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SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO
E ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 27/2017
06-2017
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional
da Inclusão e Assuntos Sociais, datado de 13 de janeiro de
2017, foi autorizada a renovação da comissão de serviço,
pelo período de três anos, da licenciada Ana Patrícia Correia Brazão Castro, no cargo de Diretora da Secção de Processo Executivo, do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., cargo de direção intermédia de 1.º grau,
com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2017.
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Agricultura e Pescas, técnica especialista do meu
Gabinete, para prestar assessoria especializada na
área da economia e das empresas.
2 - O Estatuto remuneratório da Técnica Especialista é
o que se encontra fixado no despacho conjunto das
Secretarias Regionais da Economia, Turismo e
Cultura e das Finanças e da Administração Pública,
de 1 de fevereiro de 2017.
3 - A presente nomeação tem a duração do meu mandato, com início a 1 de fevereiro de 2017.
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria
46, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.

Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C..
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM,
aos 19 dias do mês de janeiro de 2017.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Rui Emanuel
Pereira Freitas
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,
TURISMO E CULTURA
Despacho n.º 75/2017
Considerando que, na estratégia assumida pelo Governo
Regional da Madeira, para o presente mandato, o apoio e a
maior aproximação ao tecido empresarial regional, bem
como a captação do investimento estrangeiro e a potenciação de oportunidades de negócio e expansão internacional,
para as empresas regionais, assumem-se como prioridades;
Considerando que, no âmbito desta visão, importa assegurar que, efetivamente, as empresas regionais sejam apoiadas, orientadas, acompanhadas e devidamente esclarecidas
pelos vários departamentos tutelados por esta Secretaria
Regional;
Considerando que, para coadjuvar o exercício e o cumprimento desta missão, por parte do Secretário Regional da
Economia, Turismo e Cultura, é necessário apoio técnico;
Considerando que, neste contexto, é essencial que se reforce a informação e a aproximação aos agentes económicos, com base numa estratégia tendente a assegurar as condições necessárias para que, em conjunto, todos possam
trabalhar por uma economia saudável;
Considerando que esta intervenção determina, também,
uma gestão e contacto permanentes com as entidades congéneres regionais, nacionais e internacionais, o que implica,
necessariamente, uma experiência de comunicação externa
que facilite tais ligações, a favor dos interesses da Região;
Considerando que a Engenheira Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva atenta à sua vasta experiência profissional, possui as competências, aptidões e qualificações
adequadas à prestação desta assessoria;
Assim, ao abrigo do n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, é aplicável subsidiariamente com as necessárias
adaptações à Região Autónoma da Madeira, o regime previsto no Decreto-Lei n. º 11/2012, de 20 de janeiro, determino:
1 - Nomear a licenciada em Engenharia Agronómica,
Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva,
Técnica Superior do mapa de pessoal da Direção
Regional da Agricultura da Secretaria Regional de

Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
25 de janeiro de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus
Anexo do Despacho n.º 75/2017, de 7 de fevereiro
Nota Biográfica
Paula Cristina De Araújo Dias Cabaço da Silva, casada,
residente na Freguesia dos Canhas, no Concelho da Ponta
do Sol, é natural de Luanda onde nasceu a 31 de julho de
1968.
Frequentou o Instituto Superior de Agronomia (ISA), da
Universidade Técnica de Lisboa, tendo concluído a licenciatura em Engenharia Agronómica em julho de 1993, com a
classificação final de 14 valores.
Realizou o Trabalho de Fim de Curso no Departamento
de Viticultura daquele Instituto (1992-93), que concluiu
com a classificação final de 19 valores.
Frequentou o Curso de Pós Graduação em Marketing,
ministrado pela Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, em parceria com o Cine-Fórum, que concluiu em
maio de 2005, com classificação final de 18 valores.
Frequentou o Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), no total de 50 horas, ministrado pelo INA, que concluiu em abril de 2007, com a classificação final de 16,2
valores.
Possui Diploma da International Wine and Spirit Education Trust (WSET) - nível 1 e 2 (julho 2009).
Frequentou o Curso Wine Marketing promovido pelo
The American College of Marbella (abril de 2014).
Iniciou a sua atividade profissional em dezembro de
1993, no Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), Lisboa, onde desempenhou funções de Técnico Superior na Divisão dos Cereais.
Em janeiro de 1995 ingressou na Direção Regional de
Agricultura da Região Autónoma da Madeira. No desempenho das suas funções coordenou o Núcleo de Ajudas
Comunitárias, integrado na Direção de Serviços de AgroIndústria e Comércio Agrícola (DSAICA).
Em outubro de 2001 foi nomeada em regime de Comissão de Serviço para o cargo de Chefe de Divisão dos Matadouros na Direção de Serviços de Agro-indústria e Comércio Agrícola.
Em janeiro de 2004 foi nomeada em regime de Comissão de Serviços para o cargo de Chefe de Divisão do Con-
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trolo das Ajudas à Produção e ao Rendimento, na Direção
de Serviços de Agro-Indústria e Comércio Agrícola.
Nomeada em julho de 2005, para o cargo de Diretor de
Serviços da Direção de Serviços de Ajudas á Produção e ao
Rendimento da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRADR).
Em julho de 2006, foi nomeada Vogal do Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado, e do Artesanato
da Madeira, IP
Em agosto de 2009, foi nomeada Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, cargo e função que desempenhou até 4 de janeiro de 2017.
No âmbito das suas funções representou o IVBAM, entre outras:
Na Missão Empresarial que acompanhou o Comissário Europeu Dacian Ciolos ao Japão e à Coreia
do Sul, organizada pela Comissão Europeia, e na
qual integraram cerca de 25 representantes de produtos europeus com Indicações Geográficas (DO
ou IG) dos sectores do vinho, bebidas espirituosas
e agroalimentar;
Em diversos eventos de promoção e divulgação do
Vinho e do Bordado Madeira promovidos pelo
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IVBAM, quer no mercado nacional, quer em diferentes mercados internacionais;
Como oradora, em palestras, seminários e masterclasses sobre Vinho Madeira que decorreram quer
no mercado nacional, quer em diferentes mercados
externos;
Na receção e acompanhamento de jornalistas, líderes de opinião e profissionais do setor vínico
aquando da realização de visitas inversas à região
Demarcada da Madeira;
Na Comissão de Gestão da Marca “Wines of Portugal”;
No Conselho Coordenador do “Concurso Vinhos
de Portugal”, no âmbito do Protocolo de colaboração estabelecido entre o IVV, IVBAM, CNEMA,
IVDP, Viniportugal e ANDOVI
Na Associação Nacional das Denominações de
Origem (ANDOVI)
Outros:
Reconhecida ”Personalidade do Ano no Vinho” no âmbito dos prémios “Os Melhores do Ano 2015”, iniciativa
promovida pela Revista especializada Wine que anualmente
distingue personalidades e projetos na área do Vinho e da
Gastronomia.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

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
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas................. € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série .............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

