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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Despacho n.º 516/2021 
 

O Despacho n.º 105/2020, de 19 de março, procedeu à aprovação da estrutura flexível do Gabinete do Secretário Regional 
de Economia. 

Volvido mais de um ano, constata-se a necessidade de efetuar alterações àquela estrutura e respetivas unidades orgânicas. 
Nestes termos, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 

12 de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro, e 
42 A/2016/M, de 30 de dezembro, determino o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente diploma aprova a estrutura flexível do Gabinete do Secretário Regional de Economia, designado 
abreviadamente por GSREM. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura Flexível 
 
1 – O GSREM compreende as seguintes unidades orgânicas flexíveis: 
a) Divisão de Apoio à Gestão, Expediente e Arquivo; 

b) Divisão de Estratégia e Planeamento; 
c) Divisão de Apoio à Gestão de Pessoal; 
d) Divisão de Apoio Orçamental e Patrimonial. 

 
2 – As unidades orgânicas referidas nas alíneas a) e b) do número anterior funcionam na direta dependência do Chefe do 

Gabinete do Secretário Regional de Economia. 
 
3 – A unidade orgânica referida na alínea c) do n.º 1 funciona na direta dependência do Diretor do Gabinete de Recursos 

Humanos. 
 
4 – A unidade orgânica referida na alínea d) do n.º 1 funciona na direta dependência do Diretor do Gabinete Financeiro e 

Patrimonial. 
 

Artigo 3.º 
Divisão de Apoio à Gestão, Expediente e Arquivo 

 
1 – A Divisão de Apoio à Gestão, Expediente e Arquivo, abreviadamente designada por DAGEA, é a unidade orgânica 

flexível do GSREM que tem por missão apoiar a gestão, assegurar a execução do expediente geral e arquivo, a gestão 
documental, o envio de diplomas para publicação e a divulgação de toda a documentação, desde que solicitada, junto 
dos serviços dependentes da SREM. 

 
2 – São atribuições da DAGEA, designadamente: 

a) Assegurar a receção, classificação, registo, encaminhamento e expedição do expediente que lhe seja remetido; 
b) Organizar o arquivo tendo em vista a fácil consulta dos documentos e a sua conservação; 
c) Assegurar a gestão de toda a documentação do GSREM; 
d) Assegurar a divulgação de toda a documentação e informação junto do GSREM e de todos os serviços e 

organismos dependentes da SREM; 
e) Assegurar a gestão e coordenação dos serviços de reprografia; 
f) Propor a aquisição de livros, revistas e outras publicações com interesse para as atividades da SREM; 
g) Promover as publicações na plataforma eletrónica do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), 

com exceção das publicações de atos de recursos humanos; 
h) Assegurar a gestão das instalações do GSREM; 
i) Coordenar e assegurar a limpeza dos espaços comuns e gabinetes, na tutela e gestão da SREM, na Quinta Vila 

Passos; 
j) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente atribuídas. 
 

3 – A DAGEA é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 
 
4 – Nos casos de ausência, falta ou impedimento do chefe de divisão, este é substituído pelo técnico superior a indicar por 

seu despacho. 
 

Artigo 4.º 
Divisão de Estratégia e Planeamento 

 
1 – A Divisão de Estudos e Planeamento, abreviadamente designada por DEP, é a unidade orgânica flexível do GSREM 

que tem por missão prestar apoio técnico na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas de 
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desenvolvimento regional na área de intervenção da SREM, dirigidas ao crescimento da economia, da 
competitividade, do investimento e inovação, à internacionalização das empresas, à promoção da indústria, do 
comércio e serviços, à defesa dos consumidores, à energia e transição digital. 

