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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 

 
Despacho n.º 486/2019 

 
Considerando que nos termos do disposto na alínea q) 

do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, que aprova a 
organização e funcionamento do XIII Governo Regional da 
Madeira, a atribuição na área dos Assuntos Europeus é 
cometida à Vice-Presidência do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares; 

Considerando que a Portaria n.º 26/2017, de 3 de 
fevereiro, que aprova as unidades nucleares da Direção 
Regional dos Assuntos Europeus, prevê a Direção de 
Serviços das Políticas da União Europeia e dos Assuntos da 
Ultraperiferia; 

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da 
citada Portaria, aquela Direção de Serviços é dirigida por um 
Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau; 

Considerando que o referido cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, se encontra vago; 

Considerando que, até ao provimento daquele cargo, se 
torna necessário assegurar o funcionamento daquela 
unidade orgânica nuclear; 

Considerando que o Técnico Superior, da 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares - Direção Regional dos Assuntos Europeus, 
António Sérgio Correia Mendonça, licenciado em 
Economia, possui os requisitos exigidos ao exercício das 
funções inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando ainda que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, é de toda a conveniência da 
administração que o referido Técnico Superior exerça o cargo 
de Diretor de Serviços das Políticas da União Europeia e dos 
Assuntos da Ultraperiferia, em regime de substituição. 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 26/2017, de 3 de fevereiro, de 25 de junho, nos artigos 
3.º-A e 5.º-B 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, de 6 de julho, e no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de 
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3 B/2010, de 28 de 
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de 
agosto, e 128/2015, de 3 de Setembro, determino: 

 
1 -  Nomear o Técnico Superior, da Vice-Presidência 

do Governo Regional e dos Assuntos Parla-
mentares - Direção Regional dos Assuntos 
Europeus, António Sérgio Correia Mendonça, 
licenciado em Economia, em regime de 
substituição, no cargo de Diretor de Serviços das 
Políticas da União Europeia e dos Assuntos da 
Ultraperiferia, previsto no n.º 3 do artigo 3.º da 
Portaria n.º 26/2017, de 3 de fevereiro.  

  
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de 

dezembro de 2019. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Vice-Presidência do Governo aos 29 dias do mês de 

novembro de 2019. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

Anexo do Despacho n.º 486/2019, de 9 de dezembro 
 

Nota curricular 
 
Nome: António Sérgio Correia Mendonça 
 
Habilitações académicas: 
(2015) Doutor Europeu em Problemas Contemporâneos 

na Sociedade da Informação pela Universidade 
Complutense de Madrid com dissertação sobre Diplomacia 
Pública, Tecnologia e Religião; 

(2009) Mestre em Sistemas de Informação pela Escola 
de Engenharia da Universidade do Minho com dissertação 
sobre Diplomacia na Era da Informação e Gestão do 
Conhecimento; 

(2007) Pós-Graduado em Guerra de 
Informação/Competitive Intelligence pela Academia Militar; 

(2005) Mestre em Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 
da Universidade Técnica de Lisboa com dissertação sobre 
Distribuição do Rendimento, Pobreza e Conflitos nos 
Países em Desenvolvimento; 

(2000) Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 

 
Experiência Profissional: 
De maio de 2019 até à presente data - Técnico superior 

na Direção Regional de Estatística da Madeira; 
De janeiro a abril de 2019 - Técnico superior na Direção 

Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa; 
De maio a dezembro de 2018 - Técnico superior na 

Direção de Serviços para Assuntos de Segurança e Defesa -  
- Direção-Geral de Política Externa - Ministério dos 
Negócios Estrangeiros; 

De dezembro de 2016 a abril de 2018 - Técnico superior 
no Fundo para as Relações Internacionais, I.P. - Ministério 
dos Negócios Estrangeiros; 

Novembro de 2016 - Técnico superior no Gabinete do 
Secretário Regional da Educação; 

De julho de 2015 a outubro de 2016 - Técnico superior 
no Instituto de Desenvolvimento Regional, I.P.; 

