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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IPRAM
Aviso n.º 351/2020
Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pela lei n.º 51/2015, de 30 de agosto, com a
redação dada pela lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro,
adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2006/M de 14 de julho, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço, com efeitos
a 1 de agosto de 2020, do cargo de direção intermédia de
2.º grau do mapa de pessoal do Instituto de
Desenvolvimento Regional, IP-RAM, Dra. Melina Sousa
dos Santos, para o cargo de direção intermédia de 2.º grau,
Chefe de Núcleo de Gestão de Programas Regionais.
Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, 22 de
julho de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Emilia Alves
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Despacho n.º 280/2020
Considerando que os gabinetes dos membros do
Governo Regional são estruturas de apoio direto à sua
atividade política;
Considerando que os membros dos Gabinetes dos
Secretários Regionais têm por função coadjuvá-los no
exercício das suas funções,
Considerando que se torna necessário manter uma
assessoria específica através de um apoio técnico
especializado a prestar no meu Gabinete, na área da
Proteção de Dados;
Considerando que o Mestre André Filipe Faria
Fernandes da Cunha possui a qualificação, experiência,
conhecimentos e facilidade de relacionamento exigíveis para
o desempenho de funções nesta área.
Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo
3.º, n.º 4 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º e artigo e 11.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável
subsidiariamente com as necessárias adaptações à Região
Autónoma da Madeira, e da Resolução n. º100/2020, de 5 de
março, determino:
1 - Designar o Mestre André Filipe Faria Fernandes da
Cunha, técnico especialista do meu Gabinete, para
exercer funções na área da Proteção de Dados.
2 - Durante o exercício de funções de técnico
especialista no Gabinete do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, tem direito a
auferir uma remuneração base mensal ilíquida
correspondente a 65,45% do valor padrão fixado
para os titulares dos cargos de direção superior de
1.º grau, e um suplemento remuneratório mensal,
pago 12 vezes ao ano, correspondente a 20% da
respetiva remuneração base.
3 - Este despacho produz efeitos a 1 de agosto.

4 - A nota curricular do nomeado, que é parte
integrante do presente despacho, consta em anexo.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 45, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.12.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e
D.01.03.05.A0.A0
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
22 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
Anexo do Despacho n.º 280/2020, de 24 de julho
Nota Curricular
Dados pessoais:
- Nome: André Filipe Faria Fernandes da Cunha
- Naturalidade: Leiria.
- Data de nascimento: 28 de dezembro de 1971
Habilitações académicas:
Mestrado em Ensino da Educação Física nos
Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade Técnica de
Lisboa;
Licenciatura em Educação Física e Desporto, na
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade
Técnica de Lisboa.
Experiência profissional relevante:
Técnico superior com responsabilidades nas áreas de
proteção de dados, informação, protocolo, eventos,
proteção civil e comunicação de emergência,
administração de portais na Internet e produção de
conteúdos multiplataforma no Gabinete do Secretário
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no
Gabinete do Secretário Regional de Educação, no
Gabinete do Secretário Regional de Educação e
Recursos Humanos e no Gabinete do Secretário
Regional de Educação e Cultura, da Região Autónoma
da Madeira (RAM), 2009-2020;
Corresponsável pela estruturação das medidas de
preparação das escolas da RAM com instalações em
uso durante os períodos eleitorais para problemas de
segurança e cibersegurança, 2019;
Interlocutor da SRE no grupo de gestão do ‘Plano
de Ação para a Aplicação do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD) à Administração Pública
Regional (APR)’ da RAM e coordenador da respetiva
transposição para as escolas com autonomia e
entidades tuteladas pela SRE, 2018 e 2019;
Responsável pelo levantamento e adaptação da
MacroEstrutura Funcional (MEF) dos serviços do
Gabinete do Secretário Regional de Educação para
efeitos de proteção de dados, 2018;
Organizador e preletor na sessão de trabalho ‘Dados
Pessoais nas Escolas da RAM’, dedicada às
direções das Escolas com autonomia e às
Delegações Escolares, 2018;
Responsável pelos Levantamentos das Áreas
Críticas com Dados Pessoais de Crianças e Alunos
nas Escolas da RAM, 2018;
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Autor de proposta de estratégia para aplicação do
Regulamento Geral de Proteção de Dados no
Gabinete do Secretário Regional de Educação da
RAM, 2017;
Colaborador na revisão de documentação das
matrículas escolares da RAM, no lançamento do
ano letivo, 2017 a 2019;
Técnico superior e docente requisitado em funções
técnico/pedagógicas com responsabilidades nas
áreas de documentação, edição, linguística, eventos,
administração de portais na Internet e produção de
conteúdos multiplataforma, no Instituto do
Desporto de Portugal e no Centro de Estudos e
Formação Desportiva, 2000-2009;
Professor de Educação Física com responsabilidades
no desporto escolar e na administração escolar na
Escola Secundária Fernando Namora (Brandoa), na
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Mário de Sá
Carneiro (Camarate) e na Escola Secundária de Alvide
(Cascais), 1993-2000.