 
2 – São atribuições da DEP, designadamente: 

a) Prestar apoio técnico no acompanhamento e elaboração de instrumentos de planeamento, de programação 
financeira e de avaliação das políticas e programas da SREM e dos seus organismos, que consubstanciam a 
estratégia de desenvolvimento económico da Região e respetivas Intervenções Operacionais Regionais, 
cofinanciadas pelos Fundos Europeus Estruturais de Investimento (FEEI); 

b) Prestar apoio técnico no desenvolvimento da reflexão prospetiva, dinamizar o planeamento estratégico, apoiar a 
coordenação política e estratégica das políticas públicas de desenvolvimento económico e territorial; 

c) Prestar apoio técnico no desenvolvimento de uma adequada articulação intersectorial entre os serviços de âmbito 
regional, em termos de concertação estratégica e de programação das intervenções de natureza económica na 
ótica do desenvolvimento regional; 

d) Prestar apoio técnico, em articulação com os serviços regionais sectoriais, na elaboração de exercícios de 
diagnóstico e prospetiva nas vertentes económica e territorial, com vista a antecipar as tendências e impactos das 
políticas publicas na envolvente das áreas de atuação da SREM, identificando as principais oportunidades e 
fatores críticos do desenvolvimento; 

e) Coordenar e acompanhar a elaboração de instrumentos de gestão, na área de atuação da SREM e dos seus 
organismos, bem como avaliar a execução e eficácia dos mesmos; 

f) Acompanhar a elaboração e a revisão de instrumentos de gestão, nomeadamente o desenvolvimento de planos 
estratégicos regionais, setoriais e territoriais, compatibilizando com a política económica e de desenvolvimento 
regional; 

g) Prestar apoio técnico no acompanhamento e colaboração com outros organismos do Governo Regional no âmbito 
de intervenção dos assuntos europeus, nomeadamente no que respeita ao Orçamento da União Europeia, Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) e todos os demais assuntos relacionados com os FEEI, Fundo Europeu de 
Investimentos Estratégicos e Programas Europeus; 

h) Prestar apoio técnico e acompanhamento na definição e desenvolvimento dos instrumentos regulamentares 
nacionais e respetiva dotação financeira a implementar no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
2021-2026 e Quadro Financeiro Plurianal (QFP) 2021-2027; 

i) Prestar apoio técnico e acompanhamento, na área de atuação da SREM, na definição dos objetivos e prioridades 
de desenvolvimento regional e respetiva dotação financeira no âmbito da preparação dos instrumentos 
regulamentares regionais que enquadram a implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 2021-
2026 e QFP 2021-2027; 

j) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente atribuídas. 
 

3 – A DEP é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 
 
4 – Nos casos de ausência, falta ou impedimento do chefe de divisão, este é substituído pelo técnico superior a indicar por 

seu despacho. 
 

Artigo 5.º 
Divisão de Apoio à Gestão de Pessoal 

 
1 – A Divisão de Apoio à Gestão de Pessoal, abreviadamente designada por DAGP, é a unidade orgânica flexível do 

GSREM que tem por missão prestar apoio ao Gabinete de Recursos Humanos. 
 
2 – São atribuições da DAGP, designadamente: 

a) Desenvolver as ações necessárias à organização e instrução dos processos relativos aos trabalhadores da SREM e 
respetivo cadastro; 

b) Proceder à difusão da legislação e da regulamentação ou de outros indicadores que se mostrem de interesse geral 
no âmbito dos recursos humanos pelos serviços da SREM; 

c) Executar as atividades de alterações de posicionamento remuneratório, promoções e progressões dos 
trabalhadores da SREM; 

d) Desenvolver estudos e emitir pareceres em matéria de recursos humanos que lhe sejam cometidos; 
e) Elaborar os regulamentos e manuais de procedimentos na área de pessoal que se revelem necessários; 
f) Analisar as reclamações e recursos hierárquicos respeitantes aos trabalhadores da SREM; 
g) Coordenar e acompanhar a aplicação dos procedimentos necessários ao sistema de avaliação de desempenho aos 

dirigentes e trabalhadores da SREM; 
h) Proceder à execução e gestão dos atos relativos à Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social e ADSE dos 

trabalhadores da SREM; 
i) Organizar e fiscalizar o registo de assiduidade e pontualidade; 
j) Verificar as faltas, férias e licenças; 
k) Instruir, apreciar e submeter a despacho superior os processos de acidentes em serviço dos trabalhadores da 

SREM e organizar e submeter a pagamento as despesas deles decorrentes; 
l) Elaborar o Balanço Social; 
m) Prestar apoiar no registo trimestral do Balanço do Trabalhador dos serviços da administração direta da SREM no 

Portal do Funcionário Público; 
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n) Elaborar os pedidos no âmbito de estágios e programas do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, e da 
Direção Regional de Juventude, e demais pedidos de idêntica natureza de entidades afins; 

o) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente atribuídas. 
 