De dezembro de 2005 a junho de 2015 - Técnico 
superior na Direção Regional dos Assuntos Europeus e da 
Cooperação Externa 

De dezembro de 2002 a dezembro de 2005 -  
- Departamento financeiro da Thrifty Car Rental; 

De setembro de 2000 a setembro de 2002 - Consultor 
fiscal na KPMG 

 
Outras informações profissionais: 
(2019) - Membro da Coordenação Regional (Madeira) 

do Recenseamento Agrícola 2019, operação estatística da 
responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística; 

(2018) - Participação em reuniões do Grupo de Amigos 
da Presidência contra as Ameaças Híbridas; em reunião do 
Grupo de Trabalho do Conselho relativo à exportação de 
armas convencionais e em reunião do Grupo de Trabalho 
do Conselho relativo à não proliferação de armas de 
destruição maciça (delegação PT). 

(2018) - Participação em reuniões da Comissão Instaladora 
do CeDA - Centro para a Defesa do Atlântico (em 
representação do Ministério dos Negócios Estran-geiros) e em 
reunião da Comissão Nacional da Proteção Civil; 

 
Prémios:  
(2010) Prémio “Pedro Nunes” - melhor trabalho na área 

temática “Capacidades e formas de intervenção” do 
1.º Congresso Nacional de Segurança e Defesa (promovido 
pela AFCEA Portugal e Revista Segurança e Defesa -  
- Centro de Congressos de Lisboa) - junho de 2010; 
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(2005) Prémio para o melhor aluno do Mestrado em 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional do ISEG -  
- Universidade Técnica de Lisboa - novembro de 2005. 

 
Artigos publicados: 
“Diplomacia, Tecnologia e Informação”, Revista Nação 

e Defesa n.º 133, 5.ª série, pp. 50-58, Instituto de Defesa 
Nacional, Lisboa - Dezembro de 2012 

“Diplomacia Pública, Redes Sociais e Perspetivas 
Futuras da Atividade Diplomática”, Revista Segurança e 
Defesa n.º 18 (julho-setembro 2011), pp. 38-44; 

“Diplomacia na Era da Informação e Gestão do 
Conhecimento”, in 1.º Congresso Nacional de Segurança e 
Defesa - Diário de Bordo editores, Loures, Portugal, 
dezembro 2010. 

 
Conferências (orador): 
“Diplomacia Pública, Cultura y Religión”, XXVI 

Congresso da Associação Iberoamericana de Sociologia das 
Organizações e Comunicação, 9 de julho de 2013 -  
- Universidad Complutense de Madrid. 

“Diplomacia na Era da Informação e Gestão do 
Conhecimento”, 1.º Congresso Nacional de Segurança e 
Defesa, promovido pela AFCEA Portugal e Revista 
Segurança e Defesa - Centro de Congressos de Lisboa, 
junho de 2010, Lisboa. 

“Distribuição do Rendimento, Pobreza e Conflitos nos 
Países em Desenvolvimento: O Caso da R.D. Congo”, 5.º 
Congresso de Estudos Africanos no Mundo Ibérico, 
promovido pela Rede Ibérica de Estudos Africanos, 
Universidade da Beira Interior, Covilhã, maio de 2006. 

“Estado, Pobreza, Distribuição do Rendimento e 
Conflitos”, 2.º Ciclo de Palestras África: Dimensões 
Económicas, Sociais e Políticas e o Contexto Internacional, 
ISEG, Lisboa, novembro de 2004. 

 
Outras informações: 
Docente do módulo “A envolvente Diplomática do 

Ciberespaço - Resposta a incidentes/ataques no Curso de 
Gestão de Crises do Ciberespaço” (edições de 2016 e 2017) 
- Academia Militar, Lisboa. 

Membro do Conselho Pedagógico do ISEG -  
- Universidade Técnica de Lisboa (1997-1998); 

Membro da Direção da Associação de Estudantes do 
ISEG - Universidade Técnica de Lisboa (1997-1998). 