Formação Complementar Relevante:
Workshop ‘O RGPD na administração pública e o
acesso à informação administrativa’, ministrado pelo
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, 2020;
Curso Geral de Cibersegurança, ministrado pelo
Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), 2020;
Curso de Formação ‘Responsabilidade Pessoal e
Institucional por Tratamento de Dados na LPDP e
no RGPD’, ministrado pelo Centro de Formação em
Proteção de Dados, Segurança da Informação e
Conformidade, 2019;
Curso ‘Cidadão Ciberseguro’, organizado pelo
Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), na
plataforma em linha NAU, 2019;
Cursos ‘RGPD para Implementadores na
Administração Pública’ e ‘RGPD para cidadãos
atentos’, organizados pelo INA - Direção Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas, na plataforma em linha NAU, 2019;
‘Ação de formação sobre Regulamento Geral da
Proteção de Dados (RGPD e produção estatística)’,
organizada pelo OERAM-DRIG, com o formador
Fernando Campos, da DGEEC - Direção Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência (10 horas), 2019;
Formação Profissional ‘O Regime Geral da Proteção
de Dados na Administração Pública - RGPD’,
promovida pela Direção Regional da Administração
Pública e da Modernização Administrativa
(DRAPMA) e pela Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores (INA) (14 horas), 2018;
Ação de Formação/Sensibilização ‘MEF e
Classificação de Processos de Negócio’ (no âmbito
da proteção de dados), promovida pela PaGeSP Direção Regional do Património e de Gestão dos
Serviços Partilhados (4 horas), 2018;
‘Curso Avançado em Cibersegurança, Ciberdefesa e
Exercícios de Gestão de Crises no Ciberespaço
(planeamento, criação de cenários e condução de
exercícios)’,
promovido
pela
Competitive
Intelligence & Information Warfare Association
(CIIWA), no Quartel-General da Zona Militar da
Madeira (26 horas), 2017;
Duas dezenas de outras formações, conferências,
palestras e workshops sobre proteção de dados,
cibersegurança, proteção civil, segurança e defesa,
2016-2020;

-

Auditor do III Curso Intensivo de Segurança e
Defesa (CISEDE), organizado pelo Instituto de
Defesa Nacional com o Governo Regional da
Madeira, 2014/2015.
Despacho n.º 281/2020

