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SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA INCLUSÃO E 

ASSUNTOS SOCIAIS 
 

Despacho conjunto n.º 30/2017 
 

Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 45.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, 
e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, determina-se: 

 
1. Durante o exercício de funções de Técnica Especia-

lista no Gabinete da Secretária Regional da Inclusão 
e Assuntos Sociais, a licenciada em Direito, Isabel 
Alexandra Vieira de Brito Figueiroa, tem direito a 
auferir uma remuneração base mensal ilíquida cor-
respondente a 76,83% do valor padrão fixado para 
os titulares dos cargos de direção superior de 1.º 
grau, e um suplemento remuneratório mensal, pago 
12 vezes ao ano, correspondente a 20% da respetiva 
remuneração base, devido pelo exercício do cargo 
em regime de disponibilidade permanente e isenção 
de horário de trabalho. 

 
2. A Técnica Especialista tem ainda direito a auferir os 

subsídios previstos no n.º 7 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 

 
3. À remuneração e subsídios referidos nos números 

anteriores são aplicáveis as medidas de contenção 
extraordinárias estabelecidas por lei. 

4. O presente despacho entra em vigor à data da pro-
dução de efeitos do despacho de designação da refe-
rida Técnica Especialista do Gabinete da Secretária 
Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. 

 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria Re-

gional da Inclusão e Assuntos Sociais, Capítulo 01, Divisão 
01, Subdivisão 00, nas respetivas Classificações Económicas 
D.01.01.03.00.00; D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; 
D.01.01.14.SF.00; D. 01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretarias Regionais das Finanças e da Administração 

Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais, no Funchal, aos 30 
de janeiro de 2017. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO  
E ASSUNTOS SOCIAIS 

 
Despacho n.º 76/2017 

 
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º e 

no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da 
Madeira, determino: 

 

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para o cargo de Diretora de Unidade de Con-
tribuintes e Relações Internacionais, do ISSM, IP-RAM.  
 

Despacho n.º 83/2017 
Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, o licenciado em Relações In-
ternacionais, Luís Miguel da Cruz Carapinha, Técnico Superior do Instituto de Segu-
rança Social da Madeira, IP-RAM, para o cargo de Diretor de Unidade de Prestações 
Imediatas, do ISSM, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 84/2017 
Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Sociologia, 
Maria Fernanda Mendonça Fernandes Gomes, Técnica Superior Instituto de Seguran-
ça Social da Madeira, IP-RAM, para o cargo de Diretora de Departamento de Projetos 
e Programas Sociais do ISSM, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 85/2017 
Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Serviço Social, Ma-
ria da Graça Almeida Freire, Técnica Superior do Instituto de Segurança Social da Madei-
ra, IP-RAM, para o cargo de Diretora da Unidade de Apoio ao Idoso, do ISSM, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 86/2017 
Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Direito, Fátima 
Luisa Gomes Alves, Técnica Superior do Instituto de Segurança Social da Madeira, 
IP-RAM, para o cargo de Diretora de Unidade de Apoio Técnico à Gestão de Recur-
sos Humanos, do ISSM, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 87/2017 
Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Serviço Social, 
Cristina Isabel Gaspar Nunes do Valle, Técnica Superior do Instituto de Segurança 
Social da Madeira, IP-RAM, para o cargo de Diretora do Departamento de Apoio ao 
Idoso, do ISSM, IP-RAM. 

 
Despacho n.º 88/2017 

Nomeia, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Direito, Susa-
na Márcia Gonçalves Lucas Correia, Técnica Superior do Instituto de Segurança So-
cial da Madeira, IP-RAM, para o cargo de Diretora de Unidade de Contratação Públi-
ca, do ISSM, IP-RAM. 
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1. Designar a licenciada em Direito, Isabel Alexandra 
Vieira de Brito Figueiroa, Técnica Especialista do 
meu Gabinete, para exercer funções de ligação do 
meu gabinete com o Serviço Regional de Proteção 
Civil, IP-RAM nas áreas jurídica e de recursos hu-
manos. 