3 – A DAGP é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 
 
4 – Nos casos de ausência, falta ou impedimento do chefe de divisão, este é substituído pelo técnico superior a indicar por 

seu despacho. 
 

Artigo 6.º 
Divisão de Apoio Orçamental e Patrimonial 

 
1 – A Divisão de Apoio Orçamental e Patrimonial, abreviadamente designada por DAOP, é a unidade orgânica flexível do 

GSREM que tem por missão prestar apoio ao Gabinete Financeiro e Patrimonial. 
 
2 – São atribuições da DAOP, designadamente: 

a) Proceder à gestão orçamental e financeira e acompanhar e avaliar a atividade financeira e a execução orçamental 
dos serviços da administração direta da SREM; 

b) Instruir e encaminhar alterações orçamentais, pedidos de descongelamento e dotações previsionais dos serviços 
da administração direta da SREM; 

c) Apoiar na elaboração da proposta anual do orçamento de funcionamento e de investimento do GSREM, em 
articulação com a UGSREM; 

d) Elaborar o relatório de execução anual do orçamento do PIDDAR do GSREM a remeter à Secretaria Regional 
das Finanças através da UGSREM; 

e) Monitorizar e proceder ao registo na Plataforma SIGORAM da execução trimestral dos Encargos Plurianuais 
respeitantes aos serviços da administração direta da SREM; 

f) Garantir o registo em GERFIP de Compromissos de anos futuros, em sede de instrução dos processos de despesa 
relativos à procedimentos com encargos plurianuais; 

g) Apoiar na coordenação, controlo e gestão do património móvel da SREM em articulação como os serviços da 
administração direta da SREM, mantendo atualizado o respetivo cadastro e inventário e garantindo os 
procedimentos administrativos dessa gestão; 

h) Proceder a estudos, pareceres e informações sobre todas as matérias sujeitas à sua apreciação; 
i) Executar os reportes dentro da sua área funcional ou que decorram do normal exercício destas; 
j) Elaborar os documentos de natureza financeira inerentes aos procedimentos de contratação pública para efeitos 

de autorização prévia de encargos anuais e plurianuais; 
k) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente atribuídas. 
 

3 – A DAOP é dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 
 
4 – Nos casos de ausência, falta ou impedimento do chefe de divisão, este é substituído pelo técnico superior a indicar por 

seu despacho. 
 

Artigo 7.º 
Norma revogatória 

 
É revogado o Despacho n.º 105/2020, de 19 de março. 
 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor e produção de efeitos 

 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Economia, 2 de dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto 
 
 

Despacho n.º 517/2021 
 

Considerando que o Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2019/M, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 11/2021/M, de 15 de novembro, aprovou a Orgânica da Secretaria Regional de Economia (SREM); 

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

Considerando que, para o desenvolvimento cabal das atribuições do GSREM, se torna necessário dotá-lo de uma 
organização interna adequada; 
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Considerando que a Portaria n.º 730/2021, de 30 de novembro, aprovou a estrutura nuclear do GSREM, criando unidades 
orgânicas nucleares, nomeadamente, o Gabinete Financeiro e Patrimonial (GFP), que tem por missão assegurar de modo 
centralizado a execução orçamental dos serviços da SREM; 

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do citado Despacho, o GFP é dirigido 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 Gestão e Organização Hoteleira, Yaquelin Abreu Ladeira, Técnica Superior, do Instituto 

de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, 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 do Gabinete Financeiro e Patrimonial, do 
Gabinete do Secretário Regional de Economia; 

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 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 730/2021, de 30 de novembro, 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 licenciado em Gestão e Organização Hoteleira, Yaquelin Abreu Ladeira, Técnica Superior, do Instituto de 

Desenvolvimento Regional, IP-RAM, em regime de comissão de serviço, pelo período de um ano, no cargo de 
Diretora do Gabinete Financeiro e Patrimonial, do Gabinete do Secretário Regional de Economia, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 730/2021, de 30 de novembro. 

