
14  Número 149 12 de agosto de 2020  Considerando que a mestre em Gestão Cultural e licenci-ada em Ciências da Cultura, Maria da Paz Ferreira Rodri-gues, do mapa de pessoal da Câmara Municipal do Funchal, em mobilidade na Direção Regional da Cultura, possui os requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  Considerando que, face às suas qualificações e experiên-cia profissional, conforme nota curricular em anexo, é de toda a conveniência da administração que a referida mestre exerça o cargo de Diretora de Serviços da DSDC, da DRC;   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 Regio-nais 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 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho, 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 mestre em Gestão Cultural e licenciada em Ciências da Cultura, Maria da Paz Ferreira Ro-drigues, Técnica Superior do mapa de pessoal da Câmara Municipal do Funchal, em regime de co-missão de serviço, pelo período de um ano, no car-go de Diretora de Serviços de Dinamização Cultu-ral, cargo de direção intermédia de 1.º grau, previs-to no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 368/2020, de 16 de julho.  2 -  O presente despacho produz efeitos desde 20 de ju-lho de 2020.  A presente despesa tem cabimento orçamental na Secre-taria 047, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, Classifi-cações Económicas: D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.  Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 30 de julho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA,  António Eduardo de Freitas Jesus   Anexo do Despacho n.º 315/2020, de 12 de agosto  NOTA CURRICULAR  Dados Pessoais: Nome: Maria da Paz Ferreira Rodrigues Naturalidade: Monte Nacionalidade: Portuguesa  Formação Académica: - Curso Geral de Piano - Conservatório de Música da Madeira - Curso Geral de Composição - Conservatório de Música da Madeira - 1990: Estágio Profissional para o Ensino - - C.I.F.O.P. - 2004- 2008: Licenciatura em Ciências da Cultura - - Universidade da Madeira 

- 2010-2012: Mestrado em Gestão Cultural - Univer-sidade da Madeira  Experiência Profissional: - 1979 - 1989 - Professora de Educação Musical em diversas escolas do Funchal. - 1989 - 1993 - Destacada para a Divisão de Animação e Divulgação Culturais da Direção Regional dos As-suntos Culturais, nos quais desemprenhou funções na área dos espetáculos, festivais musicais, exposições, etc. destacando-se a produção da série de cerca de dez concertos ‘Musica & Mecenas’, a peça de Teatro mu-sical ‘Passa por Mim no Rossio’ e o ‘Festival de Mú-sica da Madeira’, entre outros. - 1993-2015: Departamento de Cultura da Câmara Mu-nicipal do Funchal, primeiro em regime de destaca-mento e posteriormente no quadro desta autarquia com a categoria de técnico superior.  - 1993 -2013: responsável pelo Gabinete de Programa-ção e Produção do Departamento de Cultura da Câma-ra Municipal do Funchal, com responsabilidades  i) na programação do Teatro Municipal, do auditório do Jardim Municipal e de todos os eventos culturais dependentes do Departamento de Cultura, de entre os quais se destacam o ‘Funchal Jazz’, a ‘Feira do Livro’, entre outras festas da cidade;  ii)  na organização e ou produção de espetáculos e de outros eventos, nomeadamente alguns das comemo-rações dos 500 anos da cidade do Funchal, inúme-ros espetáculos realizados no Teatro Municipal Bal-tazar Dias, o concurso de vozes’ realizado em todas as freguesias do Funchal, ‘Funchal a Cantar’, de que foi diretora artística e produtora;  iii)  no contacto com diversos grupos artísticos (especi-almente da área da música e do teatro), com agentes culturais, empresas fornecedoras de equipamentos e meios necessários à produção das artes de palco e eventos diversos;  iv)  na gestão dos técnicos de palco e restantes funcio-nários do Departamento de Cultura da Câmara Mu-nicipal do Funchal necessários à realização dos es-petáculos e restantes eventos;  v)  na preservação e manutenção dos equipamentos técnicos pertencentes à CMF;  vi)  na gestão de bilheteiras de todos os espetáculos que se apresentaram no Teatro Municipal Baltazar Dias. - 1997- 2008: colaboradora, em part-time da empresa ‘Fábrica de Festas’, que se dedicava ao agencia-mento artístico e à produção de espetáculos  Atividade Artística: - Realizou, enquanto música (instrumento voz), em inúmeros espetáculos ao longo da vida.   Despacho n.º 316/2020  Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  n.º 27/2020/M, de 27 de abril, aprovou a Orgânica da Dire-ção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM); Considerando que a Portaria n.º 369/2020, de 16 de ju-lho, aprovou a estrutura nuclear da DRABM, criando unida-des orgânicas nucleares, nomeadamente, a Direção de Servi-ços de Comunicação e Acesso (DSCA), serviço com atribui-ções e competências nos domínios do acesso aos acervos da DRABM, da sua comunicação e divulgação;  



