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Exonera a licenciada Laurina Susana Freitas de Freitas Rodrigues, do cargo de Téc-

nica Especialista do Gabinete. 
 

Despacho n.º 79/2016 
Nomeia no cargo de Adjunto do Gabinete, a licenciada em Ciências da Comunica-
ção, Laurina Susana Freitas de Freitas Rodrigues, Técnica Superior da Secretaria 
Regional da Saúde. 

 
Despacho n.º 80/2016 

Designa, em regime de substituição, a licenciada Ana Cristina Baptista Gouveia 
Fernandes, para o cargo de vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvi-
mento Empresarial, IP-RAM, (IDE, IP-RAM). 
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SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, 
TURISMO E CULTURA 

 
Despacho n.º 78/2016 

 
Exonero a licenciada Laurina Susana Freitas de Freitas 

Rodrigues, do cargo de Técnica Especialista, para o qual foi 
nomeada através do meu despacho de 20 de maio de 2015, 
publicado no Jornal Oficial da RAM, II série, n.º 101, de 4 
de junho de 20l5. 

A presente exoneração produz efeitos a 1 de março de 
2016. 

 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 

22 de fevereiro de 20l6. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E 

CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Despacho n.º 79/2016 
 
Considerando que a Secretaria Regional da Economia, 

Turismo e Cultura tutela os setores da Economia e empre-
sas, Turismo, Cultura, Comércio, Industria e serviços, Ins-
peção das Atividades Económicas, Transportes e acessibili-
dades, Energia, Qualidade, Empreendedorismo, Inovação e 
Apoio às empresas; 

Considerando que é imprescindível para o bom e eficaz 
funcionamento do Gabinete do Secretário Regional da Eco-
nomia, Turismo e Cultura a nomeação de um elemento que 
execute funções de apoio ao Secretário Regional; 

Considerando a necessidade de aprofundar e assegurar 
as relações institucionais do Gabinete do Secretário Regio-
nal junto das instâncias nacionais e internacionais que tute-
lam as áreas de atuação desta Secretaria, como é o caso, 
entre outras, da Organização Mundial do Turismo; 

Considerando a importância de se estabelecer um pla-
neamento estratégico das ações desta Secretaria Regional, 
suportadas na figura do Secretário Regional, que vão para 
além da comunicação e que se centram em novos projetos a 
criar e/ou reformular, os quais carecem, nas várias áreas em 
que serão desenvolvidos, de acompanhamento direto; 

Considerando a necessidade de reforçar a dinâmica e a 
intervenção pública desta Secretaria Regional, através da 
criação de novas iniciativas e ações transversais a todas as 
áreas que, em primeira instância, contribuam para a maior 
abertura deste departamento governamental ao exterior, 
aproximando-o da comunidade; 

Considerando, por fim, a fundamental necessidade de 
monitorização e acompanhamento político de todas as 
ações que são desenvolvidas pelo Gabinete do Secretário 
Regional, reforçando a sua harmonização com a estratégia 
global preconizada para o presente mandato.  

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º e n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável subsidiariamente à Região Autó-
noma da Madeira, determino: 

 
1 -  Nomear no cargo de Adjunto do meu Gabinete, a 

licenciada em Ciências da Comunicação, Laurina 
Susana Freitas de Freitas Rodrigues, Técnica Supe-
rior da Secretaria Regional da Saúde. 

 
2 -  À nomeada é aplicável o regime remuneratório 

previsto no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 

janeiro, sem prejuízo das medidas de contenção 
atualmente em vigor. 

 
3 -  Este despacho produz efeitos a partir de 1 de março 

de 2016. 
 
4 -  A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secre-

taria 46, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classifi-
cação Económica 01.01.03. 

 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 

22 de fevereiro de 2016. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E 

CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Anexo do Despacho n.º 80/2016, de 1 de março 
 

Nota Curricular 
 
Dados pessoais:  
Nome: Laurina Susana Freitas de Freitas Rodrigues  
Naturalidade: Venezuela 
Data de nascimento: 9 de agosto de 1977 
 
Habilitações académicas: 
-  Licenciatura em Ciências da Comunicação, pela 

Universidade da Beira Interior, com especialização 
em Jornalismo e Comunicação Institucional, desde 
julho de 2000. 

 
Outras Habilitações:  
-  “Produção de Páginas de Internet” 
-  “Gestão da Mudança e Trabalho em Equipa” 
-  “Media Training” 
-  “Como estabelecer relações eficazes com a Comu-

nicação Social” 
-  “Marketing Político” 
-  “Encontro Profissional de Protocolo”  
 
Experiência profissional: 
-  Iniciou a sua atividade profissional a 11 de julho de 

2000, como jornalista estagiária no Diário de Notí-
cias da Madeira. No total, permaneceu nesta 
empresa, a desempenhar as funções de jornalista, 
15 meses. 

-  A 1 de novembro de 2001, iniciou as funções de 
Assessora de Imprensa no Gabinete da Secretaria 
Regional dos Assuntos Sociais.  

-  A 19 de junho de 2007, transitou da Secretaria 
Regional dos Assuntos Sociais para a Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes, instituição na 
qual veio a desempenhar as mesmas funções de 
assessoria de imprensa. 

-  Em 9 de novembro de 2011, assumiu o cargo de 
Adjunta de Gabinete da Secretaria Regional da 
Cultura, Turismo e Transportes, mantendo, entre 
outras funções, a responsabilidade pela área da 
comunicação social. 