 
2 – O presente despacho produz efeitos a 01 de dezembro de 2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação 

Económica D.01.01.03.A0.00, D.01.01.11.A0.00, D.01.01.13.A0.00, e D.01.03.05.A0.B0. 
 
Secretaria Regional de Economia, 2 de dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto 
 

 
ANEXO 

 
Nota Curricular 

 
Dados Pessoais 
Nome: Yaquelin Abreu Ladeira 
Data de nascimento: 20 de janeiro de 1981 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Literárias/Académicas 
Licenciatura em Gestão e Organização Hoteleira, concluída em julho de 2008 
 
Experiência Profissional 
Mai. 20 - Chefe de Divisão na Divisão Financeira e Patrimonial – Secretaria Regional de Economia 
Fev. 20 - Abr. 20 - Técnica Superior na Unidade de Gestão – Secretaria Regional de Economia 
Mai. 19 - Jan. 20 - Técnica Superior no Núcleo de Planeamento e Avaliação – Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM 
Mar. 17 - Mai. 19 - Técnica Superior no Núcleo de Controlo Financeiro e do Plano de Investimentos – Instituto de 

Desenvolvimento Regional, IP-RAM 
Abr. 16 - Mar. 17 - Diretora de Serviços na Unidade de Controlo Financeiro - Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM. 
Ago. 15 - Abr. 16 - Técnica Superior na Divisão de Gestão Financeira – Direção de Serviços de Gestão de Bens Móveis da 

Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados (PaGeSP). 
Abr. 09 - Jul. 15 - Técnica Superior no Instituto de Desenvolvimento Regional, nas Estruturas de Apoio Técnico do FEDER e do 

Fundo de Coesão, respetivamente INTERVIR+, Programas de Cooperação (Madeira Açores Canárias) e POVT. 
Jul. 02 - Ago. 08 - Administrativa no Secretariado Técnico Comum - Gestão Regional do INTERREG III-B A-M-C, Secretaria 

Regional do Plano e Finanças. 
 
Formação Profissional Relevante 
Nov. 19 - I Jornadas de Economia Social e Solidária. 
Nov. 19 - Workshop Formativo "Pilar Europeu dos Direitos Sociais: O que é? Qual o caminho para a sua implementação"; 
Nov. 19 - XIII Conferência Anual de Turismo - “Mercados Emissores”; 
Nov. 19 - Formação Avaliação Baseada na Teoria (CCDR-Lisboa e Vale do Tejo); 
Nov. 19 - Sessão informativa - Iniciativa Voz aos Direitos; 
Out. 19 - I Forum de Intervenção Social de Câmara de Lobos - Modelos e Práticas Inclusivas; 
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Out. 19 - Workshop - MarSP - Ordenamento do Espaço Marítimo; 
Jun. 19 - The 8th Conference on the Evaluation of EU Cohesion Policy; 
Jun. 19 - Formação Sistema de Inovação do Espaço MAC 
Mai. 19 - Encontro de DLBC/LEADER; 
Dez. 18 - Tabelas Dinâmicas no Microsoft Excel; 
Dez. 15 - Sessão de Formação Geral do GERFIP (ESPAP) – Módulos: conceitos básicos, prestação de contas, gestão de 

dados mestres, gestão de contratos, gestão de existências, gestão de imobilizado e requisição de bens e serviços; 
Mai. 14 - Word 2010 Avançado; 
Nov. 12 - Ação de Formação em Contratação Pública; 
Mai. 11 - Seminário "Programas de Ação Comunitária – 7º Programa Quadro I&DT (FP7) e Programa-Quadro para a 

Competitividade e a Inovação (CIP)"; 
Out. 09 - Curso "O Novo Regime da Contratação Pública". 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 973/2021 
 

Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 28.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a lista 
unitária de ordenação final, homologada por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil de 6 
de dezembro de 2021, no âmbito do Procedimento concursal comum tendente ao recrutamento de um trabalhador, com ou sem 
vínculo de emprego público, para a constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho integrado na carreira geral de Técnico 
Superior, com Licenciatura em Engenharia Química, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional da 
Saúde, aberto pelo Aviso n.º 833/2020, publicado no JORAM, 2.ª série, n.º 244, de 30 de dezembro de 2020, que se encontra 
disponível para consulta no  Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, sito à Rua das Pretas, 1, no R/chão, e 
disponibilizada na página eletrónica (http://iasaude.pt/index.php/recursos-humanos/rh/recrutamento). 