 
 

Despacho n.º 487/2019 
 

Considerando que nos termos do disposto na alínea q) 
do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 8-A/2019/M, de 19 de novembro, que aprova a 
organização e funcionamento do XIII Governo Regional da 
Madeira, a atribuição na área dos Assuntos Europeus é 
cometida à Vice-Presidência do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares; 

Considerando que o Despacho n.º 145/2017, de 21 de 
março, que aprova as unidades flexíveis da Direção 
Regional dos Assuntos Europeus, prevê a Divisão de 
Desenvolvimento Regional, que é dirigida por um Chefe de 
Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que o referido cargo de direção se 
encontra vago; 

Considerando que, até ao provimento daquele cargo, se 
torna necessário assegurar o funcionamento daquela 
unidade orgânica flexível; 

Considerando que o Técnico Superior da 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares - Direção Regional dos Assuntos Europeus, 

José Rui Ornelas de Freitas, licenciado em Economia, 
possui os requisitos exigidos ao exercício das funções 
inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando ainda que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, é de toda a conveniência da 
administração que o referido Técnico Superior exerça o 
cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Regional, 
em regime de substituição.  

Ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Despacho 
n.º 145/2017, de 21 de março, e nos artigos 3.º-A e 5.º-B 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, de 6 de julho, e 
no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 
de dezembro, 3 B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de 
dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de 
Setembro, determino: 

 
1 -  Nomear o Técnico Superior, da Vice-Presidência 

do Governo Regional e dos Assuntos Parla-
mentares - Direção Regional dos Assuntos 
Europeus, José Rui Ornelas de Freitas, licenciado 
em Economia, em regime de substituição, no cargo 
de Chefe de Divisão de Desenvolvimento 
Regional, previsto no artigo 3.º do Despacho  
n.º 145/2017, de 21 de março. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de 

dezembro de 2019. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 00, 
Classificação Económica D.01.01.03.00.00, 
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Vice-Presidência do Governo aos 29 dias do mês de 

novembro de 2019. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
 
Anexo do Despacho n.º 487/2019, de 9 de dezembro 

 
Nota curricular 

 
Dados Pessoais: 
Nome: José Rui Ornelas de Freitas 
Naturalidade: Câmara de Lobos 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Académicas:  
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de 

Economia do Porto (1994) 
 
Carreira no Setor Público: 
Trabalhador em funções públicas desde 1 de setembro 

de 1995, tendo ingressado, a 1 de setembro de 1999, na 
carreira Técnica Superior da Administração Pública 
Regional da Região Autónoma da Madeira. 

Experiência Profissional: 
Acompanhamento e apoio técnico à participação do 

Governo Regional da Madeira nas negociações relativas aos 
seguintes assuntos: 

- Programação financeira plurianual e política de 
coesão da União Europeia, incluindo apresentação de 
propostas de negociação; 
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- Impacto das alterações do Sistema Europeu de 
Contas Nacionais e Regionais, designadamente quanto à 
atribuição regional de fundos europeus no âmbito da 
política de coesão; 

- Planificação das estatísticas europeias, bem como 
o desenvolvimento, produção e divulgação de dados e 
indicadores de âmbito regional na União Europeia;  

- Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Brexit). 

 
Formação Profissional: 
Frequência de múltiplas ações de formação profissional, 

com destaque para as seguintes áreas: negociações 
europeias (destacando-se o curso European Negotiations, 
pelo European Institute of Public Administration -  
- Maastricht); negociação estratégica; análise estatística 
com utilização do SPSS; formação e dinâmica das equipas 
de trabalho; instituições europeias. Frequência e proferição 
de conferências sobre várias temáticas, tais como a 
integração europeia; a integração monetária europeia; a 
ultraperiferia da UE; o Brexit; o desenvolvimento e a 
convergência regionais; a política de coesão da UE. 

