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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
Despacho n.º 3/2020
Considerando que a 27 de dezembro de 2019, foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, que aprova os Estatutos do
Instituto de Desenvolvimento Regional, IP RAM, e revoga a
Portaria n.º 79/2017, alterada pela Portaria n.º 552/2018, de
10 de dezembro, a qual procede a uma reorganização das
áreas de planeamento, avaliação e coordenação, criando
através do seu artigo 8.º, uma unidade orgânica nuclear,
designada Unidade de Coordenação, Avaliação e
Planeamento (UCAP);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, a Unidade de
Coordenação, Avaliação e Planeamento (UCAP) é dirigida
por um diretor de unidade, equiparado para todos os efeitos
legais a cargo de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação, do diretor da Unidade de Coordenação,
Avaliação e Planeamento (UCAP);
Considerando que, pela natureza das atribuições da
referida unidade, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento da referida Unidade;
Considerando que a Técnica Superior, Patrícia Correia
Gordon Chaves, licenciada em Relações Internacionais,
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 que a
referida Técnica Superior exerça o cargo de Diretora da
Unidade de Coordenação, Avaliação e Planeamento
(UCAP).
Ao abrigo do disposto no artigo 8.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho, determino:
1 - Nomear a Técnica Superior, Patrícia Correia Gordon
Chaves, por um ano, no cargo de Diretora da Unidade
de Coordenação, Avaliação e Planeamento (UCAP),
cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no
artigo 8.º da Portaria n.º 722/2019, de 27 de
dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro
de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado

Anexo do Despacho n.º 3/2020, de 3 de janeiro
Nota Curricular
Nome: Patrícia Correia Gordon Chaves
Destaca-se no âmbito das atividades desenvolvidas:
•
O acompanhamento do processo negocial em curso
sobre o futuro período de programação europeia de
2021-2027, mediante a preparação de notas de
apoio/missivas/posições remetidas às autoridades
nacionais e europeias. Acompanhou, igualmente, a
negociação dos períodos de programação
precedentes, especificamente os relativos a 2014-2020 e 2007-2013;
•
Participação no desenvolvimento do projeto de
cooperação Operação Quadro Regional “RUP-PLUS”, no âmbito da Iniciativa Comunitária
Interreg IIIC e do Projeto Estratégico
HEXAGONE no âmbito do POMAC. Este último
com o objetivo de reforçar as relações com os
países terceiros do Programa, especificamente
Cabo-Verde, Mauritânia e Senegal;
•
Participação na organização de várias conferências
que decorreram no Funchal, como a Conferência
de Presidentes das RUP, a 33ª Assembleia da
Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas
da Europa, assim como do Seminário “As Regiões
Ultraperiféricas e a Investigação”;
•
Colaboração na coordenação e elaboração do
“Plano de Ação das Regiões Ultraperiféricas de
Investigação,
Desenvolvimento
Tecnológico,
Demonstração e Inovação” apresentado à
Comissão Europeia;
•
Participação na coordenação e elaboração da
candidatura da Região Autónoma da Madeira a
“Região Europeia do Ano 2004”, a qual teve
aprovação.
Formação Profissional:
Frequentou múltiplos seminários/cursos de
formação, entre outros, destacam-se:
•
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP)
para dirigentes - Instituto Nacional de
Administração em colaboração com a VicePresidência do Governo Regional da Madeira;
•
Curso sobre “Negociações Europeias” - Instituto
Europeu de Administração Pública de Maastricht;
•
Curso “O Protocolo nos Serviços Públicos” DRAPL, Funchal;
•
Workshop em “Condução de reuniões e gestão de
tempo” - Lusitanaforma no Funchal;
•
Curso “O novo SIADAP: Avaliação e Gestão de
Desempenho” - DRAPL, Funchal
•
Curso “Autoavaliação para a melhoria contínua
nos serviços públicos” - DRAPL, Funchal;
•
Formação
em
Auxílios
de
Estado
DRAECE/DGAE, Funchal
•
Seminário “A certificação da Qualidade da
Administração Pública” - Fundação Dr. António
Cupertino de Miranda, Porto;
•
Conferência «Les RUP dans le Stratégie de
Lisbonne» - Projeto CEM-RUP - RUP - PLUS,
Bruxelas ;
•
Seminário “The Lisbon Strategy and Agenda for
Sustainable Growth in Europe and its Regions: a
Reality Check” - DRAPL, Funchal
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Conferência «Sortir l’Europe de la crise:
Premières des Régions pour le futur du budget et
des politiques de l’UE» - CRPM, Marselha ;
Seminário
“Como
aceder
aos
Fundos
Comunitários” - CEIM, Funchal;
Seminário sobre as Regiões Ultraperiféricas no
quadro de uma Europa alargada - Comissão
Europeia, no Funchal;
Curso sobre o “Quadro Comunitário de Apoio III” - INA Lisboa;
Detém bons conhecimentos de inglês (First
Certificate), francês e espanhol.
Bons conhecimentos de informática, com frequência
de formações sobre “Word Aperfeiçoamento”,
“Outlook Iniciação”, “Formação em Internet e email”,
“Formação
Excel
(iniciação
e
aperfeiçoamento)” e “Formação em Windows”,
ministrados pela DTIM no Funchal.

