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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares, aos 28 dias do mês de julho de 2020.

Despacho n.º 293/2020

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado

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;
Considerando que o Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM, compreende, enquanto unidade
orgânica flexível, designada por núcleo, o Núcleo de
Gestão de Programas de Coesão e Cooperação;
Considerando que em conformidade com o estabelecido
no n.º 7 do artigo 2.º da referida Portaria, o Núcleo de
Gestão de Programas de Coesão e Cooperação (NGPCC) é
dirigido por um chefe núcleo, equiparado para todos os
efeitos legais a cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que o Núcleo de Gestão de Programas de
Coesão e Cooperação está atualmente assegurado em
regime de comissão de serviço, sendo que o termo da
comissão de serviço está previsto para 31 de julho de 2020;
Considerando que a partir de 1 de agosto de 2020 o
cargo de Chefe do Núcleo de Gestão de Programas de
Coesão e Cooperação, encontra-se vago, sendo urgente
assegurar a sua coordenação e chefia;
Considerando que a Técnica Superior, Paula Marisa
Florença Pinto Correia Pestana, licenciada em Geografia e
Planeamento Regional, da Secretaria Regional do Ambiente
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 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 Chefe do
Núcleo de Gestão de Programa de Coesão e Cooperação
(NGPCC), em regime de substituição.
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Portaria
n.º 722/2019, de 27 de dezembro, nos artigos 5.º-B e 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, Paula Marisa Florença
Pinto Correia Pestana, técnico superior da
Secretaria Regional do Ambiente Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, em regime de
substituição, no cargo de Chefe do Núcleo de
Gestão de Programas de Coesão e Cooperação
(NGPCC), cargo de direção intermédia de 2.º grau,
previsto no artigo 11.º da Portaria n.º 722/2019, de
27 de dezembro.
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto
de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para 2020, 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.

Anexo do Despacho n.º 293/2020, de 30 de julho
Nota Curricular
1 - Dados Pessoais:
Paula Marisa Florença Pinto Correia Pestana
Nasceu no Funchal, a 10 de maio de 1974.
2 - Habilitações Académicas:
Licenciou-se em Geografia e Planeamento Regional
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa em 1998.
3 - Experiência Profissional:
Desde fevereiro de 2017 à atualidade exerce funções de
Técnica Superior na Direção de Serviços de Planeamento e
Coordenação, no Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM), organismo integrado
na administração indireta da Região Autónoma da Madeira,
mais precisamente na Secretaria Regional de Ambiente,
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, onde assegura a
submissão de relatórios de execução intermédios e finais de
projetos cofinanciados, no âmbito dos programas
MAR2020,
PRODERAM2020,
MAC
2014-2020,
MADEIRA 14-20, POSEUR, LIFE, Programas de
Prospeção Nacional; Certifica a elegibilidade de despesas
submetidas nas plataformas eletrónicas dos respetivos
programas e submete Pedidos de Pagamento nas
plataformas SIMAC2020, SIIFAP, Balcão2020, FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia; Monitoriza e
acompanha a execução financeira de operações, prestando
apoio aos gestores de projetos na preparação dos processos
inerentes à elegibilidade de despesas; Promove a
articulação entre o IFCN, IP-RAM e as demais entidades
gestoras dos programas, otimizando os apoios financeiros,
nacionais ou comunitários; Colabora no levantamento de
necessidades, planeamento, acompanhamento e controlo de
execução de candidaturas e parcerias; Pratica e formaliza os
atos necessários à correta instrução e submissão de
candidaturas, em colaboração com as demais unidades
orgânicas; Colabora nas atividades inerentes à preparação
de Relatórios de execução do PIDDAR no âmbito das
competências do IFCN, IP-RAM;
Entre abril e dezembro de 2016, foi membro do
conselho diretivo do Instituto de Desenvolvimento
Regional, IP-RAM (IDR IP-RAM), organismo integrado na
administração indireta da Região Autónoma da Madeira,
mais precisamente na Secretaria Regional das Finanças e da
Administração Pública, tendo assumido o cargo de vogal,
nomeada por despacho conjunto (n.º112/2016) a 09-08-2016, onde assumiu funções de coordenação das áreas
funcionais de atividade do IDR, IP-RAM delegadas pelo
conselho diretivo, no âmbito da execução dos programas e
planos de atividades; Nomeadamente: Representatividade
nos órgãos de planeamento e gestão de âmbito nacional e
internacional; Funções técnico administrativas inerentes à
coordenação da gestão, do acompanhamento e da avaliação
dos programas operacionais; Interlocutora Regional do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),
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no âmbito do PCT-MAC 2007-2013 e PO MAC
2014-2020, coordenando trabalhos de análise de