 
2. O estatuto remuneratório da Técnica Especialista é 

o que se encontra fixado no despacho conjunto das 
Secretarias Regionais das Finanças e da Adminis-
tração Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais, de 
30 de janeiro de 2017. 

 
3. A presente designação produz efeitos a 1 de feverei-

ro de 2017. 
 
4. A nota curricular da designada, que é parte inte-

grante do presente despacho, consta em anexo. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria Re-

gional da Inclusão e Assuntos Sociais, Capítulo 01, Divisão 
01, Subdivisão 00, nas respetivas Classificações Económicas 
D.01.01.03.00.00; D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; 
D.01.01.14.SF.00; D. 01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, no 

Funchal, aos 31 dias do mês de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 76/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa 
Naturalidade: Monte, Funchal 
Data de nascimento: 30/06/1972 
 
Habilitações académicas: 
-  Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito de 

Lisboa em julho de 1995. 
 
Experiência profissional: 
-  De janeiro de 2012 até 4 de janeiro de 2017, exer-

ceu o cargo de vogal do Conselho Diretivo do Insti-
tuto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Ma-
deira, IP-RAM; 

-  A 1 de abril de 2011, transitou para a empresa 
IGSERV - Investimentos, Gestão e Serviços, S.A., 
pertencente ao mesmo grupo empresarial da Valor 
Ambiente, S.A., passando a ocupar o cargo de Dire-
tora de Capital Humano, onde se manteve até 14 de 
janeiro de 2012; 

-  A 1 de outubro de 2009, foi nomeada Diretora de 
Recursos Humanos; 

-  De 6 de maio de 2009 a 30 de setembro de 2009, 
por designação do novo Conselho de Administração 
da “Valor Ambiente, S.A.”, passou a exercer fun-
ções de assessoria jurídica junto deste órgão; 

-  De 1 de novembro de 2008 a 5 de maio de 2009, 
exerceu, por designação em assembleia-geral, o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da “Valor Ambiente - Gestão e Administração de 
Resíduos da Madeira, S.A.”;  

-  De 2006 até ao primeiro trimestre de 2012, exerceu 
o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 
da AVALER - Associação de Entidades de Valori-

zação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos, que 
tem como associadas e membros fundadores a Va-
lor Ambiente, S.A., a VALORSUL - Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropoli-
tana de Lisboa (Norte), S.A. e a LIPOR - Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto; 

-  De 4 de setembro de 2004 a 31 de outubro de 2008, 
exerceu o cargo de vogal do Conselho de Adminis-
tração da sociedade anónima de capitais exclusiva-
mente públicos “Valor Ambiente - Gestão e Admi-
nistração de Resíduos da Madeira, S.A.”. Exerceu 
ainda as funções de vogal substituta da Presidente 
do Conselho de Administração nas suas ausências e 
impedimentos; 

-  A 11 de janeiro de 2001 passou a exercer o cargo de 
Conselheira Técnica para a área jurídica do Secretá-
rio Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais 
da RAM, sendo a responsável pelo Gabinete Jurídi-
co daquela entidade, que integrava uma área de Es-
tudos de Pareceres Jurídicos e uma outra de Contra-
tos e Empreitadas, lugar onde se manteve até 2 de 
setembro de 2004; 

-  No ano de 1996 ingressou na Administração Públi-
ca Regional como Técnica Superior no Gabinete Ju-
rídico do Centro Hospitalar do Funchal, atual Hos-
pital Dr. Nélio Mendonça; 

-  Advogada, com inscrição suspensa na Ordem dos 
Advogados. 

 
 

Despacho n.º 77/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Apoio à Pessoa 
Idosa foi criado o Estabelecimento Bela Vista, cujo Diretor 
é equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º grau, con-
forme previsto no n.º 3, do artigo 6.º e alínea b), do n.º 3, do 
artigo 15.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação do referido Estabelecimento Bela Vista. 

