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SECRETARIAS REGIONAIS DE ECONOMIA E DAS FINANÇAS 
 

Despacho Conjunto n.º 25/2022 
 

Sumário: 
Homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis. 

 
Texto: 
Nos termos dos n.ºs 1 e 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 25/2022, de 26 de janeiro, são homologados para vigorar na Região 

Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 14 de março de 2022 os seguintes preços máximos de venda ao público: 
 

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........... € 1,849 por litro  
Gasóleo rodoviário .................................... € 1,686 por litro 
Gasóleo colorido e marcado ...................... € 1,163 por litro 

 
Assinado, em 11 de março de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

 

Despacho n.º 118/2022 
 

Sumário: 
Designa, em regime de substituição, a licenciada, Natércia Cristina Serrão Freitas, para o exercício do cargo de Diretor de Serviços 
Jurídicos, cargo de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Texto: 
Despacho n.º 28/2021 
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 26.º-A da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pelas Leis 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro e n.º 128/2015, de 3 de setembro, o impedimento da titular da comissão de serviço no cargo de 
Diretora de Serviços Jurídicos da Direção Regional de Estradas, cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 45/2020, de 24 de fevereiro, cessa em 
2021/10/20 e, consequentemente, cessa também a nomeação em regime de substituição no mesmo cargo da Dra. Natercia 
Cristina Serrão Freitas, ficando vago o lugar de Diretor de Serviços Jurídicos; 

Considerando que nos termos nos termos do artigo 5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M na sua redação 
atual, em caso de vacatura do lugar, o cargo dirigente pode ser exercido em regime de substituição; 

Considerando que, por manifesto interesse público, torna-se urgente e imprescindível assegurar a continuidade do regular 
funcionamento da Direção de Serviços Jurídicos; 

Considerando que a licenciada em Direito, Natércia Cristina Serrão Freitas, técnica superior do sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos desta Secretaria Regional, tem competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo, e possui mais de seis anos de experiência profissional em funções para cujo exercício ou 
provimento é exigível uma licenciatura, reunindo assim o perfil adequado, a competência necessária e todos os requisitos 
legais exigidos para o provimento do cargo; 

Determino, ao abrigo do disposto nas alíneas g) e h) do n.º 1 do art.º 3º da orgânica da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2020/M, de 20 de janeiro, ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º da Lei.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pelas Leis n.º 64/2011, de 22 de dezembro e 
n.º 128/2015, de 3 de setembro, e em conjugação com o disposto no artigo 5.º-B do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à RAM a referida Lei, seja designada em regime de 
substituição a licenciada, Natércia Cristina Serrão Freitas, para o exercício do cargo de Diretor de Serviços Jurídicos, cargo de 
direção intermédia de 1.º grau, com efeitos retroativos a 20 de outubro de 2021, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 156.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na proposta de orçamento de 2021 na rubrica: Secretaria 52, Capítulo 03, Divisão 02, 

Subdivisão 01, Classificação Económica 01.01.03.00.00. 
 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
O presente despacho vai para publicação, acompanhado do currículo da designada. 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 3 de novembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 
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Nota Curricular 
 
Dados pessoais: 
- Nome: Natércia Cristina Serrão de Freitas 
- Data de nascimento: 08/07/1975 
- Nacionalidade: Portuguesa 
 
II. Habilitações Literárias 
- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa;  
- Estágio completo de advocacia entre 2000 e 2002; 
- Inscrição na Ordem dos Advogados em 2003;  
- Pós-Graduação em Direito do Consumidor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  
 
III. Outras qualificações 
- Domínio da língua inglesa na expressão oral e escrita: 5.º e 6.º (600 horas) na Academia de Línguas da Madeira / 

“First Certificate in English” pela University of Cambridge; 
- Algum Domínio da língua francesa na expressão oral e escrita - 2.º e 3.º ano (300 horas) na Academia de Línguas da 

Madeira. 
 
IV. Experiência profissional 
- Desde novembro de 2017 - Diretora de Serviços da Direção de Serviços Jurídicos da Direção Regional de Estradas, 

da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.  
- Desde outubro de 2017 - Técnica Superior no Gabinete de Contratação Pública da Direção Regional de Planeamento, 

Recursos e Gestão de Obras Públicas da extinta Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, atual 
Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas. 