candidaturas, metodologias de seleção, avaliação e
acompanhamento de projetos; Coordenação e gestão do
Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência e no
Uso de Recursos (POSEUR), principalmente na
formalização e articulação com o Continente e os
beneficiários da RAM para a conceção e formalização de
avisos para candidaturas; Participação nas tarefas de
adaptação do regulamento específico do Programa PO
MAC 2014-2020 e dos indicadores e critérios de seleção;
Funções de supervisão para o correto cumprimento das
regras nacionais e comunitárias aplicáveis aos fundos
comunitários em matéria de informação e publicidade;
Participação como oradora em ações de informação e de
divulgação relativas às intervenções comunitárias de âmbito
regional e em Comités de Acompanhamento e Unidades de
Gestão do Madeira 14-20; Apoio a organismos externos e a
estruturas de apoio técnico, no desenvolvimento de
atividades e ou resolução de questões de maior
complexidade; Colaboração na preparação de documentos
de apoio à gestão, nomeadamente orientações técnicas de
gestão, manuais de procedimentos, guias, regulamentos,
sistema de gestão e controlo e avaliação do risco de fraude
do PO MAC 2014-2020; Coordenação na elaboração e
produção de material informativo e promocional e produtos
audiovisuais, visando a divulgação e informação, regular e
sistemática, de orientações e da evolução das intervenções
apoiadas por fundos comunitários;
De novembro de 2014 a março de 2016, foi chefe de
Núcleo de Avaliação e Comunicação (NAC), em regime de
substituição, no Instituto de Desenvolvimento Regional,
IP-RAM (IDR IP-RAM), organismo integrado na
administração indireta da Região Autónoma da Madeira,
mais precisamente na Secretaria Regional do Plano e
Finanças, com as competências de coordenação em
trabalhos de colaboração com entidades nacionais e
comunitárias na conceção, divulgação, organização e
funcionamento dos órgãos de gestão e de acompanhamento
das intervenções; Apoio e orientação às entidades regionais
em projetos de investimento nos sectores-chave da
estratégia de desenvolvimento sustentável da RAM,
inclusive noutros tipos de financiamento (comunitários e
nacionais), o desenvolvimento de parcerias internacionais e
a sua integração no espaço europeu; Preparação das
orientações das novas regras de Informação e Publicidade
para o período de programação 2014-2020 e a
implementação de mecanismos para o seu cumprimento;
Ações de sensibilização dirigidas à opinião pública sobre o
papel dos fundos comunitários no desenvolvimento
regional, promovendo a imagem institucional e os
respetivos fundos; Realização de eventos e Procedimentos
de contratação para aquisição de material informativo e
promocional diverso; Promoção e acompanhamento de
estudos de opinião, para aferir os níveis de impacto das
medidas adotadas em matéria de informação e
comunicação; Participação em Redes de Comunicação
Comunitárias e Nacionais, assegurando a preparação de
contributos;
De junho de 2008 a outubro de 2014, desempenhou
funções como Técnica Superior, no Núcleo de Intervenções
de Coesão e Cooperação (NICC) do Instituto de
Desenvolvimento Regional IP-RAM, organismo integrado
na administração indireta da Região Autónoma da Madeira,
mais precisamente na Secretaria Regional do Plano e
Finanças, onde colaborou em atividades de análise técnica
de candidaturas, de processos de despesas, de verificações
físicas In Situ, e de questões de gestão e acompanhamento,
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relacionadas com a gestão e o acompanhamento dos
projetos, apoiados pelo FEDER, no contexto dos Programas
de Cooperação INTERREG III-B-AMC e Cooperação
Territorial -MAC 2007-2013 e pelo Fundo de Coesão da
União Europeia para os períodos 2000-2006 e 2007-2013
no contexto do Eixo IV do Programa Ordenamento e
Valorização do Território (POVT);
Durante o Período compreendido entre junho de 2005 e
maio de 2008, foi Coordenadora Regional do Secretariado
Técnico Comum – Delegação da Madeira, no âmbito do
Programa INTERREGIIIB AMC, estrutura esta afeta à
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A
(PROEXCA, S.A.), adscrita à Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo do Governo de Canárias, tendo
assumido responsabilidades no âmbito da coordenação,
gestão e acompanhamento financeiro e físico dos projetos,
informação e assistência técnica aos coordenadores e
parceiros do seu país e tarefas de organização, gestão,
acompanhamento e promoção do Programa;
Entre maio de 2002 e abril de 2008, integrou como
Técnica Superior, a Estrutura de Apoio Técnico do
INTERREGIIIB AMC 2000-2006, afeta ao Gabinete do
Secretário Regional do Plano e Finanças do Governo
Regional da Madeira, inicialmente com funções técnicas de
apoio à gestão e posteriormente com funções técnicas de
controlo, na Unidade de Controlo da Autoridade de
Pagamento do Programa, nomeadamente: Funções
inerentes ao controlo a efetuar pela Autoridade de
Pagamento no âmbito do Programa de Iniciativa
Comunitária INTERREGIIIB AMC; Participação na
elaboração dos Relatórios de execução anual de 2001 e
2002 do PIC INTERREGIIIB A-M-C; Colaboração na