Consideram-se ainda notificados do ato da homologação da lista de ordenação final todos os candidatos que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção. 

 
Funchal, 13 de dezembro de 2021. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

Despacho n.º 518/2021 
 

Despacho n.º 54/2021 
Considerando que, no desenvolvimento do Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2020/M, diploma que definiu a natureza, 

missão, atribuições, órgãos e estrutura de funcionamento da Secretaria Regional de Mar e Pescas, o Despacho n.º 496/2020, de 11 de 
dezembro, publicado na II Série do JORAM, N.º 232, estabeleceu a respetiva estrutura flexível da Direção Regional do Mar (DRM) e 
determinou que essas unidades orgânicas seriam dirigidas por Chefes de Divisão, cargos de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do citado Despacho, a Divisão de Gestão e Planeamento 
Estratégico do Mar, integra a estrutura flexível da DRM, encontrando-se as respetivas competências definidas no seu artigo 3.º; 

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do citado Despacho, aquela Divisão é dirigida por um Chefe de Divisão, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, adaptada à Região 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, foi aberto procedimento de seleção destinado ao preenchimento do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II 
Série, N.º 189, 4.º suplemento, de 19 de outubro de 2021; 

Considerando que cumpridos os formalismos atinentes ao processo de seleção, em consonância com o preceituado no n.º 7 
do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, o júri do procedimento de seleção deliberou propor a nomeação do Licenciado, Nuno 
Miguel Teixeira Gomes, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, atendendo à avaliação 
obtida na aplicação do método de seleção, ao perfil demonstrado, à competência técnica e à aptidão para o exercício das 
funções do lugar a prover; 

Considerando que o Licenciado, Nuno Miguel Teixeira Gomes, reúne os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 
22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, bem como o perfil indicado 
para prosseguir as atribuições da Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, previstas no artigo 3.º do Despacho n.º 
496/2020, de 11 de dezembro, publicado na II Série do JORAM, N.º 232, como se evidencia pela nota curricular anexa ao 
presente Despacho. 
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Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 5.ºdo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à Região Autónoma 
da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino:  

 
1 -  Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, o Licenciado em Economia, Nuno Miguel 

Teixeira Gomes, Técnico Superior da Direção Regional de Orçamento e Tesouro, da Secretaria Regional das Finanças, 
para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, da Direção Regional do Mar. 

 
2 -  A presente nomeação produz efeitos a 30 de dezembro de 2021.  
 
3 -  A nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado, que é parte integrante do presente despacho, consta 

em anexo.  
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, Classificação 

Económica 01.01.03.00.00, 01.01.11.00.00, 01.01.13.00.00, 01.03.05. A0. B0. 
 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 13 de dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo Alírio Reis Cunha 
 
 

ANEXO 
 
Nome: Nuno Miguel Teixeira Gomes 
Nacionalidade: Portuguesa 
Habilitações Literárias: 
Licenciatura em Economia - Universidade da Madeira 
 
Experiência Profissional: 
- 2005: Agente Comercial na empresa Oni Telecom Infocomunicações S.A.; 
- 2006 a 2007: Técnico de Contabilidade na empresa Emadinfo - Empresa Madeirense de Informática; 
- 2007: Analista de Crédito no Banif - Banco Internacional do Funchal. 
- 2010 a 2020: Funções de Técnico Superior da Direção Regional de Orçamento e Tesouro, onde exerceu funções de 

controlo de execução orçamental do ORAM, elaboração do Orçamento Regional, elaboração da Conta da Região, 
acompanhamento da execução da Lei de Meios, elaboração de estudos, relatórios e pareceres económicos e financeiros 
no âmbito das suas funções. 

 
Aptidões e competências informáticas: 
 
Domínio do software Micrososft Office, Word, Excel e Power Point. 
 