2 - O presente despacho produz efeitos a 28 de
dezembro de 2019.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 4/2020, de 3 de janeiro

Despacho n.º 4/2020

Nota Curricular

Considerando que a 27 de dezembro de 2019 foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro, que
aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP RAM, e revoga a Portaria n.º 79/2017, alterada
pela Portaria n.º 552/2018, de 10 de dezembro a qual
procede a uma reorganização das áreas de gestão
administrativa e pessoal, criando através do seu artigo 15.º a
unidade orgânica flexível, designada Núcleo de Gestão
Administrativa e de Pessoal (NGAP);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, o Núcleo de
Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP) é dirigido por
um chefe de núcleo, equiparado para todos os efeitos legais
a cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação do chefe do Núcleo de Gestão Administrativa e
de Pessoal (NGAP);
Considerando que, pela natureza das atribuições do
referido núcleo, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento do referido Núcleo;
Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do
art.º 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 pode
ser feito, por escolha, pelo período de um ano.
Considerando que a Técnica Superior, Sónia Patrícia
Freitas Vieira Neves, licenciada em Ciências Sociais - Ciência Política e Administrativa, possui os requisitos
exigidos ao exercício das funções inerentes ao cargo
dirigente;
Ao abrigo do disposto no artigo 15.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho,
determino:

Nome: Sónia Patrícia Freitas Vieira Neves
Habilitações Literárias: Licenciatura em Ciências Sociais - Ciência Política e Administrativa.
Experiência Profissional: Técnica Superior do mapa de
pessoal do Instituto de Desenvolvimento Regional - 1 de
setembro de 2010 até à presente data - Funções de Apoio
Técnico nas áreas da Gestão Administrativa, Recursos
Humanos e Formação Profissional, nomeadamente: Apoio à
gestão das Infraestruturas e apoio logístico; elaboração de
pareceres e informações na área dos recursos humanos;
Controlo de circulação de documentação; Registo e tratamento
de dados assegurando os respetivos indicadores de gestão de
recursos humanos; Balanço Social; Plano Anual de Formação,
respetiva execução, análise e avaliação do impacto da formação
e Relatório de Formação; apoio na elaboração da proposta de
orçamento das despesas com remunerações dos trabalhadores e
mapa de pessoal; apoio na elaboração da conta anual de
gerência do IDR, IP-RAM, na parte respeitante aos recursos
Humanos; apoio na elaboração do Plano e Relatório de
Atividades; Apoio no processo de avaliação de desempenho;
Gestão do grupo de trabalho de Assistentes Operacionais;
Apoio nos processos de Recrutamento de Pessoal e
participação em júris de concurso.
Formação profissional específica nas seguintes áreas: Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas; Estatuto
Remuneratório; Aplicação Informática SIAG e SIGMAP;
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho
na Administração Pública - SIADAP; Recrutamento na
Administração Pública; Código do Procedimento
Administrativo - CPA; Contrato Individual de Trabalho na
Administração Pública.

1 - Nomear a Técnica Superior, Sónia Patrícia Freitas
Vieira Neves, por um ano, no cargo de Chefe do
Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal
(NGAP), cargo de direção intermédia de 2.º grau,
previsto no artigo 15.º da Portaria n.º 722/2019, de
27 de dezembro.