12 de agosto de 2020 Número 149 15  Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 7.º, da referida Portaria, a DSCA, é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; Considerando que, até ao provimento do cargo de dire-ção em apreço, urge assegurar o funcionamento do respetivo serviço; Considerando que a mestre em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação, com licenciatura em Jornalismo, Natércia Fabíola Vieira da Luz Gouveia, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, possui os requisitos exigidos - habilitações, formação profissional, experiência e conhecimentos -, bem como o perfil adequado para o exercício das funções inerentes ao cargo dirigente;  Considerando que, face às suas qualificações e experiên-cia profissional, conforme nota curricular em anexo, é de toda a conveniência da administração que a referida mestre exerça o cargo de Diretora de Serviços da DSCA, da DRABM;   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 Regio-nais 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 3 do artigo 7.º da Portaria  n.º 369/2020, de 16 de julho, e no n.º 5 do artigo 3.º-A do De-creto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, altera-do 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 mestre em Arquivos, Bibliotecas e Ciên-cias da Informação, com licenciatura em Jornalis-mo, Natércia Fabíola Vieira da Luz Gouveia, Téc-nica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em regime de comissão de ser-viço, pelo período de um ano, no cargo de Diretora de Serviços de Comunicação e Acesso, cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho;   2 -  O presente despacho produz efeitos desde 17 de ju-lho de 2020.  A presente despesa tem cabimento orçamental na Secre-taria 047, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, Classifi-cações Económicas: D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.B0.  Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 27 de julho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA,  António Eduardo de Freitas Jesus   Anexo do Despacho n.º 316/2020, de 12 de agosto  NOTA CURRICULAR  Dados Pessoais Nome: Natércia Fabíola Vieira da Luz Gouveia Data de nascimento: 25.11.1979 Nacionalidade: Portuguesa  Formação académica - 2006-2008 - Universidade de Évora: Mestrado em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação; 

dissertação: «Arquivo Regional da Madeira - Im-plementação e desenvolvimento de projetos educa-tivos e culturais: Um estudo de caso»; - 1997-2001 - Escola Superior de Comunicação Soci-al de Lisboa: Licenciatura em Jornalismo.  Experiência Profissional 2006-2020  -  técnica superior no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. - Desde 2016 assume as funções de coordenadora do Serviço Educativo e Extensão Cultural do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) e apoia a gestão da sala de leitura infantojuvenil. Áreas de intervenção: gestão e dinamização de ati-vidades educativas e culturais, em processo de fu-são com a biblioteca pública; orientação de está-gios; coordenação e dinamização de formações; gestão das áreas de comunicação e eventos; coorde-nação de exposições, mostras documentais e biblio-gráficas, apoio às publicações; gestão dos canais de informação. - Entre 2005 e 2015 foi responsável pelos seguintes projetos: dinamização de palestras e atividades edu-cativas; criação e gestão de conteúdos dos canais de comunicação do Arquivo Regional; organização de eventos; criação e apoio a exposições e mostras do-cumentais. Foi membro fundador e colaboradora no jornal semestral Aprendiz de Arquivo. - Formadora: Em 2019 dinamizou a oficina “Conhe-cer e Utilizar o ABM”. Em 2015 ministrou o workshop: “Arquivos e Atividade educativa”, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e foi oradora convidada no projeto “Entre Arquivos”, realizado em Faro. Em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 ministrou a Ação de Formação de Professores “Serviço Educativo: à procura de novos públicos”; - Entre 2007 e 2011 colaborou no processo de Certi-ficação de Qualidade do Arquivo Regional da Ma-deira pela APCER; exerceu funções de auditora in-terna; cooperou no processo de Certificação da Qualidade do ARM/Primeiro nível de Excelência; - Em 2006, coordenou uma equipa de trabalho res-ponsável pelo apoio à publicação da coleção do Governo Regional da Madeira “Res non Verba - - Actos e Não Palavras - Desenvolvimento, Equi-pamentos, Obras Públicas e Privadas”.  2001-2005  -  Jornalista na TSF-Madeira e Diário de Notícias do Funchal. - Entre 2001 e 2005 exerceu funções como jornalista na empresa Diário de Notícias - Funchal, onde foi responsável pela Área de Cultura e Espetáculos e exerceu funções nas secções de Política, Assuntos locais e Cultura; - Em 2001 realizou estágio profissional na TSF- -Madeira.  Outras formações - Formação “Archeevo - ABM - Balcão Eletrónico”, 29 e 30 de junho de 2020; - Workshop “Every Story Matters”, 21 de janeiro de 2020; - “Comunicação Acessível: Design de Comunicação; Linguagem Clara; Audiodescrição”, a 4 de fevereiro de 2019; - Workshop “Planificação e Organização de Exposi-ções”, pela AntiFrame - Art Consulting, nos dias 1 e 2 de junho de 2016; 