- Desempenho de funções de consultora jurídica procedendo à análise das peças de procedimentos de contratação pública 
referentes a aquisição de serviços e aquisição de bens provenientes da Direção de Serviços de Materiais e Equipamentos.  

- Desde outubro de 2016 até setembro de 2017 - Técnica Superior, em regime de mobilidade no Instituto do Vinho, do 
Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM. 

- Exercício de funções, lidando com os mais variados aspetos do Direito Administrativo, mas com maior incidência na 
Contratação Pública, procedendo à análise das peças de procedimentos de contratação pública referentes a aquisição 
de serviços, aquisição de bens e empreitadas de obras públicas; 

- Nomeação enquanto membro do júri nos vários procedimentos de contratação pública lançados pelo Instituto do 
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM; 

- Desde abril de 2002 até setembro de 2016 - Técnica Superior no Gabinete de Contratação Pública da Direção 
Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus (anterior Vice-Presidência e extinta Secretaria Regional do Equipamento Social) 

- Em 02-01-2002 - Ingresso na Secretaria Regional do Equipamento Social e Transportes, atual Secretaria Regional dos 
Assuntos Parlamentares e Europeus, com a categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe, Estagiária em regime de 
Contrato de Provimento. 

- Em 09-04-2003 - Nomeação definitiva na categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe após conclusão do estágio 
necessário ao ingresso nesta categoria. 

- Atividades desenvolvidas durante o período compreendido entre 2002 e 2009: 
- Desempenho de funções de consultora jurídica, emitindo pareceres, analisando os processos de concurso dos vários 

serviços da extinta Secretaria Regional do Equipamento Social; 
- Nomeação como membro da comissão de abertura de concursos e de júri nos vários procedimentos lançados no 

âmbito do Regime Jurídico das Empreitada de Obras Públicas e do Decreto-Lei 197/97, de 8 de junho estando 
presente nos respetivos atos públicos. 

- Apreciação de reclamações apresentadas pelos concorrentes em sede de ato público, bem como elaboração de 
respostas aos recursos hierárquicos apresentados.  

- Acompanhamento de ações de fiscalização do Tribunal de Contas  
- Atividades desenvolvidas durante o período compreendido entre 2009 e 2016: 
- Desempenho de funções de consultora jurídica, emitindo pareceres no âmbito dos procedimentos de contratação 

pública à luz do Código dos Contratos Públicos. 
- Estudo do modo de funcionamento da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública VortalGov em conjunto com o 

Núcleo de Informática, elaborando uma sessão de esclarecimento aos funcionários dos diversos serviços da extinta 
Secretaria do Equipamento Social do modo de funcionamento da mesma; 

- Elaboração de registos dos funcionários dos serviços da extinta SRES no DRE, para proceder ao registo de atos no 
Portal dos Contratos Públicos; 

- Lançamento de procedimentos de contratação pública e acompanhamento da sua tramitação na plataforma de 
contratação pública VortalGov, através da prática de atos na qualidade de gestor, júri, aprovador e adjudicador; 

- Lançamento de procedimentos de contratação pública ao abrigo de Acordos Quadro e acompanhamento da sua 
tramitação na plataforma de contratação pública utilizada pela então Agência Nacional de Compras Públicas Gatewit; 

- Lançamento de procedimentos de contratação pública e acompanhamento da sua tramitação na plataforma 
VortalNext, através da prática de atos na qualidade de gestor, júri, aprovador e adjudicador; 

- Lançamento de procedimentos de contratação pública e acompanhamento da sua tramitação na plataforma de 
contratação pública acinGov, na qualidade de júri, gestor, aprovador e adjudicador; 

- Formalização de vários tipos de contratos públicos resultantes dos procedimentos de contratação pública; 
- Acompanhamento de ações de fiscalização do Tribunal de Contas em matéria de contratos públicos resultantes de 

procedimentos de contratação pública. 
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V. Formação Profissional 
- Workshop em Fiscalidade - de 17/05/2001 a 26/05/2001-LusitanaForma;  
- Conferência - “O Consumidor na Ordem Jurídica Portuguesa- 01/06/2001- Câmara Municipal do Funchal; 
- Windows avançado- 27/05/2002 a 29/05/2002-DTIM; 
- Excel iniciação- 07/10/2002 a 21/10/2002- DTIM 
- Código do Procedimento Administrativo - 25/11/2002 a 29/11/2002 - Direção Regional da Administração Pública e Local; 
- Processamento de Texto-WORD Avançado - Srest - Ação 2- 04/06/2003 a 16/06/2003-DTIM; 
- Obras Públicas - Adjudicação e Execução de Empreitadas e Concessões - 17/05/2004 a 18/05/2004 - Direção 