Despacho n.º 5/2020
Considerando que a 27 de dezembro de 2019 foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro, que
aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP RAM, e revoga a Portaria n.º 79/2017, alterada
pela Portaria n.º 552/2018, de 10 de dezembro a qual
procede a uma reorganização das áreas de atividade
informática e sistemas de informação, criando através do seu
artigo 16.º a unidade orgânica flexível, designada Núcleo de
Tecnologias de Informação (NTI);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, o Núcleo de
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Tecnologias de Informação (NTI) é dirigido por um chefe de
núcleo, equiparado para todos os efeitos legais a cargo de
direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação, do Núcleo de Tecnologias de Informação (NTI);
Considerando que, pela natureza das atribuições do
referido núcleo, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento do referido Núcleo;
Considerando que o Especialista de Informática, Duarte
Miguel Gregório Gomes, mestre em Gestão da Informação,
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 que o
referido Especialista de Informática exerça o cargo de Chefe do
Núcleo de Tecnologias de Informação (NTI).
Ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho, determino:
1 - Nomear o Especialista de Informática, Duarte Miguel
Gregório Gomes, por um ano, no cargo de Chefe do
Núcleo de Tecnologias de Informação (NTI), cargo
de direção intermédia de 2.º grau, previsto no artigo
16.º da Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 28 de
dezembro de 2019.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 5/2020, de 3 de janeiro
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Duarte Miguel Gregório Gomes
Naturalidade: Funchal
Data de nascimento: 15-03-1975
Habilitações Literárias:
1998 - Licenciatura em Engenharia de Sistemas e
Computadores, Universidade da Madeira.
2002 - Mestrado em Gestão de Informação, Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto.
Experiência profissional:
Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM
De 03/2017 a 12/2019 - Chefe do Núcleo de Gestão
Administrativa e Tecnologias de Informação.
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De 03/2016 a 03/2017 - Diretor da Unidade de Apoio à
Gestão Institucional.
De 12/2012 a 05/2015 - Chefe do Núcleo de Gestão
Administrativa e Tecnologias de Informação.
De 10/2008 a 11/2012 - Chefe do Núcleo de Informática
e Comunicações.
Atividades desenvolvidas: Coordenação técnica dos
sistemas de informação SIGMA e SIIFSE de suporte às
componentes FEDER e FSE dos programas operacionais
POPRAM III, INTERVIR+, RUMOS e Madeira 14-20 e do
projeto de gestão documental, denominado SIGMA
PaperLess; Representante do IDR nos grupos de trabalho
nacionais para a área dos sistemas de informação FEDER e
FSE para os períodos de programação 2007-2013 e 2014-2020. Coordenador do Sistema de Segurança de
Informação (ISO 27002). Coordenação do Projeto de
Revisão do Regulamento de Conservação Arquivística.
Coordenação do Processo de Implementação do Plano de
Emergência Interno e Elaboração das Medidas de
Autoproteção.
Direção Regional do Património e de Gestão dos
Serviços Partilhados - Governo Regional da Madeira
De 05/2015 a 02/2016 - Subdiretor Regional.
Atividades desenvolvidas: Reestruturação das Direções
de Serviço relacionadas com as Tecnologias de Informação
e Comunicação da Direção Regional. Definição e
implementação do sistema de controlo interno da PaGeSP.
Elaboração e apresentação do plano de ação para a
consolidação e integração dos sistemas de informação e
introdução de melhorias ao nível das infraestruturas
tecnológicas do Governo Regional da Madeira (GRM).
Instituto de Gestão de Fundos Comunitários
De 10/2002 a 11/2007 - Especialista de Informática
Atividades desenvolvidas: Coordenador Técnico do
Gabinete de Informática; Representante do Instituto de
Gestão de Fundos Comunitários na comissão de avaliação
de projetos do Programa Madeira Digital; Membro do
Grupo de Trabalho para a Implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001:2000).
Universidade da Madeira
De 04/1999 a 02/2002 - Assistente Estagiário.
De 03/2002 a 09/2002 - Assistente.
De 10/2002 a 12/2006 - Assistente Convidado (Em
Acumulação de Funções).
Outras Atividades desenvolvidas: Responsável pelos
laboratórios de apoio aos alunos da Secção Autónoma de
Engenharia de Sistemas e Computadores; Membro dos
Conselhos de Curso da Licenciatura em Engenharia de
Sistemas de Computadores e da Licenciatura de Informática
(Ensino).
Taboada & Barros SA
De 03/1998 a 03/1999 - Estagiário no Departamento de
Desenvolvimento de Software.
Atividades
Desenvolvidas:
Manutenção
e
implementação de Software Aplicacional na linguagem de
programação 4D; Coordenação do projeto de certificação de
qualidade (ISO 9001).
Formação Profissional Relevante:
2019 - CyberS3c - Ethical Hacking (24 horas)
2019 - INA - Direção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas - RGPD para
implementadores na Administrativa (4 Horas)
2019 - SGS Portugal, S.A - A norma ISO 9001:2015 (8
Horas)
2018 - Direção Regional da Administração Pública e da
Modernização Administrativa - Código do Procedimento
Administrativo (28 Horas)