16  Número 149 12 de agosto de 2020  - Ação “Novo Acordo Ortográfico da Língua Portu-guesa”, 19 a 21 de julho de 2011; - “Gestão de Arquivos Audiovisuais”, 04 a 06 de ju-lho de 2011; - Formação - “Auto-avaliação CAF 2006”, 20 e 21 de outubro de 2010; - Formação “Photoshop”, no Arquivo Regional da Madeira, em maio de 2010; - Curso de “Marketing Cultural”, janeiro e fevereiro de 2010; - Formação “Auditorias Internas e Gestão da Quali-dade”, em abril de 2008; - Curso de “1ª Intervenção Contra Incêndios” e “Ação de Sensibilização de Segurança contra in-cêndios e Plano de Emergência Interno”, em junho de 2007; - Norma “NP EN ISO 9001:2000”, a 20, 23 e 27 de abril de 2007; - Formação “Comunicação e as Artes Visuais: do Prazer do Olhar à Alegria de Criar”, Universo de Memórias, 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2007.   Despacho n.º 317/2020  Considerando que o Decreto Regulamentar Regional  n.º 27/2020/M, de 27 de abril, aprovou a Orgânica da Dire-ção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM); Considerando que a Portaria n.º 369/2020, de 16 de ju-lho, aprovou a estrutura nuclear da DRABM, criando unida-des orgânicas nucleares, nomeadamente, a Direção de Servi-ços de Aquisições e Gestão de Depósitos (DSAGD), serviço com atribuições e competências nos domínios do controlo dos processo de ingresso e aquisição de arquivos e bibliote-cas e da gestão de espécies documentais em depósito;  Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 3.º, da referida Portaria, a DSAGD, é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; Considerando que, até ao provimento do cargo de dire-ção em apreço, urge assegurar o funcionamento do respetivo serviço; Considerando que a licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa - Ramo Estudos Clássicos e Portugue-ses, com Pós-Graduação em Ciências da Informação e da Do-cumentação, Zélia Fernandes Dantas, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, possui os requisitos        exigidos - habilitações, formação profissional, experiência e conhecimentos -, bem como o perfil adequado  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 da DSAGD, da DRABM;   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 Regio-nais 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 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho, 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 Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa - Ramo Estudos Clássicos e Portugueses, com Pós-Graduação em Ciências da In-

formação e da Documentação, Zélia Fernandes Dan-tas, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em regime de comissão de ser-viço, pelo período de um ano, no cargo de Diretora de Serviços de Aquisições e Gestão de Depósitos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 369/2020, de 16 de julho.  2 -  O presente despacho produz efeitos desde 17 de julho de 2020.  A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 047, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, Classificações Económicas: D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.  Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 27 de julho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA,  António Eduardo de Freitas Jesus   Anexo do Despacho n.º 317/2020, de 12 de agosto  NOTA CURRICULAR  Dados pessoais Nome: Zélia Fernandes Dantas Data de nascimento: 26 de outubro de 1979 Nacionalidade: Portuguesa  Habilitações académicas - 2008: Pós-Graduação em Ciências da Informação e da Documentação - área de especialização em Arquivísti-ca, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. - 2003: Especialização em Animação Sociocultural de Bibliotecas pela Universidade Autónoma de Lisboa. - 2001: Licenciatura em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa - Ramo Estudos Clássicos e Portugueses, pela Universidade da Madeira.  Experiência profissional Desde 2008:  - Técnica superior no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira exercendo as funções de: - Apoio técnico na elaboração de portarias de gestão  documental. - Elaboração de pareceres na área de eliminação de  documentos. - Participação em projetos de descrição de documenta-ção judicial, notarial, paroquial e de conservatórias do registo civil. - Acompanhamento das incorporações e elaboração de instrumentos de descrição preliminares dos arquivos do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Ma-deira, da Câmara Municipal do Porto Santo e da Inves-timentos e Gestão Hidroagrícolas. - Avaliação, seleção, inventariação e elaboração dos ins-trumentos de descrição documental dos arquivos da Delegação Regional da Madeira do Instituto Geográfi-co e Cadastral, Escola do Magistério Primário do Fun-chal, Escola Superior de Educação da Madeira, Aca-demia de Música e Belas Artes da Madeira e Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. - Descrição e elaboração dos instrumentos de descri-ção documental do arquivo privado de José Pereira da Costa e Clara Pereira da Costa, e dos arquivos foto-