Considerando que a licenciada Anisabel Carneiro Moniz 
Robinson reúne os requisitos legais exigidos para o provi-
mento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea b), do n.º 3, do artigo 15.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1.  Nomear a licenciada em Psicologia, Anisabel Car-

neiro Moniz Robinson, Técnica Superior do ISSM, 
IP-RAM, em regime de comissão de serviço por 1 
ano, para o cargo de Diretora do Estabelecimento 
Bela Vista, do ISSM, IP-RAM. 

 
2.  A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3.  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
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Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 
24 dias de janeiro de 2017. 

 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 77/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Anisabel Carneiro Moniz Robinson 
Naturalidade: Moçambique 
Data de Nascimento: 7 de janeiro de 1975 
 
Habilitações académicas: 
-  Pós-Graduação em Direção de Instituições de Ação 

Social no ano de 2005. 
-  Pós-Graduação em Consulta Psicológica e Psicote-

rapia no ano de 2002. 
-  Licenciatura em Psicologia, pela Universidade de 

Lisboa, concluída em 1999. 
 
Experiência profissional: 
- Desde 21 de dezembro de 2012 até à presente data, 

Técnica Superior a exercer funções no Estabeleci-
mento Bela Vista, do Instituto de Segurança Social 
da Madeira, IP-RAM. 

-  Renovação da comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão de Gestão Interna, do Estabeleci-
mento Bela Vista, de 15 de janeiro de 2000 a 20 de 
dezembro de 2012. 

-  Nomeada em regime de comissão de serviço no 
cargo de Chefe de Divisão de Gestão Interna, do 
Estabelecimento Bela Vista, a 15 de janeiro de 
2007. 

-  Nomeada a 20 de junho de 2005, como Técnica Su-
perior de 1.ª classe no quadro de pessoal do Centro 
de Segurança Social da Madeira. 

-  Nomeada a 27 de dezembro de 2002, como Técnica 
Superior de 2.ª classe no quadro de pessoal do Cen-
tro de Segurança Social da Madeira. 

-  Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para frequência de estágio de ingresso na carreira 
Técnico Superior a 2 de julho de 2001, no quadro 
de pessoal do Centro de Segurança Social da Ma-
deira. 

-  Coordenadora do Centro Porta Amiga do Funchal, 
da Fundação AMI, de 27 de outubro de 2000 até 30 
de abril de 2001. 

-  Estágio Profissional no Estabelecimento Prisional 
do Funchal como Técnica de Reeducação, de 5 de 
abril de 2000 até 26 de outubro de 2000. 

-  Estágio no Centro Social e Paroquial de São Vicen-
te de Paulo, no Bairro da Serafina, de 8 de fevereiro 
de 2000 até 4 de abril de 2000. 

 
Formação profissional: 
-  “Regime jurídico dos horários de trabalho”, no ano 

de 2010 - 15H, organizado pela Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais. 

-  “Estatuto disciplinar dos trabalhadores da adminis-
tração pública - teoria e prática”, no ano de 2010 -  
- 21H, organizado pela Secretaria Regional dos As-
suntos Sociais. 

-  “IBM SPSS Statistics - Iniciação”, no ano de 2010 -  
- 18H, organizado pela Secretaria Regional dos  
Assuntos Sociais. 

-  “Novo SIADAP”, no ano de 2009 - 15H, organiza-
do pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Como elaborar planos de melhoria de competên-
cias a partir do SIADAP”, no ano de 2009 - 18H, 
organizado pela Direção Regional da Administração 
Pública e Local. 

-  “O regime jurídico dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais”, no ano de 2009 - 15H, or-
ganizado pela Secretaria Regional dos Assuntos So-
ciais. 

-  “A tramitação do procedimento concursal”, no ano 
de 2009 - 14H, organizado pela Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais. 

-  “Rejime jurídico de vínculos, carreiras e remunera-
ções”, no ano de 2009 - 21H, organizado pela Se-
cretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “FORGEP - programa de formação em gestão pú-
blica”, nos anos de 2008/2009 - 180H, organizado 
pelo Instituto Nacional de Administração, I.P. 