3 de janeiro de 2020

S-5

Número 2

2018 - Direção Regional da Administração Pública e da
Modernização Administrativa - O Regime Geral da Proteção
de Dados da Administração Pública (RGPD) (14 Horas)
2018 - Sulog - Suportes Lógicos, Lda - M20764 - Administering a SGL Database Infraestructure (30 Horas)
2018 - Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários Madeirenses - Curso de Combate a Incêndios
com Extintores (4 Horas)
2018 - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Madeirenses - Primeiros Socorros - nível I (4 Horas)
2018 - INA - Direção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas - Gestão da Segurança
da Informação (ISO 270001 e 270002) (18 Horas)
2017 - Centro de Formação em Proteção de Dados - I
Conferência - 1º aniversário do RGPD - (9 horas)
2016 - SGS Academy - SGS Portugal, S.A. - Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade - ISO
9001:2015 (18 Horas);
2012 - INA - Instituto Nacional de Administração - Gestão de Projetos (Certificação IPMA) Módulo1 (30 Horas);
2011 - UMa - Universidade da Madeira - Formação de
reciclagem para turma de redes cisco (36 Horas);
2011
INA
Instituto
Nacional
de
Administração/DRAPL - FORGEP - Programa de Formação
em Gestão Pública (190 Horas);
2010 - Knowit - SIADAP 123 RAM (21 Horas);
2008 - RUMOS - Check Point Security Administration
NGX I (R65) - CCSA NGX (22,5 Horas);
2008 - INA - Instituto Nacional de Administração/DRI - Como medir o desempenho dos departamentos de Sistemas
de Informação (18 Horas);
2008 - APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade - Segurança da Informação-Implementação e Gestão do
Risco (14 Horas);
2006 - DTIM - Associação Regional para o
Desenvolvimento das TI da Madeira - M2400 - Implementing and Managing Microsoft Exchance Server
2003 (30 Horas);
2005 - INA - Instituto Nacional de Administração/DRI - Serviços de Atendimento e Apoio Técnico: Da Concepção
à Gestão (24 Horas);
2005 - Quatro SI, S.A. - ND 760 - Notes Domino 6:
Building the Infractructure (16 Horas);
2005 - Quatro SI, S.A. - ND 750 - Notes Domino 6:
Operating Fundamentals (8 Horas);
2005 - SGS Portugal, S.A.- Qualificação de Auditores
Internos ISO 9001:2000 (40 Horas);
2004 - INA - Instituto Nacional de Administração/DRI - Administração de Bases de Dados (SQL Server 2000) (40
Horas);
2003 - INA - Instituto Nacional de Administração/DRI - Auditoria Informática (40 Horas);
2001 - Sulog - Suportes Lógicos, Lda - Microsoft
Windows 2000 NetWork & Operating Systems Essentials
(24 horas); Implementing Microsoft Windows 2000
Professional and Server (40 Horas);
1999 - Lusitanaforma - Formação e consultoria, Lda
-- Curso de Formação de Formadores (180h);
1998 - Alcatel Portugal, S.A.- Central telefónica Alcatel
4200 R3.1 (48 h).

pela Portaria n.º 552/2018, de 10 de dezembro a qual
procede a uma reorganização das áreas de gestão
administrativa e financeira, criando através do seu artigo 9.º
a unidade orgânica nuclear, designada Unidade de Gestão
Administrativa e Financeira (UGAF);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, a Unidade de
Gestão Administrativa e Financeira (UGAF) é dirigida por
um diretor de unidade, equiparado para todos os efeitos
legais a cargo de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação, do diretor da Unidade de Gestão Administrativa
e Financeira (UGAF);
Considerando que, pela natureza das atribuições da
referida unidade, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento da referida Unidade;
Considerando que a Técnica Superior, Isabel Filipa
Gomes Luís Vieira Gomes, licenciada em Gestão, 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 que a referida
Técnica Superior exerça o cargo de Diretora da Unidade de
Gestão Administrativa e Financeira (UGAF).
Ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho, determino:
1 - Nomear a Técnica Superior, Isabel Filipa Gomes
Luís Vieira Gomes, por um ano, no cargo de
Diretora da Unidade de Gestão Administrativa e
Financeira (UGAF), cargo de direção intermédia
de 1.º grau, previsto no artigo 9.º da Portaria n.º
722/2019, de 27 de dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 28 de
dezembro de 2019.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 6/2020, de 3 de janeiro
Nota Curricular