 
 

Aviso n.º 679/2019 
 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, na 
sequência de procedimento concursal, foi alterado, por 
adenda datada de 29 de novembro de 2019, o contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com a conservadora de registos Carla Maria Carvalho 
Ramos, com efeitos a 1 de dezembro de 2019, passando a 
trabalhadora a integrar o mapa de pessoal da Conservatória 
dos Registos Civil e Predial de Machico, auferindo a 
remuneração correspondente ao 2.º escalão, índice 390, 
acrescida da participação emolumentar referente ao lugar de 
Conservador dos Registos Civil e Predial de Machico, que 
por força da legislação própria em vigor, lhe seja devida. 

 
5 de dezembro de 2019. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

Despacho n.º 488/2019 
 

Considerando que a Identidade Corporativa de uma 
organização é responsável por traduzir, em elementos, a 
natureza, a cultura e os valores da organização, 

representando o modo como esta comunica com os 
cidadãos e é apreendida por estes; 

Considerando que o Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM), no âmbito do Sistema 
Integrado de Segurança Social, em conformidade com o 
previsto no artigo 4.º da sua orgânica, revista e republicada 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2016/M, de 15 de 
julho, tem por missão e como atribuições a gestão dos 
regimes de segurança social, o reconhecimento dos direitos 
e o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de 
segurança social, a gestão da recuperação da dívida e o 
exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação 
dos instrumentos internacionais de segurança social na 
Região Autónoma da Madeira (RAM); 

Considerando que o ISSM, IP-RAM é uma instituição 
fundamental do Sistema de Segurança Social, com 
jurisdição em todo o território da RAM, e incumbindo-lhe o 
dever de garantir a divulgação, de forma eficiente e eficaz, 
dos seus serviços e respetivas atividades, junto dos 
cidadãos; 

Considerando o entendimento de ser necessário e 
oportuno criar um logótipo do ISSM, IP-RAM, cuja 
conceção teve por base na sua natureza de pessoa coletiva 
de direto público, dotada de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, integrada na administração 
indireta da RAM, e constituindo um instituto público de 
regime especial, sob a tutela e superintendência da 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania; 

Considerando que a identidade gráfica do logótipo foi 
desenvolvida através da interação entre o movimento e o 
lettering, sendo composto pelas suas siglas em que as cores 
adotadas traduzem as cores da bandeira da RAM e a letra 
“I” é a mais relevante e representando, quer as pessoas que 
trabalham no Instituto, quer o seu compromisso para com 
os cidadãos. 

Assim, determino o seguinte: 
 
1 -  Aprovar o novo logótipo do Instituto de Segurança 

Social da Madeira, IP-RAM, conforme o constante 
nos Anexos I e II ao presente despacho, e do qual 
fazem parte integrante. 

 
2 -  As normas e procedimentos internos para a 

adequada utilização do logótipo, nas versões ora 
criadas e constantes dos Anexos I, II, serão 
aprovadas por deliberação do Conselho Diretivo. 

 
3 -  O presente despacho entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação no Jornal Oficial. 
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, aos 

3 dias de dezembro de 2019. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
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Anexo I do Despacho n.º 488/2019, de 9 de dezembro 
 

Ficha técnica da identidade gráfica do Instituto de Segurança social da Madeira IP, RAM 
 

Logótipo - versão principal 
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Anexo II do Despacho n.º 488/2019, de 9 de dezembro 
 

Logótipo - versão secundária  
 
Esta variante do logótipo deverá ser apenas utilizada em casos muito específicos. Sempre que não seja possível ou 

aconselhável utilizar a versão principal, por motivos de espaço ou legibilidade, deve ser utilizada a variante horizontal aqui 
presente 

 
Na versão oficial da marca, a redução proporcional do logótipo não deve ser menor do que 4,3 cm de comprimento, por 

forma a garantir a sua visibilidade e leitura. 
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Quando nos deparamos com situações em que o logótipo é menor de que 4,3cm de comprimento, este sofre uma alteração, o 
descritivo da sigla passa para duas linhas garantindo uma melhor visibilidade e leitura, como o exemplo abaixo apresentado. 
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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: € 3,05 (IVA incluído) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
CORRESPONDÊNCIA  

 
 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

 

 

 
EXEMPLAR 

 
ASSINATURAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 

 
 