-  Em 21 de abril de 2015, nomeada Técnica Especia-
lista do Gabinete do Secretário Regional da Eco-
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nomia, Turismo e Cultura, para prestar assessoria 
especializada no âmbito da comunicação social. 

 
 

Despacho n.º 80/2016 
 
Considerando a vacatura de um dos cargos de vogal do 

conselho diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empre-
sarial, IP-RAM, (IDE, IP-RAM) decorrente da cessação do 
exercício, em regime de substituição, da anterior titular a 
partir 1 de março de 2016; 

Considerando que importa acautelar o normal funcio-
namento do IDE, IP-RAM serviço da administração indire-
ta da Região Autónoma da Madeira, sobre o qual a Secreta-
ria Regional da Economia, Turismo e Cultura exerce pode-
res de superintendência e tutela; 

Considerando que nos termos do artigo 32.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, com a alteração que foi introduzida pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 24/2012/M, de 30 de agosto, os 
membros do conselho diretivo dos institutos públicos da 
Região Autónoma da Madeira são recrutados na sequência 
de procedimento concursal, aplicando-se, com as necessá-
rias adaptações, as regras de recrutamento, seleção e provi-
mento nos cargos de direção da administração regional 
autónoma da Madeira; 

Considerando que, enquanto não se encontrarem reuni-
das as condições legais para provimento dos respetivos 
cargos através de procedimento concursal, a nomeação de 
dirigentes de grau superior deve ser feita em regime de 
substituição; 

Ao abrigo dos n.ºs 1 e 4 do artigo 19.º e do n.º 1 do arti-
go 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 
51/2005, de 30 de agosto, pelos Decretos-Leis 200/2006, de 
25 de outubro e 105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64- 
-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, 
de 22 de março, pela Resolução da Assembleia da Repúbli-
ca n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei 57/2011, de 28 de 
novembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 5/2012, de 17 de janei-
ro, que a republicou, e 123/2012, de 20 de junho, e pelas 
Leis 24/2012, de 9 de julho e 66-B/2012, de 31 de dezem-
bro e pelos Decretos-Lei n.ºs 102/2013, de 25 de julho, 
40/2015, de 16 de março e 96/2015 de 29 de maio com as 
adaptações à Região Autónoma da Madeira operadas pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.

o
s 24/2012/M, de 30 de agosto, e 2/2013/M, de 2 de janei-

ro, conjugado com a alínea a) do artigo 6.º dos estatutos do 
IDE, IP-RAM aprovados em anexo ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 28-A/99/M, de 30 de novembro, com a reda-
ção que lhe foi dada pelo artigo 6.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 6/2015/M de 13 de agosto, do artigo 27.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado pelo alterada pelas 
Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de 
dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto e 128/205, de 3 de 
setembro, e do artigo 72.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro, determino: 

 

1.  Designar, em regime de substituição, para o cargo 
de vogal do conselho diretivo do IDE, IP-RAM a 
licenciada Ana Cristina Baptista Gouveia Fernan-
des. 

 
2.  A presente nomeação tem como suporte a nota cur-

ricular publicada em anexo ao presente despacho, 
do qual fazem parte integrante. 

 
3.  O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 

março de 2016. 
 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 

29 de fevereiro de 2016. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E 

CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 

Anexo do Despacho n.º 80/2016, de 1 de março 
 

Nota Curricular 
 
Identificação: 
Nome: Ana Cristina Baptista Gouveia Fernandes 
Nacionalidade: Portuguesa 
Naturalidade: Funchal 
Data de nascimento: 04/07/1970 
 
Habilitação académica e formação complementar mais 

relevante: 
-  1994 Licenciatura em Gestão 
-  De 29/9/2008 a 18/2/2009 Curso FORGEP – Pro-

grama de Formação em Gestão Pública 
 
Experiência profissional: 
-  Experiência profissional iniciada em 1995, na 

empresa Zacarias da Silva – Gabinete de Contabi-
lidade, Lda., para estágio na área de contabilidade; 

-  De 08/06/1995 a 08/11/1995, exerceu funções 
numa fábrica sediada na Zona Franca da Madeira, 
na área de contabilidade, recursos humanos e 
financeira; 

-  A 15/11/1995, ingressou na função pública, na 
Direção Regional do Comércio e Indústria, como 
técnica superior estagiária;  

-  Em 1999 integrou a categoria de técnico superior 
de 2ª classe, da carreira técnica superior;  

-  Em 2000, com a criação do Instituto de Desenvol-
vimento Empresarial da Região Autónoma da 
Madeira (IDE-RAM), foi requisitada à Direção 
Regional do Comércio e Indústria para exercer 
funções no IDE-RAM, mais especificamente no 
Departamento de Gestão de Incentivos, como téc-
nica superior;  

-  Em 2002 foi nomeada definitivamente na categoria 
de técnica superior de 1ª classe; 

-  De 2003 a maio de 2005, Coordenadora da Área, 
do Comércio e Serviços do Instituto de Desenvol-
vimento Empresarial IP-RAM; 

-  Desde 2 de junho de 2005 diretora da Direção de 
Gestão dos Instrumentos de Apoio (DGIA) do Ins-
tituto de Desenvolvimento Empresarial IP-RAM .
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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. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: €1,22 (IVA incluído) 
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