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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
Despacho n.º 133/2021 

Nomeia o licenciado em Economia, Hélder Leonel Velosa Jacinto, Técnico 
Superior, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de um ano, no cargo de Chefe de Divisão da 
Divisão de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 134/2021 
NomeIa o licenciado em Contabilidade e Auditoria, Nuno Miguel Garcia Jacinto, 
Técnico Superior, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em 
regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão da Divisão dos Sistemas de 
Incentivos, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 

Aviso n.º 147/2021 
Afixação da lista unitária de ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de trabalho da carreira de assistente 
técnico, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos no Anexo I (1.ª 
prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de 
Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 676/2019, de 9 de 
dezembro. 
 

Aviso n.º 148/2021 
Afixação da lista unitária de ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de trabalho da carreira de técnico 
superior, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos no Anexo I (1.ª 
prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de 
Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 677/2019, de 9 de 
dezembro. 
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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Despacho n.º 133/2021 
 

Considerando que a Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro, aprovou os Estatutos do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, criando a unidade 
orgânica flexível Divisão de Planeamento, Acompanha-
mento e Auditoria; 

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º 
conjugado com o artigo 11.º da citada Portaria, a Divisão de 
Planeamento, Acompanhamento e Auditoria é dirigida por 
um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º 
grau; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, urge assegurar o funcionamento do 
respetivo serviço; 

Considerando que o licenciado em Economia, Hélder 
Leonel Velosa Jacinto, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, possui os 
requisitos exigidos e o perfil indicado para o exercício das 
funções inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que o 
referido licenciado exerça o cargo de Chefe de Divisão da 
Divisão de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do 
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 5 do 
artigo 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 do cargo pode ser feito por escolha, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano. 

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 40/2020, de 19 de fevereiro, e no n.º 5 do artigo 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, 
determino: 

 
1 - Nomear o licenciado em Economia, Hélder Leonel 

Velosa Jacinto, Técnico Superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, em regime 
de comissão de serviço, pelo período de um ano, no 
cargo de Chefe de Divisão da Divisão de 
Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do 
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto no 
n.º 3 do artigo 2.º conjugado com o artigo 11.º da 
Portaria n.º 37/2021, de 19 de fevereiro. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 01 de abril de 

2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental no 

orçamento privativo do IDE, IP-RAM, para 2021 -  
- Funcionamento Normal, Classificação Económica: 
01.01.04, 01.01.11, 01.01.13, 01.01.14SF, 01.01.14SN e 
01.03.05A0A0. 

 
Secretaria Regional de Economia, 26 de março de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da 

Silva Barreto 

Anexo do Despacho n.º 133/2021, de 8 de abril 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais 
Nome: Hélder Leonel Velosa Ribeiro 
Naturalidade: Funchal 
 
Habilitações Académicas 
-  Licenciatura em Economia na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra. Concluído 
em 1997. 

 
Formação Complementar 
-  Formação em Auditoria - Normas de Auditoria, 

Planeamento e Técnicas; 
-  Formação em Auxílios de Estado; 
-  Certificação PME - Funcionalidades do serviço de 

certificação; 
-  Regime de Contratação Pública (CCP) - Direção 

Regional da Administração Publica e Local; 
-  Auditorias Internas da Qualidade, Metodologias de 

Aplicação - elaboração de auditorias internas; 
-  Contabilidade Digráfica - Direção Regional da 

Administração Pública e Local; 
-  SIGMA - Sistema Integrado de Gestão dos Fundos 

Comunitários da RAM. 
 
Experiência Profissional 
-  Experiência profissional iniciada em 1997, na 

empresa Forum Informática e Serviços, Lda., na 
área de controlo de gestão, cobranças e pagamentos 
e relatórios gestão; 

-  De 01/04/1999 a 30/05/2000, exerci funções de 
consultor na A.I.P Associação Industrial Portu-
guesa na área de Coimbra na área de consultoria 
económica, análise sectorial, orçamentação 
financeira e de tesouraria, estudos de viabilidade 
económica e diagnósticos de necessidades de 
formação; 

-  De 01/09/2000 a 30/08/2001, Coordenador de 
Logística na SONAE Distribuição, responsável 
pela logística e formação de colaboradores; 

