15 de abril de 1996 a 16 de agosto de 1999 -  
- Contrato de trabalho a termo certo para prestar 
funções de apoio jurídico no âmbito da fiscalização 
do Tribunal de Contas; 

• Louvor concedido por Despacho n.º 59/01 – GP, de 
18 de junho de 2001, de Sua Excelência, o 
Presidente do Tribunal de Contas, pelos trabalhos 

desenvolvidos nas Jornadas EUROSAI – Madeira, 
realizadas entre 30 de maio a 2 de junho de 2001; 

• Louvor concedido por deliberação do Coletivo da 
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 
(SRMTC), de 25 de julho de 1999, pelo 
desenvolvimento de trabalhos preparatórios e 
participação na elaboração do Projeto de Relatório 
e Parecer sobre a Conta da Região Autónoma da 
Madeira de 1997. 

 
Outras experiências Profissionais: 
• Estágio de Advocacia na Ordem dos Advogados 

pelo Conselho Distrital da Madeira, concluído em 
19 de janeiro de 1998, cédula profissional 
n.º M-214, com atividade suspensa desde 2001 por 
incompatibilidade com as funções exercidas na 
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 
e na Inspeção Regional de Finanças. 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração da Justiça. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ...................... €15,91 cada €15,91; 
 Duas laudas .................... €17,34 cada €34,68; 
 Três laudas ..................... €28,66 cada €85,98; 
 Quatro laudas ................. €30,56 cada €122,24; 
 Cinco laudas ................... €31,74 cada €158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ €38,56 cada €231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. €27,66 €13,75; 
 Duas Séries ............................ €52,38 €26,28; 

 Três Séries.............................. €63,78 €31,95; 

 Completa ................................ €74,98 €37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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