-  “Avaliação do desempenho - dos objetivos aos re-
sultados”, no ano de 2007, organizado pelo Sindica-
to dos Quadros Técnicos do Estado. 

-  “Dirigir pessoas e equipas com inteligência emoci-
onal”, no ano de 2007 - 30H, organizado pela Se-
cretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Modernização administrativa nos serviços de saú-
de e segurança social - um desafio de todos nós”, no 
ano de 2006 - 30H, organizado pela Secretaria Re-
gional dos Assuntos Sociais. 

-  “Inteligência emocional”, no ano de 2006 - 30H, 
organizado pela Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

-  “Novas formas de organização no trabalho”, no ano 
de 2005 - 30H, organizado pela Secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais. 

-  “Gestão e planeamento de recursos humanos”, no 
ano de 2005 - 30H, organizado pela Secretaria Re-
gional dos Assuntos Sociais. 

-  “O essencial das prestações”, no ano de 2004 - 24H, 
organizado pelo Instituto de Informática e estatísti-
ca da segurança social, I.P. 

-  “Cuidados continuados - uma medida de proteção 
social”, no ano de 2003, organizado pela Secretaria 
Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Intervenção dos técnicos de saúde nas situações de 
dor”, no ano de 2002 - 15H, organizado pela Secre-
taria Regional dos Assuntos Sociais. 

 
 

Despacho n.º 78/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Ação Social foi 
criada a Unidade da Zona do Funchal, cujo Diretor de Uni-
dade é equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
conforme previsto no n.º 3, do artigo 6.º e alínea a), do n.º 3, 
do artigo 12.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade da Zona do Funchal. 

Considerando que o licenciado Paulo Alexandre Milhei-
ro Gaspar Ferreira detentor de um vínculo de emprego pú-
blico por tempo indeterminado reúne os requisitos legais 
exigidos para o provimento do cargo. 
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Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea b), do n.º 3, do artigo 10.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1.   Nomear o licenciado em Serviço Social, Paulo Ale-

xandre Milheiro Gaspar Ferreira, Técnico Superior 
do SESARAM, E.P.E., em regime de comissão de 
serviço por 1 ano, para o cargo de Diretor de Uni-
dade da Zona do Funchal, do ISSM, IP-RAM. 

 
2.  A nota curricular do nomeado, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3.  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 78/2017, de 10 de fevereiro  

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Paulo Alexandre Milheiro Gaspar Ferreira  
Naturalidade: Coimbra 
Data de Nascimento: 17 de fevereiro de 1969 
 
Habilitações académicas: 
-  Doutoramento em Ciências Sociais, na Especialida-

de Sociologia, pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lis-
boa, em 2003 

-  Mestrado em Saúde Pública pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Coimbra, em 2002 

-  Pós-Graduação em Psicopatologia, pelo Colégio 
Universitário de Altos Estudos, em 1998. 

-  Licenciatura em Serviço Social, Instituto Superior 
Bissaya-Barreto, concluída em 1994. 

 
Experiência profissional: 
-  Técnico Superior de Serviço Social no Serviço de 

Saúde da RAM, EPE - Unidade de Tratamento da 
Toxicodependência do Serviço de Psiquiatria, desde 
maio de 2002.   

-  Desde 13/3/2012 - Representante do Serviço de Sa-
úde da RAM, EPE no Núcleo Local de Inserção do 
Funchal (Rendimento Social de Inserção - RSI).  

-  Entre 21/3/2011 e 2/1/2012 - Coordenador da Uni-
dade de Apoio Social do Serviço de Saúde da Regi-
ão Autónoma da Madeira, EPE.  

-  Entre 9/1/2007 e 31/5/2008 exerceu o cargo de Ad-
junto do Diretor do Departamento de Saúde Mental 
e Psiquiatria do Serviço Regional de Saúde, EPE.  

-  Entre novembro de 2004 e Novembro de 2007 - In-
tegrou a Unidade Coordenadora da Comissão Regi-
onal Antialcoólica, tutelada pela Secretaria Regio-
nal dos Assuntos Sociais.   

