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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 302/2018
Considerando que a Portaria n.º 419/2018, de 12 de
outubro, que aprovou a organização interna do Gabinete da
Vice-Presidência do Governo, procedeu à criação de novas
unidades orgânicas nucleares, entre as quais o Gabinete de
Apoio Jurídico à Economia e ao Setor Empresarial;
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 419/2018, de 12 de
outubro, o Gabinete de Apoio Jurídico à Economia e ao
Setor Empresarial é dirigido por um Diretor, cargo de
direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que, até ao provimento daquele cargo de
direção, se torna necessário assegurar o funcionamento
daquele serviço;
Considerando que a Técnica Superior, do Gabinete da
Vice-Presidência do Governo, Maria de Fátima de Castro
Fernandes e Freitas, 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 a referida Técnica Superior exerça o
cargo de Diretora do Gabinete de Apoio Jurídico à
Economia e ao Setor Empresarial, em regime de
substituição;
Ao abrigo do disposto no artigo 6.º da Portaria
n.º 419/2018, de 12 de outubro, 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 a Técnica Superior, do Gabinete da Vice-Presidência do Governo, Maria de Fátima de
Castro Fernandes e Freitas, em regime de
substituição, no cargo de Diretora do Gabinete de
Apoio Jurídico à Economia e ao Setor Empresarial,
previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 419/2018, de
12 de outubro.
2 – O presente despacho produz efeitos a 15 de outubro
de 2018.

23 de outubro de 2018

Possui formação específica para dirigentes - FORGEP
III – programa de formação em gestão pública realizado no
Funchal, entre 11 de outubro de 2006 e 26 de fevereiro de
2007.
Nos últimos 35 anos prestou serviços de apoio jurídico
nos gabinetes de alguns membros do Governo da Região
Autónoma da Madeira.
Desde 1983, ano em que ingressou na Administração
Pública Regional, até 1997, prestou serviços de apoio jurídico, como Técnica Superior, nos Gabinetes do Secretário
Regional de Agricultura e Pescas (1983 a 1987) do Secretário Regional de Economia (1987 a 1991) e do Secretário
Regional de Economia e Cooperação Externa (1991 a 1997).
Foi nomeada Diretora de Serviços da Assessoria Jurídica
do Gabinete do Secretário Regional, por Despacho
nº120/97, de 16 de maio, do Secretário Regional de Economia e Cooperação Externa, funções que continuou a exercer,
por renovação sucessiva da respetiva comissão de serviço,
nos Serviços de Apoio Jurídico quer do Gabinete da Vice-Presidência (2000 a 2015) quer do Gabinete da Secretaria
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (2015 a
2017) bem como do Gabinete da atual Vice- Presidência até
ao passado dia 06 de Junho, data em que caducou a respetiva comissão.
Desempenhou as funções de vogal da Comissão Regional de Aplicação de Coimas em Matéria Económica, entre
1990 e 2013.
Desempenhou as funções de Vice-Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da “Empresa de Eletricidade da Madeira,
S.A.”, por deliberação de 13 de julho de 1994, tendo passado a exercer as funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral daquela mesma empresa, a partir da deliberação
de 27 de agosto de 1999 até a atualidade.
Por deliberação de 27 de agosto de 1999 da Assembleia
Geral da APRAM, S.A. foi nomeada Presidente da Mesa da
Assembleia Geral daquela empresa.
No setor privado, exerceu advocacia entre 1987 e 1997,
com a cédula profissional nº28, tendo suspendido a atividade, a seu pedido, por incompatibilidade com o exercício de
funções dirigentes na administração pública regional.
Foi responsável pela docência da cadeira de Direito Comercial no Instituto Superior de Línguas e Administração,
entre 1992 e 2002.
Exerceu a gerência de três entidades privadas que desenvolviam a sua atividade nas áreas do Turismo, Hotelaria e
similares.

A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 43, 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.SN.00 e
D.01.03.05.A0.A0.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Vice-Presidência do Governo, 15 de outubro de 2018.

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final dos candidatos admitidos e
excluídos ao procedimento concursal comum para o
preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria
de técnico superior (área de Psicologia) do mapa de pessoal
da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, criado nos
termos do artigo 11.º da Portaria n.º 165/2018, de 14 de
maio, publicado na Bolsa de Emprego Público da Região
Autónoma da Madeira.
Mais se informa que a referida lista se encontra
disponível para consulta nas instalações da Escola Básica e

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado
Anexo do despacho n.º 302/2018, de 23 de outubro
Nota Curricular
Nome: Maria de Fátima de Castro Fernandes e Freitas
Licenciada em Direito, pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, com especialização em Direito Comunitário.

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 268/2018
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Secundária Gonçalves Zarco, sita ao Caminho da Fé n.º 1,
9004-525 Funchal e no site oficial no Direção Regional de
Inovação e Gestão (www.madeira.gov.pt/drig).
Funchal, 19 de outubro de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 269/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final dos candidatos admitidos e excluídos ao

procedimento concursal comum para o preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
(área de Teatro) do mapa de pessoal da Direção Regional de
Educação, criado nos termos do artigo 11.º da Portaria
n.º 165/2018, de 14 de maio, publicado na Bolsa de Emprego
Público da Região Autónoma da Madeira.
Mais se informa que a referida lista se encontra
disponível para consulta nas instalações da Direção
Regional de Educação, sita à Rua D. João n.º 57, 9054-510
Funchal e no site oficial no Direção Regional de Inovação e
Gestão (www.madeira.gov.pt/drig).
Funchal, 19 de outubro de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
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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

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

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