-  Em 03/09/2001, Técnico Superior No Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma 
da Madeira (IDE-RAM), mais especificamente no 
Departamento de Gestão de Incentivos; 

-  Junho de 2015 até 2018, representante da 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e 
Cultura (SRETC) na Comissão Regional para os 
Assuntos Europeus e da Cooperação Externa 
(CRAECE); 

- Apoio na elaboração e respetivo acompanhamento 
após aprovação da candidatura do IDE, IP-RAM ao 
INTERREG Europe - Projeto HoCare; 

-  Desde abril de 2016 Chefe de Divisão da Divisão de 
Apoio ao Sistemas de Incentivos, do IDE, IP-RAM. 

 
 

Despacho n.º 134/2021 
 

Considerando que a Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro, aprovou os Estatutos do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, compreendendo a 
unidade orgânica flexível Divisão dos Sistemas de 
Incentivos; 
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Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º 
conjugado com o artigo 9.º da citada Portaria, a Divisão dos 
Sistemas de Incentivos é dirigida por um chefe de divisão, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que, o anterior titular cessou funções, o 
que gerou a vacatura do lugar; 

Considerando que, até ao provimento do cargo de 
direção em apreço, se torna necessário assegurar a 
continuidade do funcionamento daquele serviço; 

Considerando que o licenciado em Contabilidade e 
Auditoria, Nuno Miguel Garcia Jacinto, Técnico Superior, 
do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, 
possui os requisitos exigidos e o perfil indicado para o 
exercício das funções inerentes ao cargo dirigente; 

Considerando que, face às suas qualificações e 
experiência profissional, conforme nota curricular em 
anexo, é de toda a conveniência da administração que o 
referido licenciado exerça o cargo de Chefe de Divisão da 
Divisão dos Sistemas de Incentivos, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM; 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do 
Despacho n.º 186/2016, de 6 de maio, nos artigos 3.º-A e 
5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 
de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016, de 6 de julho, 
determino: 

 
1 - Nomear o licenciado em Contabilidade e 

Auditoria, Nuno Miguel Garcia Jacinto, Técnico 
Superior, do Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP-RAM, em regime de substituição, 
no cargo de Chefe de Divisão da Divisão dos 
Sistemas de Incentivos, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, previsto no n.º 3 do 
artigo 2.º conjugado com o artigo 9.º da Portaria 
n.º 37/2021, de 19 de fevereiro. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 01 de abril de 

2020. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental no 

orçamento privativo do IDE, IP-RAM, para 2021 -  
- Funcionamento Normal, Classificação Económica: 
01.01.04, 01.01.11, 01.01.13, 01.01.14SF, 01.01.14SN e 
01.03.05A0A0. 

 
Secretaria Regional de Economia, 01 de abril de 2021 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da 

Silva Barreto 
 
 

Anexo do Despacho n.º 134/2021, de 8 de abril 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais 
Nome: Nuno Miguel Garcia Jacinto 
Data de nascimento: 21 de março de 1976 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Académicas 
-  Licenciatura em Contabilidade e Auditoria 

(Instituto Politécnico de Portalegre: 2000-2002) 
-  Bacharelato em Contabilidade (Instituto 

Politécnico de Portalegre: 1994-1997) 

Formação Complementar 
-  Curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores 
-  Certificação PME: Funcionalidades do serviço de 

certificação 
-  Contabilista Certificado n.º 53773 
-  “Auxílios de Estado” 
-  “Balanced Scorecard - Nível Avançado - Desenhar 

estratégias e mapas estratégicos” 
-  “Auditorias internas da Qualidade: Metodologias 

de Aplicação” 
-  “Condução e Animação de Equipas” 
-  “O Regulamento do Sistema de Aprendizagem” 
-  “Manual de Aquisições” 
-  “Regime Jurídico de Realização das Despesas 

Públicas e da Contratação Pública" 
-  “Fiscalidade (IVA e IRS)” 
-  “O Código do Procedimento Administrativo” 
-  SNC (Sistema de Normalização Contabilística) 
 