Considerando que os Gabinetes dos membros do Governo
Regional são estruturas de apoio direto à sua atividade política;
Considerando que os membros do Gabinete dos
Secretários Regionais têm por função coadjuvá-los no
exercício das suas funções,
Considerando que se torna necessário manter um apoio
técnico especializado a prestar no meu Gabinete, na área de
apoio e acompanhamento de projetos;
Considerando que a Licenciada, Sara Mónica Fernandes
da Silva Relvas possui a qualificação, experiência,
conhecimentos e facilidade de relacionamento exigíveis para
o desempenho de funções nesta área.
Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo
3.º, n.º 4 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º e artigo e 11.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável
subsidiariamente com as necessárias adaptações à Região
Autónoma da Madeira, e da Resolução n. º100/2020, de 5 de
março, determino:
1 - Designar a Licenciada, Sara Mónica Fernandes da
Silva Relvas, técnica especialista do meu Gabinete,
para exercer funções na área de apoio e
acompanhamento de projetos.
2 - Durante o exercício de funções de técnico
especialista no Gabinete do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, tem direito a
auferir uma remuneração base mensal ilíquida
correspondente a 76,83 % do valor padrão fixado
para os titulares dos cargos de direção superior de
1.º grau, e um suplemento remuneratório mensal,
pago 12 vezes ao ano, correspondente a 20% da
respetiva remuneração base.
3 - Este despacho produz efeitos a 1 de agosto.
4 - A nota curricular do nomeado, que é parte
integrante do presente despacho, consta em anexo.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 45, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.12.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e
D.01.03.05.A0.A0
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
22 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
Anexo do Despacho n.º 281/2020, de 24 de julho
Nota curricular
Dados pessoais:
- Nome: Sara Mónica Fernandes da Silva Relvas
- Naturalidade: Funchal
- Data de nascimento: 2 de janeiro de 1976
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Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.

-

Outras habilitações:
Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho no
Cine Fórum do Funchal com a Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa;
Curso de Pós-Graduação em Fiscalidade no
Instituto Superior de Gestão, em Lisboa;
Aprovação no exame final do 1.º período de
formação do Curso de Estágio da Ordem dos
Advogados.

-

Experiência profissional relevante:
Diretora Regional da empresa C.Santos VP na
Madeira, (2018 - 2020);
Chefe de Gabinete do Gabinete do Secretário
Regional de Educação da RAM, (2015-2018);
Membro da Comissão de Acompanhamento do
Programa de Privatização e Reestruturação do Setor
Empresarial da RAM (2013);
Membro consultivo da UNESCO (2012-2018);
Representante da RAM no INATEL (2012-2018);
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do
Madeira Tecnopolo (2012-2018);
Vice-Presidente da Fundação Alfredo Nóbrega
Ferreira Júnior, (2011-2018);
Membro consultivo da ANACOM tendo intercedido
em 3 reivindicações para a RAM: Redes de Novas
Gerações (RNG) em concelhos rurais da Madeira;
Preços de aluguer de circuitos CAM (cabos
submarinos); Transição para a televisão digital
terrestre (TDT) (2011);
Chefe de Gabinete do Gabinete do Secretário
Regional da Educação e Recursos Humanos da
RAM, (2011-2015);
Técnica Superior da Vice-Presidência do Governo
Regional da RAM (2001-2011);
Estágio Profissional na Vice-Presidência do
Governo Regional da RAM (2001);
Advogada na Sociedade de advogados “SMS Associados” no Funchal (2001);
Advogada, no escritório de advogados LUIZ
GOMES e ASSOCIADOS e no escritório de
advogados MORAIS LEITÃO J. GALVÃO TELES
& ASSOCIADOS (1999-2001);
Formação Complementar Relevante:
Formanda do Curso Avançado de Gestão Publica
(CAGEP) ministrado pelo INA e a Direção Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas em 2018;
Participante no Seminário em "contratação pública
contencioso pré contratual à luz do novo código dos
contratos públicos" revisto do JM em parceria com
Centro de estudos judiciários e Conselho Regional
da Ordem Advogados em 2017;
Formanda do Curso prático de oratória ministrado
pela Embaixada do Conhecimento em 2017;
Formanda do Curso Formação sobre “Os atuais
códigos do procedimento administrativo dos
contratos públicos e do processo nos Tribunais
Administrativos” em 2016;
Formando do Curso formação profissional sobre
Protocolo
Oficial
e
Regional
ministrado
International Consultancy Portugal (ICP) em 2016;
Formando do Curso Intensivo de Segurança e
Defesa (CISEDE) realizado na Madeira 2014/2015;

Participante na 103.ª Conferência da Organização
Internacional do Trabalho em Genebra em 2014
integrando a Comitiva do Ministro da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social;
Participante na 102.ª Sessão da Conferencia
Internacional do Trabalho em Genebra em 2013
integrando a Comitiva do Ministro da Economia.
Despacho n.º 282/2020