Despacho n.º 6/2020
Considerando que a 27 de dezembro de 2019 foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro, que
aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP RAM, e revoga a Portaria n.º 79/2017, alterada

Dados pessoais
Nome: Isabel Filipa Gomes Luís Vieira Gomes
Habilitações académicas
Licenciatura em Gestão pela Universidade Lusíada de
Lisboa (1990-1995)
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Outras Informações
Registada na Ordem dos Contabilistas Certificados
com o nº 29229 - Em exercício de funções como
contabilista
certificada
do
Instituto
de
Desenvolvimento Regional, IP-RAM, desde 2002.
Experiência profissional
•
Orçamento e Contabilidade
Preparação de candidaturas a Fundos Comunitários
e respetivos pedidos de pagamento;
Reconciliações Bancárias;
Elaboração da Conta de Gerência a remeter à Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas;
Júri de concursos de contratação pública;
Elaboração de Proposta de Orçamento Privativo e
PIDDAR;
Controlo da execução orçamental (Receita e
Despesa);
Elaboração
de
propostas
de
Alterações
Orçamentais (Receita e Despesa);
Reporte de execução orçamental (Receita e
Despesa);
Reporte da informação financeira;
Controlo dos Fundos Disponíveis, Compromissos e
Pagamentos em atraso;
Previsão de Receitas e Despesas;
Controlo das aquisições de bens e serviços e da
gestão de stocks;
Controlo e verificação dos processos de despesa,
nomeadamente quanto à sua legalidade e respetivo
cabimento, bem como a validação dos
bens/serviços contratados;
Escrituração e liquidação de Receitas;
Prestação de Informações de Cabimento;
Registo dos Encargos Plurianuais em plataforma;
Coordenação na manutenção das instalações e
equipamentos;
Validação dos registos contabilísticos respeitantes
ao SNC-AP;
Controlo do registo patrimonial e respetiva
conferência de inventário;
Elaboração de Requisições de Fundo;
Assegurar os pagamentos a fornecedores e a
beneficiários de verbas comunitárias, após
validação da situação contributiva e tributária dos
mesmos;
Utilização de aplicação informática de apoio à
gestão.
•
Gestão de Pessoal
Envio de contributos e validação do Balanço
Social;
Gestão dos recursos humanos do IDR, IP-RAM
Prestação de informações relativas aos movimentos
e remunerações de efetivos;
Coordenação do processo de avaliação do
desempenho;
Membro do Conselho Coordenador de Avaliação;
Controlo da assiduidade dos trabalhadores;
Validação do processamento de salários, respetivos
descontos e ajudas de custo;
Validação do mapa anual de férias;
Acompanhamento do plano anual de formação dos
trabalhadores;
Controlo na gestão do pessoal assistente
operacional.
Cargos exercidos:
De janeiro de 2013 até à presente data - Chefe do
Núcleo de Gestão de Pessoal, Orçamento e

-

Contabilidade no Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM.
De abril de 2002 a dezembro 2012 - Chefe do
Núcleo de Orçamento e Contabilidade no Instituto
de Desenvolvimento Regional, IP-RAM.
De fevereiro de 1997 a março de 2002 - Técnica
Superior no sector de Orçamento e Finanças na
Universidade da Madeira.
De outubro de 1996 a fevereiro de 1997 - Técnica
Superior na Assessoria Financeira no IDRAM.