Formação Complementar: 
- Curso intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial - Road Show for Entrepreneurship - RS4E no CEIM - 

Centro de Empresas e Inovação da Madeira. 
- Formação em CCP - Código dos Contratos Públicos: A Execução dos Contratos. 
- Formação em SIADAP 3 Integração da avaliação e gestão de pessoas. 
- Formação em Word nível 3 através da Formar+, Formação Profissional e Serviços - Cursos de Formação Profissional 

no Funchal; 
- Formação em SNC - Sistema de Normalização Contabilística - AP, com duração total de 21 horas; 
- Formação em Contabilidade Analítica; 
- Formação em SNC - Sistema de Normalização Contabilística - AP, em regime de e-learning com duração total de 169 

horas. 
- Formação sobre o tema “As medidas e as alterações ao Código dos Contratos Públicos”. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Despacho n.º 519/2021 
 

Despacho n.º GS-189/SRA/2021 
Considerando os Estatutos do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, abreviadamente 

designado por IVBAM, IP-RAM, publicados em anexo à Portaria n.º 171/2021, de 9 de abril; 
Considerando que de acordo com o n.º 2 do artigo 1.º dos Estatutos do IVBAM, IP-RAM, publicados em anexo à Portaria 

n.º 171/2021, de 9 de abril, a Divisão Jurídica, é dirigida por um Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau; 
Considerando que se torna imprescindível garantir a gestão e a coordenação daquela unidade orgânica flexível, até ao 

provimento do respetivo cargo; 
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Considerando que o Técnico Superior José Vítor de Oliveira Bettencourt, tem competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, tem mais de quatro anos de experiência profissional no desempenho de funções para cujo 
exercício é exigível uma licenciatura, reunindo, por isso, todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo; 

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, e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, nos casos de criação de serviços, o primeiro provimento dos 
cargos de direção intermédia pode ser feito por escolha, de entre trabalhadores em funções públicas, que reúnam os requisitos, 
em regime de comissão de serviço, pelo período de um ano; 

Nestes termos e ao abrigo 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, e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, e do n.º 2 do artigo 1.º dos Estatutos do IVBAM, IP-RAM, 
publicados em anexo à Portaria n.º 171/2021, de 9 de abril; 

Determino: 
Designar em regime de comissão de serviço pelo período de um ano, para o cargo de Chefe de Divisão da Divisão Jurídica, 

cargo de direção intermédia de 2.º grau, do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, o licenciado 
em Direito, José Vítor de Oliveira Bettencourt, Técnico Superior do mapa de pessoal do Instituto do Vinho, do Bordado e do 
Artesanato da Madeira, IP-RAM.  

O presente despacho vai para publicação, acompanhado do currículo académico e profissional do designado. 
A presente designação produz efeitos a partir de 1 de dezembro de 2021. 
Informe-se o interessado. 
Este provimento tem cabimento orçamental na rubrica do Instituto 51, 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 e D.01.03.05.A0.A0. 
 

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 7 de dezembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, José Humberto de Sousa Vasconcelos 
 

 
ANEXO 

 
Nota Curricular 

 
Nome: JOSÉ VÍTOR OLIVEIRA BETENCOURT 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 
LICENCIATURA EM DIREITO | Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - 12-09-2012 - 08-09-2016 
ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA EM CIÊNCIAS JURÍDICO-FORENSES | Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra - 14-11-2016 - 07-01-2018  
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO MUNICIPAL EM PROTEÇÃO CIVIL I Instituto Superior de Ciências da Informação 

e da Administração (ISCIA) - 02-03-2019 - 09-05-2019  
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
-  Técnico Superior | Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM, IP-RAM) - Desde 

01-07-2020 - Presente - Gabinete de Apoio Jurídico  
Assessoria jurídica ao Conselho Diretivo, bem como às diversas unidades orgânicas do IVBAM, IP-RAM, 
designadamente, através da emissão pareceres, elaboração de estudos e produção de informações de natureza jurídica; 
colaboração técnico-jurídica na preparação e acompanhamento de procedimentos pré-contratuais; participação na 
elaboração de regulamentos de administrativos, circulares; e, recolha, compilação, sistematização, tratamento e 
difusão de diplomas legais. 

