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SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,  
TURISMO E CULTURA 

 
Despacho n.º 375/2017 

 
Considerando que a Portaria n.º 8/2013, de 7 de feverei-

ro, publicada no JORAM, I Série, n.º 16, de 7 de fevereiro 
de 2013, veio, no âmbito do Decreto legislativo Regional  
n.º 28-A/99/M, de 30 de novembro, que cria o Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM (IDE, IP-RAM), 
definir a nova estrutura e organização interna; 

Considerando que a nova estrutura orgânica do IDE, IP- 
-RAM prevê a existência de unidades orgânicas flexíveis, 
designadamente a “Divisão de Apoio aos Sistemas de Incen-
tivos (DASI)”, nos termos previstos da al. a) do n.º 3 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 8/2013, de 7 de fevereiro; 

Considerando que a Divisão de Apoio aos Sistemas de 
Incentivos (DASI) é dirigida por um chefe de divisão, equi-
parado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção in-
termédia de 2.º grau, para cujo provimento é necessário 
abertura de procedimento concursal; 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração ao 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, que 
adapta à administração regional autónoma da Madeira a Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, diploma que estabelece o estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado; 

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º-A, 
do artigo 4.º-A e do n.º 6 do artigo 5.º, do Decreto Legislati-
vo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na sua redação 
atual, dada pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de dire-
ção intermédia dos serviços da administração regional autó-
noma da Madeira são providos por despacho do membro do 
Governo Regional competente, em comissão de serviço, 
após procedimento concursal, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos; 

Considerando que, na sequência da vacatura do lugar de 
Chefe de Divisão da “Divisão de Apoio aos Sistemas de 
Incentivos (DASI)”, equiparado para todos os efeitos legais 
a cargo de direção intermédia de 2.º grau, do mapa de pes-
soal do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, 
foi aberto procedimento concursal para provimento do refe-
rido cargo, autorizado por despacho de Sua Excelência, o 
Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, de 
vinte de junho de dois mil e dezassete e publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, 
n.º 118, de 6 de julho de 2017; 

Considerando que, na sequência do referido procedimen-
to concursal, foi admitido o candidato Hélder Leonel Velosa 
Ribeiro, atual Chefe de Divisão da “Divisão de Apoio aos 
Sistemas de Incentivos (DASI)”, a exercer funções em re-
gime de substituição, por reunir os requisitos legais e o per-
fil adequado ao provimento do referido cargo, nomeadamen-
te por possuir competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequadas legalmente exigidas e 
correspondentes ao cargo a prover, conforme evidenciado na 
respetiva nota curricular. 

Assim, ao abrigo do número 12 do artigo 4.º-A e do nú-
mero 6 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com a última redação dada 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se: 

 
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo 

período de três anos, para o cargo de Chefe de Divi-
são da “Divisão de Apoio aos Sistemas de Incenti-
vos (DASI)”, equiparado para todos os efeitos le-

gais a cargo de direção intermédia de 2.º grau, do 
mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP-RAM, o licenciado em Economia, 
Hélder Leonel Velosa Ribeiro, cuja nota curricular 
consta em anexo ao presente despacho e que dele 
faz parte integrante. 

 
2 - A presente nomeação produz efeitos a partir de 14 

de setembro de 2017. 
 
3 - Este provimento tem cabimento orçamental no or-

çamento privativo do IDE, IP-RAM para 2017 - 
Funcionamento Normal, Classificação Económica: 
01.01.04 – Pessoal dos quadros – regime do contra-
to de trabalho em funções públicas; 01.01.11 – Re-
presentação; 01.01.13 – Subsídio de refeição; 
01.01.14SF – Subsídio de férias; 01.01.14SN –  
– Subsídio de Natal e 01.03.05B – Segurança Soci-
al. (Nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 
26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 48/2006, de 29 
de Agosto, não carece de visto da Secção Regional 
da Madeira do Tribunal de Contas). 

 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 14 

de setembro de 2017. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E 

CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 
Anexo do Despacho n.º 375/2017, de 27 de setembro 
 

Nota curricular 
 
Informação pessoal: 
Nome: Hélder Leonel Velosa Ribeiro  
Morada: Rua Velha da Ajuda n.º 85 -3.º V – 9000-749  
Nacionalidade: Portuguesa 
Naturalidade: Funchal 
Data de nascimento: 18/06/1970 
 
Habilitações académicas:  
Licenciatura em Economia 
 
Habilitações profissionais: 
-  Certificação PME – Funcionalidades do serviço de 

certificação, realizado a 16/3/2010;  
- Regime de Contratação Pública (CCP) – Direção 

Regional da Administração Publica e Local, Fun-
chal realizada entre 26/10/2009 e 30/10/2009; 

- Auditorias Internas da Qualidade, Metodologias de 
Aplicação – elaboração de auditorias internas, reali-
zada entre 29/06/2009 e 03/07/2009; 