Regional da Administração Pública e Local; 
- A elaboração de Contratos Pelo Oficial Público - 14/06/2004 a 17/06/2004 - Direção Regional da Administração 

Pública e Local; 
- Despesas e Obras públicas - Do Aviso à adjudicação - 28/03/2005 a 01/04/2005 - Direção Regional da Administração 

Pública e Local; 
- Obras Públicas - Adjudicação e Execução de Empreitadas e Concessões - 11/10/2005 a 12/10/2005- Direção Regional 

da Administração Pública e Local; 
- Regime Jurídico das Execuções Fiscais - 20/02/2006 a 23/02/2006 - Direção Regional da Administração Pública e Local; 
- Excel XP - Avançado 30/03/2006 A 07/04/2006 - DTIM 
- Direito Administrativo- 23/10/2006 a 27/10/2006 - Direção Regional da Administração Pública e Local; 
- Responsabilidade Civil, Disciplinar, Criminal e Financeira na Administração Pública - 30/10/2006 a 31/10/2006 -  

- Direção Regional da Administração Pública e Local; 
- O Tribunal de Contas e o Controlo Externo das Finanças Públicas- 05/11/2007 a 09/11/2007 - Direção Regional da 

Administração Pública e Local; 
- O Novo Código da contratação Pública - 23/06/2008 a 27/06/2008; Direção Regional da Administração Pública e Local; 
- Seminário Código dos Contratos Públicos - 09/12/2010 a 10/12/2010- Direção Regional da Administração Pública e 

Local em parceria com a Sérvulo e Associados Sociedade de Advogados; 
- O contrato de Empreitada de Obras Públicas - 05/09/2011 a 09/09/2011- Direção Regional da Administração Pública e 

Local; 
- Código dos Contratos Públicos: Regime Substantivo e o Contencioso dos Contratos - 14/11/2013 a 17/10/2013 - Direção 

Regional da Administração Pública e Local; 
- Contratação Pública à Luz do Código dos Contratos Públicos Revisto-Entidades Adjudicantes-29/01/2018 a 

30/01/2018 - Jornal da Madeira, em parceria com a acinGov - Plataforma Eletrónica de Compras Públicas; 
- Alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) e a plataforma acinGov-01/02/2018 - acinGov - Plataforma 

Eletrónica de Compras Públicas; 
- O Regime da Contratação Pública - 24/06/2019 a 27/06/2019-Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa. 
 
Funchal, 20 de outubro de 2021. 
 

 
Despacho n.º 119/2022 

 
Sumário: 
Renova a comissão de serviço da licenciada em Administração e Gestão de Empresas, Maria da Conceição Rodrigues Berenguer, no 
cargo de Diretora de Serviços Financeiros, cargo de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Texto: 
Despacho n.º 30/2021 
A Dra. Maria da Conceição Rodrigues Berenguer vem exercendo o cargo de Diretora de Serviços Financeiros, cargo de 

direção intermédia de 1º grau, em regime de comissão de serviço, desde 7 de outubro de 2018, ocorrendo o termo desta 
comissão em 6 de outubro de 2021; 

Considerando a demonstração das atividades prosseguidas e os resultados obtidos no exercício do referido cargo, 
evidenciados através do relatório elaborado pela referida dirigente, determino:  

Nos termos previstos no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro e artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, pelo meu despacho de 13 de julho de 2021 
foi renovada a comissão de serviço da licenciada em Administração e Gestão de Empresas, Maria da Conceição Rodrigues 
Berenguer, no cargo de Diretora de Serviços Financeiros, cargo de direção intermédia de 1.º grau, atualmente previsto na 
alínea f) do artigo 2.º e no artigo 8.º da Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 45/2020, de 24 de 
fevereiro, com efeitos a 7 de outubro de 2021, pelo que importa proceder à sua publicação. 

 
Esta despesa encontra-se prevista na proposta de orçamento de 2021 na rubrica: Secretaria 52, Capítulo 03, Divisão 02, 

Subdivisão 01, Classificação Económica 01.01.03.00.00. 
 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 8 de novembro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 
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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 € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas .................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................ € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série ............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ........................... € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................ € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

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

 

 
Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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