Formação relevante para as funções exercidas:
Ação de Formação: “Contabilidade Financeira
Avançada”,
ministrada
pela
PricewaterhouseCoopers, de 21 de outubro a 22 de
outubro de 2019.
Ação de Formação: “SCN-AP”, ministrada pela
UNILEO/INA (39 módulos), de 13 de novembro
de 2017 a 04 de junho de 2018.
Ação de Formação: “Sistema de Normalização
Contabilística - AP”, ministrada pela Ordem dos
Contabilistas Certificados, a 28 de outubro de
2016.
Ação de Formação: “Sistema de Normalização
Contabilística - AP”, ministrada pela Direção
Regional
da
Administração
Pública
e
Modernização Administrativa, de 13 de outubro a
18 de outubro de 2016.
Ação de Formação: “Plano Oficial de
Contabilidade Pública (POCP) - Avançado”,
ministrada
pela
Direção
Regional
da
Administração Pública e Local, de 11 a 15 de
novembro de 2013.
Ação de Formação: “O Regime de vinculação, de
carreiras e de remunerações dos trabalhadores que
exercem funções públicas”, ministrada pela
Direção Regional da Administração Pública e
Local, de 02 a 04 de setembro de 2013.
Ação de Formação: “O Regime de Contrato de
Trabalho em Funções Públicas - RCTFP”, ministrada
pela Direção Regional da Administração Pública e
Local, de 22 a 26 de julho de 2013.
- Ação de Formação: “Gestão por Objetivos”,
ministrada pela Direção Regional da administração
Pública e Local, de 07 a 09 de junho de 2011.
Ação de Formação: “SIADAP 123 RAM”,
ministrada pela Knowit, de 01 a 03 de fevereiro de
2010.
Ação de Formação: “Contratação Pública”,
ministrada pelo POVT, de 10 a 11 de dezembro de
2009.
Ação de Formação: “Estratégias e Processos de
Gestão de Pessoas no contexto da Avaliação do
Desempenho”, ministrada pela Direção Regional
da administração Pública e Local, de 01 a 05 de
junho de 2009.
Ação de Formação: “POCP Vertente Operacional
de Gestão”, ministrada pela Direção Regional da
administração Pública e Local, de 02 a 04 de
dezembro de 2008.
Ação de Formação: “Liderança Gestão e Motivação
de Equipas”, ministrada pela Relacre - Associação de
Laboratórios Acreditados de Portugal, de 05 a 07 de
junho de 2006.
Seminário de Alta Direção “ Balanced Scorecard”,
ministrada
pelo
Instituto
Nacional
de
Administração, de 14 a 18 de novembro de 2005.
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Ação de Formação: “A prestação de contas e
responsabilidades
financeiras
nos
serviços
administrativa e financeira”, ministrada pela Direção
Regional da Administração Pública e Local, de 10 a
14 de outubro de 2005.
Ação de Formação: “O Orçamento como instrumento
de gestão nos serviços públicos”, ministrada pela
Direção Regional da Administração Pública e Local,
de 30 de setembro a 04 de outubro de 2002.
Despacho n.º 7/2020