- Contabilidade Digráfica – Direção Regional da 
Administração Pública e Local, Funchal, realizada 
entre 16/06/2008 e 20/06/2008; 

- SIGMA – Sistema Integrado de Gestão dos Fundos 
Comunitários da RAM, realizado entre 10/12/2003 
e 12/12/2003;  

- Informação, aconselhamento e enquadramento dos 
potenciais investidores nos regimes de incentivos 
em vigor; 

- Análise económica e financeira de projetos no âm-
bito de todos os sistemas de apoio às empresas e ao 
investimento, dos sistemas de âmbito nacional co-
mo de âmbito regional inseridos nos diversos Qua-
dros Comunitários de Apoio; 

- Processamento dos respetivos pedidos de pagamento, 
bem como análise económica e financeira dos benefi-
ciários e posterior fiscalização da respetiva execução; 
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- Acompanhamento de projetos; 
- Registo e verificação das análises e pedidos de pa-

gamento, bem como os respetivos pedidos de re-
programação em sistema próprio - SIGMA; 

- Apoiar toda a documentação necessária à organiza-
ção 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 au-
xílios concedidos às empresas; 

- Apoio à conceção de instrumentos de análise e con-
trolo dos projetos de análise; 

- Apoio ao sistema de informação de gestão de fun-
dos comunitários; 

- Apoio à monitorização dos sistemas de incentivos; 
- Apoio na elaboração de relatórios trimestrais e anu-

ais, relativo aos sistemas de incentivos; 
- Apoio na definição e elaboração dos diferentes ins-

trumentos de apoio ao investimento, financiamento 
e ao funcionamento, nomeadamente regulamentos 
específicos; 

- Apoio no processamento da gestão de devedores e 
tratamento da irregularidade; 

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

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

 
Experiência profissional: 
- Experiência profissional iniciada em 1997, na em-

presa Forum Informática e Serviços, Lda, na área de 
controlo de gestão, cobranças e pagamentos e rela-
tórios gestão. 

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

- De 01/09/2000 a 30/08/2001, Coordenador de Lo-
gística 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.  

-  Desde abril de 2016, nomeado em regime de substi-
tuição para Chefe de Divisão da Divisão de Apoio 
ao Sistemas de Incentivos, do IDE, IP – RAM. 

 
 

Aviso n.º 436/2017 
 
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional 

da Economia, Turismo e Cultura, datado de 2017-09-21, foi 
renovada a comissão de serviço da licenciada MARIA HE-
LENA DOS PASSOS RÊGO GRÁCIO, no cargo de Chefe de 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, da Direção de 
Serviços de Apoio à Gestão, com efeitos a partir de 2017- 
-12-11, inclusive. 

 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 22 

de setembro. 
 
A CHEFE DE GABINETE, Raquel França 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 
 

Aviso n.º 437/2017 
 
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com 
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a clas-
sificação profissional da docente Ana Sofia Costa Marques 
Trindade Camacho, do Grupo de Recrutamento 400 (Histó-
ria), do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, que 
concluiu a profissionalização em serviço, no dia 16 de junho 
de 2017, com a classificação de 15,5 valores, homologada 
por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional 
de Educação, de 08 de setembro de 2017, produzindo efeitos 
a partir de 1 de setembro de 2017. 

 
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com 
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a clas-
sificação profissional do docente Luís Miguel da Luz Be-
renguer, do Grupo de Recrutamento 550 (Informática), do 
3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, que con-
cluiu a profissionalização em serviço, no dia 19 de julho de 
2017, com a classificação de 13 valores, homologada por 
despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de 
Educação, de 08 de setembro de 2017, produzindo efeitos a 
partir de 1 de setembro de 2017. 

 
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com 
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a clas-
sificação profissional da docente Patrícia Mónica Baptista 
Pingo, do Grupo de Recrutamento 430 (Economia e Conta-
bilidade), do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundá-
rio, que concluiu a profissionalização em serviço, no dia 23 
de junho de 2017, com a classificação de 15 valores, homo-
logada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário 
Regional de Educação, de 08 de setembro de 2017, produ-
zindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2017. 

 
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com 
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a clas-
sificação profissional do docente Paulo Jorge Pinto da Silva, 
do Grupo de Recrutamento M15 (Órgão), do 2.º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário, que concluiu a profis- 
sionalização em serviço, no dia 06 de julho de 2016, com a 
classificação de 13,5 valores, homologada por despacho do 
Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de 
26 de julho de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2016. 

 
Direção Regional de Inovação e Gestão, aos 26 dias de 

setembro de 2017. 
 

O DIRETOR REGIONAL, Carlos Alberto de Freitas de An-
drade 
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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 € 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: € 1,22 (IVA incluído) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CORRESPONDÊNCIA   

 
 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

 

 

 
EXEMPLAR 

 
ASSINATURAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 
 