Experiência Profissional 
-  Desde novembro de 2005: IDE, IP-RAM - Técnico 

Superior na Direção de Gestão de Inovação e 
Competitividade: informação, aconselhamento e 
enquadramento dos potenciais investidores nos 
regimes de incentivos em vigor; elaboração de 
informações e pareceres, na sequência da análise 
técnica e financeira das candidaturas, com vista à 
tomada de decisão superior; análise económica e 
financeira de projetos no âmbito de todos os 
sistemas de apoio às empresas e ao investimento, 
dos sistemas de âmbito regional inseridos nos 
diversos Quadros Comunitários de Apoio; 
processamento dos respetivos pedidos de 
pagamento, bem como análise económica e 
financeira dos beneficiários e posterior fiscalização 
da respetiva execução; acompanhamento de 
projetos; registo e verificação das análises e 
pedidos de pagamento, bem como os respetivos 
pedidos de reprogramação em sistema próprio 
(SIGMA); apoiar toda a documentação necessária à 
organização dos dossiers, dos pedidos de 
certificação de despesa, bem como colaboração na 
elaboração dos contraditórios no âmbito de 
auditorias aos projetos cofinanciados; assegurar a 
gestão e análise da informação dos auxílios 
concedidos às empresas; apoio à conceção de 
instrumentos de análise e controlo dos projetos de 
análise; apoio ao sistema de informação de gestão 
de fundos comunitários; apoio à monitorização dos 
sistemas de incentivos; apoio na definição e 
elaboração dos diferentes instrumentos de apoio ao 
investimento e ao funcionamento, nomeadamente 
regulamentos específicos. 

-  2002 - 2005: Intervenção Desconcentrada do 
Emprego, Formação e Desenvolvimento Social do 
PORLVT (Programa Operacional da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo) - Técnico Superior na 
Estrutura de Projeto de Gestão e Análise: Análise 
de candidaturas, nas diferentes modalidades de 
acesso ao financiamento público; elaboração de 
informações e pareceres, na sequência da análise 
técnica e financeira das candidaturas, com vista à 
tomada de decisão superior; análise de oposições 
ao procedimento, desenvolvimento de diligências 
e/ou solicitação de elementos para confirmação ou 
infirmação das razões aduzidas pelas entidades 
titulares de candidaturas e elaboração de propostas 
de auditorias técnico-pedagógicas e financeiras. 
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-  2002: I.E.F.P. - Direção de Serviços de 
Coordenação da Atividade Formativa (Serviços 
Centrais Lisboa) - Técnico no Departamento de 
Formação Profissional: verificação de Orçamentos 
e Alterações Orçamentais dos Centros de 
Formação Profissional de Gestão Participada e 
Análise das Decisões de Aprovação e Formulários 
de Candidatura, Alterações, Reembolsos e Saldos 
dos Centros Protocolares. 

-  1998 - 2002: I.E.F.P. - Centro de Formação 
Profissional de Portalegre - Técnico no Núcleo de 
Gestão: Contabilidade; Gestão do Imobilizado, 
execução da parte financeira da atividade 
formativa. 

 
 

Aviso n.º 147/2021 
 

Nos termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 4 e 5 do 
art.º 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os interessados da homologação, por despacho 
de 31 de março de 2021, do Chefe do Gabinete do 
Secretário Regional de Economia, da lista unitária de 
ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de trabalho 
da carreira de assistente técnico, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos 
no Anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o 
Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 676/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 210, de 9 de dezembro. 

Mais se informa que a referida lista se encontra afixada, 
no Gabinete de Recursos Humanos, do Gabinete do 
Secretário Regional de Economia, e publicitada, na página 

eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em 
https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGove
rno/Secretarias/Structure/Publicacoes. 
 

Secretaria Regional de Economia, 31 de março de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 
 

Aviso n.º 148/2021 
 

Nos termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 4 e 5 do 
art.º 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os interessados da homologação, por despacho 
de 31 de março de 2021, do Chefe do Gabinete do 
Secretário Regional de Economia, da lista unitária de 
ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de trabalho 
da carreira de técnico superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos 
no Anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o 
Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 677/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 210, de 9 de dezembro. 

Mais se informa que a referida lista se encontra afixada, 
no Gabinete de Recursos Humanos, do Gabinete do 
Secretário Regional de Economia, e publicitada, na página 
eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em 
https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGove
rno/Secretarias/Structure/Publicacoes. 

 
Secretaria Regional de Economia, 31 de março de 2021 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
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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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