-  Técnico Superior | Estágio Profissional | IVBAM, IP-RAM - 01-04-2019 - 31-12-2020 - Gabinete de Apoio Técnico e 
Jurídico 
Estágio profissional no Gabinete de Apoio Jurídico do IVBAM, IP-RAM, onde foi incumbido de: elaborar estudos e 
pareceres sobre questões de natureza jurídica; colaborar na preparação e acompanhamento de procedimentos pré-
contratuais; participar na elaboração de regulamentos, circulares; promover a recolha, compilação, sistematização, 
tratamento e difusão de diplomas legais. 

-  Advogado| Conselho Regional da Madeira - 14-01-2020 - 07-11-2020 
Membro 60290M (Com suspensão voluntária de inscrição) 

-  Advogado Estagiário | Conselho Regional de Coimbra - 28-11-2016 - 28-11-2019 - Cédula n.º 41709C  
Exercício do mandato forense em vários litígios processuais, no âmbito do Direito Administrativo, Civil, Penal e 
Comercial;  
Consulta jurídica;  
Elaboração de contratos e a prática dos atos preparatórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de negócios 
jurídicos, designadamente os praticados junto de conservatórias e cartórios notariais; 
Exercício do mandato no âmbito de reclamação ou impugnação de atos administrativos.  

 
 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
-  25-10-2021 a 27-10-2021 - “Regime da Contratação Pública - Formação de Contratos”, promovido pela Direção 

Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), com a duração de 21 horas; 
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-  06-10-2021 a 08-10-2021 - “LTFP: Processo Disciplinar”, promovido pela Direção Regional da Administração 
Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), com a duração de 21 horas; 

-  27-09-2021 a 30-09-2021 - “Regime Geral das Contraordenações”, promovido pela Direção Regional da 
Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), com a duração de 28 horas; 

-  20-07-2021 a 21-07-2021 - “O RGPD na Administração Pública”, promovido pela Direção Regional da 
Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), com a duração de 14 horas; 

-  28-06-2021 - “RGPD para Cidadãos Atentos”, promovido pelo INA-Instituto Nacional de Administração, I.P., com a 
duração de 3 horas; 

-  30-01-2021 - 13-03-2021 - “CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO EMPREGO PÚBLICO”, 
promovido pelo CEDIPRE - Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra;  

-  08-01-2021 - “A União Europeia: Construção e Funcionamento”, promovido pelo INA-Instituto Nacional de 
Administração, I.P., com a duração de 3 horas; 

-  18-11-2020 a 20-11-2020 - “Curso Geral de Propriedade Industrial”, promovido pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), com a duração de 9h; 

-  19-10-2020 a 30-11-2020 - “Regime Jurídico do Património Imobiliário Público”, Curso de Formação Avançada à 
distância, promovido pela Unidade de Formação Jurídica e Judiciária (UNIFOJ), com a duração de 36h; 

-  18-08-2020 a 31-08-2020 “PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA”, Curso de Formação Profissional, 
em regime e-learnig, promovido pela Traininghouse, Lda., com a duração de 40h; 

-  18-06-2020 e 19-06-2020 - “O PROCEDIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO”, curso de formação avançada à 
distância, organizado pela Unidade de Formação Jurídica (UNIFOJ) do Centro de Estudos Sociais(CES), com a 
duração de 6h; 

-  04-05-2020 - “PROTEÇÃO DE DADOS EM TEMPOS DE COVID-19”, Webinar organizado pelo Instituto Jurídico 
da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com a duração de 3h; 

-  15-01-2020 a 23-03-2020 - “Formação Inicial de Formador - CCP”, (antigo CAP) DTIM - Associação Regional para o 
Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira;  

-  28-06-2019 - “Procedimentos Administrativos e Reestruturação Empresarial”, Debates e Discursos - Organização e 
Realização de Eventos Jurídicos, com a duração de 5h;  

-  13-01-2018 a 18-01-2018 - “O Novo Código de Contratação Pública”, Curso breve promovido pelo ISCAC - Coimbra 
Business School;  

Funchal - 07 de dezembro de 2021. 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 3,05 (IVA incluído) 
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