Considerando que os Gabinetes dos membros do Governo
Regional são estruturas de apoio direto à sua atividade política;
Considerando que os membros do gabinete dos
secretários regionais têm por função coadjuvá-los no
exercício das suas funções,
Considerando que se torna necessário manter uma
assessoria específica através de um apoio técnico especializado
a prestar no meu Gabinete, na área da Juventude.
Considerando que o Licenciado, Geraldo de Freitas
Dória possui a qualificação, experiência, conhecimentos e
facilidade de relacionamento exigíveis para o desempenho
de funções nesta área;
Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo
3.º, n.º 4 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º e artigo e 11.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável
subsidiariamente com as necessárias adaptações à Região
Autónoma da Madeira, e da Resolução n. º100/2020, de 5 de
março, determino:
1 - Designar o Licenciado, Geraldo de Freitas Dória,
técnico especialista do meu Gabinete, para exercer
funções de apoio na área da Juventude.
2 - Durante o exercício de funções de técnico
especialista no Gabinete do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, tem direito a
auferir uma remuneração base mensal ilíquida
correspondente a 76,83% do valor padrão fixado
para os titulares dos cargos de direção superior de
1.º grau, e um suplemento remuneratório mensal,
pago 12 vezes ao ano, correspondente a 20% da
respetiva remuneração base.
3 - Este despacho produz efeitos a 1 de agosto.
4 - A nota curricular do nomeado, que é parte
integrante do presente despacho, consta em anexo.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 45, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 01,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.12.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e
D.01.03.05.A0.A0
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
22 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
Anexo do Despacho n.º 282/2020, de 24 de julho
Nota curricular
Dados pessoais:
- Nome: Geraldo de Freitas Dória
- Naturalidade: São Roque do Faial - Santana
- Data de nascimento: 08 setembro 1973

24 de julho de 2020

5

Número 139

Habilitações académicas:
Licenciatura em Química (ensino de) – Universidade da Madeira;.
Outras habilitações:
Curso de Formação Especializada (Pós-Graduação)
em Organização e Administração Escolar - Instituto
de Estudos Superiores de Fafe;
Curso de Formação Especializada (Pós-Graduação)
em Multimédia em Educação - Universidade de
Aveiro.
Experiência profissional relevante:
Professor do grupo 510 (Ciências Físico-químicas)
(1993-2020);
Desempenho de diversos cargos de gestão intermédia:
Coordenador de Departamento Curricular;
Delegado de Grupo Disciplinar;
Diretor de Instalações;
Diretor de Turma;
Coordenador de Tecnologias de Informação e
Comunicação;
Coordenador da Comissão de Formação Permanente;
Coordenador do Ensino Recorrente;
Assessor da Direção Executiva;
Membro da equipa de avaliação do desempenho
docente;
Membro da equipa de autoavaliação da Escola;
Coordenador do secretariado de exames e provas de
avaliação externa;
Membro da equipa de elaboração do Projeto
Educativo de Escola, Regulamento Interno e Plano
Anual de Escola;

-

Membro do Conselho da Comunidade Educativa;
Mediador social;
Orientador educativo;
Aplicador de Estudos Internacionais do IAVE.
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 352/2020

Por despacho de 2020/07/21, do Diretor Regional de
Administração Escolar ao abrigo do despacho da delegação
de competências previstas no ponto 1.16 do Despacho
n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91, II Série,
Suplemento, de 12 de maio de 2020, foi autorizado o
regresso ao serviço após período de licença sem
remuneração, à trabalhadora Maria José Ferreira Araújo,
assistente operacional (área de apoio geral), da Área Escolar
do Funchal, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com
Pré-Escolar da Achada, com efeitos a 01 de agosto de 2020,
ficando na 4.ª posição remuneratória e no nível 4 da
categoria/carreira de assistente operacional.
Não carece de visto prévio da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 22 de julho de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
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: € 1,83 (IVA incluído)