Considerando que a 27 de dezembro de 2019 foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro, que
aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP RAM, e revoga a Portaria n.º 79/2017, alterada
pela Portaria n.º 552/2018, de 10 de dezembro a qual
procede a uma reorganização das áreas de avaliação e
coordenação, criando através do seu artigo 14.º uma unidade
orgânica flexível, designada Núcleo de Coordenação e
Avaliação (NCA);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, o Núcleo de
Coordenação e Avaliação (NCA) é dirigido por um chefe de
núcleo, equiparado para todos os efeitos legais a cargo de
direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação, do Núcleo de Coordenação e Avaliação (NCA);
Considerando que, pela natureza das atribuições do
referido núcleo, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento do referido Núcleo;
Considerando que o Técnico Superior, João José Abreu
Cruz Pestana de Gouveia, licenciado em Gestão, 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 que o
referido Técnico Superior exerça o cargo de Chefe do
Núcleo de Coordenação e Avaliação (NCA).
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho,
determino:
1 - Nomear o Técnico Superior, João José Abreu Cruz
Pestana de Gouveia, por um ano, no cargo de
Chefe do Núcleo de Coordenação e Avaliação
(NCA), cargo de direção intermédia de 2.º grau,
previsto no artigo 14.º da Portaria n.º 722/2019, de
27 de dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 28 de
dezembro de 2019.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 7/2020, de 3 de janeiro
Nota Curricular
Nome:
João José Abreu Cruz Pestana de Gouveia.
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão Geral pela Universidade da
Madeira.
Experiência Profissional:
11/12/2018 até à data - Diretor da Unidade de
Coordenação, Monitorização e Comunicação, do
Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM
(IDR, IP-RAM), a quem compete, nomeadamente,
preparar, coordenar, acompanhar e avaliar a
execução dos programas operacionais regionais
cofinanciados
por
fundos
comunitários,
assegurando a sua coerência com os instrumentos
de planeamento em vigor, monitorizar os
indicadores físicos, financeiros, de resultados e de
realização, coordenar o processo de elaboração dos
relatórios de execução das intervenções
operacionais cofinanciadas pelos fundos estruturais
na RAM, assegurar a execução das determinações
da tutela, no que concerne à Coordenação Geral
dos Fundos Comunitários na RAM, assegurar o
cumprimento das regras nacionais e comunitárias
aplicáveis, em matéria de informação e
publicidade, coordenar e definir uma estratégia
integrada de comunicação no âmbito dos fundos
estruturais, assegurar a promoção da imagem
institucional e dos fundos comunitários na RAM e
recolher, sistematizar e difundir informação sobre
os apoios financeiros da União Europeia.
17/03/2017 a 10/12/2018 - Diretor da Unidade de
Comunicação, Avaliação, Monitorização e
Planeamento, do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), a quem
competia assegurar a elaboração dos instrumentos
que
consubstanciam
a
estratégia
de
desenvolvimento económico e social da Região e
das
Intervenções
Operacionais
Regionais
cofinanciadas
pelos
Fundos
Estruturais,
desenvolver a reflexão prospetiva, dinamizar o
planeamento estratégico, apoiar a coordenação
política e estratégica das políticas públicas
regionais, e assegurar a divulgação e a avaliação da
intervenção dos fundos comunitários na Região,
bem como, assegurar a conceção e atualização da
Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo e a
elaboração dos Relatórios de Execução do Madeira
14-20, ou ainda, a monitorização dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento com
aplicação na RAM.
18/03/2016 a 16/03/2017 - Diretor da Unidade de
Planeamento, Avaliação e Informação, do Instituto
de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), a quem competia assegurar a elaboração
dos instrumentos que consubstanciam a estratégia
de desenvolvimento económico e social da Região
e das Intervenções Operacionais Regionais
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cofinanciadas
pelos
Fundos
Estruturais,
desenvolver a reflexão prospetiva, dinamizar o
planeamento estratégico, apoiar a coordenação
política e estratégica das políticas públicas
regionais, e assegurar a avaliação da intervenção
dos fundos comunitários na Região.
01/04/2011 a 17/03/2016 - Chefe do Núcleo de
Gestão do Fundo Social Europeu, da Unidade
Técnica de Gestão de Intervenções do IDR, IP-RAM,
chefiando a equipa de apoio técnico da Autoridade
de Gestão do Programa Rumos, a qual assegurava
o exercício das competências atribuídas ao IDR,
IP-RAM no que se refere à aplicação dos recursos
FSE.
Responsável pela área de coordenação do IDR, IP-RAM, a qual assegurava, nomeadamente, a
conceção e atualização da Descrição dos Sistemas
de Gestão e Controlo, a elaboração dos Relatórios
de Execução e a monitorização dos dois Programas
Operacionais (Intervir+ e Rumos).
17/01/2011 a 31/03/2011 - Desempenho de funções
como Técnico Superior no Núcleo de Gestão do
Fundo Social Europeu, da Unidade Técnica de
Gestão de Intervenções do IDR, IP-RAM.
01/01/2008 a 16/01/2011 - Desempenho de funções
como Técnico Superior no Núcleo de Avaliação e
Coordenação da Unidade de Estudos e
Planeamento do IDR, IP-RAM, participando,
nomeadamente, na conceção e atualização da
Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo, na
elaboração dos Relatórios de Execução e na
monitorização dos Programas Operacionais
Intervir+ (FEDER) e Rumos (FSE).
01/12/2007 a 31/12/2007 - Transferência para os
quadros do IDR, IP-RAM, desempenhando
funções como Técnico Superior na área do
controlo, para Autoridade de Pagamento do PIC
INTERREG III-B, assegurando as tarefas inerentes
ao controlo, no que concerne à certificação no
âmbito do Artigo 9.º do Regulamento 438/2001.
01/04/2005 a 30/11/2007 - Requisitado para a
Gestão Regional do INTERREG III / Secretaria
Regional do Plano e Finanças, desempenhando
funções como Técnico Superior na área do
controlo, para Autoridade de Pagamento do PIC
INTER-REG III-B, assegurando as tarefas
inerentes ao controlo, no que concerne à
certificação no âmbito do Artigo 9.º do
Regulamento 438/2001.
17/05/2000 a 31/03/2005 - Desempenho de funções
como Técnico Superior na Direção de Serviços de
Emprego / Direção Regional dos Recursos
Humanos / Instituto Regional de Emprego.
06/09/1999 a 16/05/2000 - Estágio ao abrigo do
Programa “Estágios Profissionais” - Portaria n.º
35/99, de 9 de março, na Direção de Serviços de
Emprego / Direção Regional dos Recursos
Humanos.
19/04/1999 a 30/08/1999 - Estágio para a função
de Gestor de Conta no Banco Nacional
Ultramarino.