elaboração de um Manual de procedimentos a implementar
pelo Programa; Acompanhamento das tarefas da
Autoridade de Pagamento e colaboração no processo de
preparação dos Pedidos de Pagamento à Comissão Europeia
e respetiva preparação das ordens de transferência para as
entidades beneficiárias; Desenvolvimento dos processos
relativos à retificação de montantes de PME’s, na
componente FEDER; Participação nas reuniões dos
Comités de Acompanhamento e de Gestão, sendo membro
efetivo sem direito a voto; Elaboração de pareceres sobre
projetos com parcerias regionais, no âmbito dos PIC´s,
INTERREG IIIB Espaço de cooperação SUDOE e
Atlântico; Análise dos projetos URBCOM, da Câmara
Municipal do Funchal, nomeadamente acompanhamento na
instrução de candidaturas;
De 2000 a 2002 fez um estágio e respetivo Ingresso no
quadro de pessoal da Direção Regional do Planeamento da
Secretaria Regional do Plano e Finanças, do Governo
Regional da Madeira, tendo sido nomeada na modalidade
de promoção, na categoria de Técnica Superior de 2ª classe
desde 11-09-2001. Durante este período participou nas
negociações do Programa INTERREGIIIB AMC e
acompanhou toda a sua conceção e definição estrutural;
participação na elaboração do documento relativo ao
Programa INTERREG III-B espaço Açores-MadeiraCanárias, incluindo a programação anual para a RAM por
eixo e medida de intervenção; Colaboração na preparação
de um Formulário de candidatura para o INTERREG
IIIB-AMC e levantamento de propostas de projetos, junto
de potenciais beneficiários, tendo preparado uma “ficha de
identificação de projeto” e participado na constituição de
uma base de dados informatizada; Acompanhamento do
processo de instrução, avaliação e seleção de propostas,
para a criação de brochuras, pastas, canetas, painéis, etc, no
âmbito do PIC para a região; Coorganização e participação
como oradora no I Seminário de Lançamento do
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INTERREG IIIB-A-M-C, celebrado em Maio de 2002,
promovido pelo Instituto de Gestão de Fundos
Comunitários (IGFC) no auditório do Centro de Formação
Profissional, com a duração de 1 dia; Elaboração de uma
Check-list para a receção de candidaturas da
1.ª convocatória (de 17 de Junho a 13 de Setembro de
2002), com a finalidade de garantir o correto preenchimento
dos formulários e documentos anexos, antes da fase de
análise; Colaboração na apreciação de candidaturas,
juntamente com o Secretariado Técnico Comum (STC) do
INTERREG IIIB AMC;
Realização de um relatório de estágio subordinado ao
tema “Ordenamento do território e Desenvolvimento
Urbano-Rural” o qual constitui um dos eixos prioritários do
PIC INTERREG IIIB-A-M-C; Análise de pedidos de
pagamento, no âmbito do REGIS II;
Entre 1998 e 2000 realizou funções técnicas na Unidade
de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal do
Funchal, nomeadamente na Divisão de Planeamento
Estratégico e no Gabinete de Informação Geográfica, tendo
realizado trabalhos relacionados com a elaboração de
Planos Urbanísticos, estudos de reabilitação de áreas do
concelho, carregamento de dados estatísticos para
georreferenciação, inquéritos e inventários;
4 - Formação Profissional:
Formação on-line para apoio ao Teletrabalho, em
webinar “O seu Escritório em Casa” nomeadamente na
utilização do MS Teams - Direção Regional do Património
e Informática;
Formação em Informática -“Acess -iniciação”- Direção
Regional da Administração Pública e Local;
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Formação em “Auditoria e Controlo Interno na
Administração Publica” - Direção Regional da
Administração Publica e Local;
Formação sobre a “Elaboração de controlos pelo oficial
público”- Direção Regional da Administração Pública e
Local;
Formação à distância: e-learning, dois Cursos: “Paint
Shop Pró” e “NetMeeting”- Academia Global do NESI;
Formação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo
do QCA III- Direção Geral de Desenvolvimento Regional e
Inspeção-geral de Finanças;
Curso Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006Ministério da reforma do estado e da administração pública,
Instituto Nacional de administração;
Formação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo
do QCA III - Formação em Inspeção-geral e Auditoria de
Gestão, com a colaboração do Instituto de Gestão de
Fundos Comunitários;
Formação em Excel Avançado - D.R.P. Ação 1, Nível
3-Associação Regional para o Desenvolvimento das
Tecnologias de Informação na Madeira;
Formação para “Técnicos Superiores Estagiários – 1.º,
2.º, 3.º e 4.º módulos- Vice-presidência- Direção Regional
da Administração Publica e Local;
Carta de Competências Internet: Formação sobre a
“Descoberta da Internet” e “Correio eletrónico”- Espaço
TEC-Madeira Tecnopolo;
Curso de Formação de Formadores - Magna VocêFormação e Consultoria;
Curso de Sistemas de Informação Geográfica- Instituto
de Formação de Quadros;
08-07-2020
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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 Publica e da Modernização Administrativa.
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: € 1,83 (IVA incluído)