Formação Profissional:
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP);
Como Avaliar o Desempenho da sua Equipa;

-

Sistema de Controlo Interno na Administração
Pública;
Desenvolver e Promover a Criatividade, a
Inovação e a Motivação nos Serviços Públicos;
Comportamento
Organizacional
para
a
Produtividade na Administração Pública;
Código de Procedimento Administrativo;
Auditoria e Controlo Interno na Administração
Pública;
Auditoria Financeira;
A Gestão de Competências Comportamentais em
Contexto de Mudança e Modernização;
Sistema Nacional de Controlo do QCA III;
Custos Simplificados e Indicadores.
Despacho n.º 8/2020

Considerando que a 27 de dezembro de 2019 foi
publicada a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro, que
aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP RAM, e revoga a Portaria n.º 79/2017, alterada
pela Portaria n.º 552/2018, de 10 de dezembro a qual
procede a uma reorganização da área de fluxos financeiros,
criando através do seu artigo 7.º uma unidade orgânica
nuclear, designada Unidade de Fluxos Financeiros e
Controlo (UFFC);
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, a Unidade de
Fluxos Financeiros e Controlo (UFFC) é dirigida por um
diretor de unidade, equiparado para todos os efeitos legais a
cargo de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que para o desenvolvimento cabal das
atribuições do IDR, IP-RAM, se torna necessário proceder à
nomeação, do diretor da Unidade de Fluxos Financeiros e
Controlo (UFFC);
Considerando que, pela natureza das atribuições da
referida unidade, é premente o provimento do titular no
referido cargo, para assim assegurar no imediato o
funcionamento da referida Unidade;
Considerando que a Técnica Superior, Ana Lúcia
Andrade Nascimento, licenciada em Economia, possui os
requisitos exigidos ao exercício das funções inerentes ao
cargo dirigente;
Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do
art.º 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 pode
ser feito, por escolha, pelo período de um ano.
Considerando ainda que, face às suas qualificações e
experiência profissional, é de toda a conveniência que a
referida Técnica Superior exerça o cargo de Diretora da
Unidade de Fluxos Financeiros e Controlo (UFFC).
Ao abrigo do disposto no artigo 7.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, no n.º 5 do art.º 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, de 6 de julho, determino:
1 - Nomear a Técnica Superior, Ana Lúcia Andrade
Nascimento, por um ano, no cargo de Diretora da
Unidade de Fluxos Financeiros e Controlo (UFFC),
cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no
artigo 7.º da Portaria n.º 722/2019, de 27 de
dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 28 de
dezembro de 2019.
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A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2019, no
Funcionamento Normal - Classificação Orgânica
43.1.02.01.00,
com
a
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 Regional e dos Assuntos
Parlamentares aos trinta dias do mês de dezembro de 2019.
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 8/2020, de 3 de janeiro
Nota Curricular
Nome:
Ana Lúcia Andrade do Nascimento
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Economia pela Universidade da Aveiro
Experiência Profissional:
2017 até a data - IDR - Instituto de Desenvolvimento
Regional: A desempenhar funções de Chefe de Núcleo de
Controlo Financeiro e Plano de Investimentos
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2016 - IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional: A
desempenhar funções na Unidade de Planeamento,
Avaliação e Informação
2013 - IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional: A
desempenhar funções na Unidade de Controlo e Fluxos
Financeiros
2011 - IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional: A
desempenhar funções no Núcleo de Planeamento
2007 - IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional: A
desempenhar funções no Núcleo de Coordenação e
Avaliação
2004 - IFC - Instituto de Gestão de Fundos
Comunitários: A desempenhar funções na Divisão de
Controlo
2002 - IFC - Instituto de Gestão de Fundos
Comunitários: A desempenhar funções na Divisão da
Avaliação
2001 - Grésil - Cerâmica e Pré-Esforçados, Lda
2001 - Caixa Geral de Depósitos - Aveiro
1997 - Banco Espírito Santo, S. A .- Balcão de Ílhavo - Estágio de aproximação à vida activa
1996 - Contagos L.da., Gabinete de Contabilidade - Vagos
Formação Profissional:
Cursos/Ações de Formação e Seminários, no âmbito das
atividades desenvolvidas.
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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: € 3,05 (IVA incluído)