-  Entre maio de 2003/2005 exerceu funções de Assis-
tente Social na Associação Abraço, Delegação do 
Funchal, tendo à sua responsabilidade a gestão e in-
tervenção do Centro de Apoio ao Utente (CAU) e 
colaboração direta com o Projeto ABC - Ser Crian-
ça do Programa ADIS/SIDA (Projeto de Apoio a 
Crianças afetadas/infetadas pelo VIH/SIDA).  

-  Novembro de 2001 inicia as funções de Técnico de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Com-
petências (RVCC), na Escola Nacional de Bombeiros 
- Centro de Formação da Lousã, no âmbito de um 
Projeto da responsabilidade da Agência Nacional de 
Educação e Formação de Adultos (Centro de Forma-
ção onde chegou a exercer funções de Coordenador 
da Equipa de Técnicos de RVCC). 

 
Formação profissional: 
-  Entre 2004-2006, Curso em Mediação Familiar, pelo 

Instituto Português de Mediação Familiar, com a 
classificação final de Muito Bom. Curso reconhecido 
pelo Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios 
(GRAL) do Ministério da Justiça (hoje Direção Geral 
de Política da Justiça do Ministério da Justiça). 

 
 

Despacho n.º 79/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Organização e 
Comunicação foi criada a Unidade de Planeamento e Co-
municação, cujo Diretor de Unidade é equiparado a cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, 
do artigo 6.º e n.º 3, do artigo 11.º da mencionada Portaria  
n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Planeamento e 
Comunicação. 

Considerando que a licenciada Lúcia Patrícia Faria de 
Sousa reúne os requisitos legais exigidos para o provimento 
do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e  
n.º 3, do artigo 11.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conju-
gado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, do artigo 5.º 
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, 
determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Sociologia, Lúcia Patrícia 

Faria de Sousa, Técnica Superior do ISSM, IP- 
-RAM, em regime de comissão de serviço por 1 
ano, para o cargo de Diretora de Unidade de Plane-
amento e Comunicação, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 79/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Lúcia Patrícia Faria de Sousa 
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Naturalidade: Campanário, Ribeira Brava 
Data de Nascimento: 07 de maio de 1979 
 
Habilitações académicas: 
- Licenciatura em Sociologia pela Universidade do 

Minho, concluída em 2003. 
 
Experiência profissional: 
- Desde maio de 2010 até à presente data, exerce fun-

ções de Técnica Superior no Departamento de Or-
ganização e Comunicação, do Instituto de Seguran-
ça Social da Madeira, IP-RAM. 

- Nomeada a 7 de outubro de 2008 como Técnica Su-
perior de 2.ª classe, no mapa de pessoal do Centro 
de Segurança Social da Madeira. 

- Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para frequência de estágio de ingresso na carreira 
Técnico Superior a 2 de abril de 2007, no quadro de 
pessoal do Centro de Segurança Social da Madeira. 

 
Formação profissional: 
- “Processo de avaliação da violência doméstica”, no 

ano de 2016 
- “DASHBOARDS - Comunicar eficazmente a In-

formação de Gestão”, no ano de 2013 
- “Informação para a Monitorização: Registo, Trata-

mento e Discussão de Resultados”, no ano de 2013 
- “Como Elaborar um Plano de Comunicação. A 

Comunicação de Crise e Risco”, no ano de 2011 
- “Violência Doméstica”, no ano de 2010 
- “Formulação de Objetivos e Indicadores de Medida 

e Fixação de Metas de Desempenho”, no ano de 
2010 

- “Planos e Relatórios: Instrumentos de Gestão e 
Controlo Estratégico”, no ano de 2010 

- “Microsoft Excel - Avançado”, no ano de 2008 
- “Indicadores de Saúde - Elaboração de Planos e Re-

latórios de Atividades”, no ano de 2008 
- “Workshop Marketing Social”, no ano de 2008 
- “GR - Atendimento”, no ano de 2007 
- “Especialização TRABALHO EM REDE”, no ano 

de 2007 
- “Intervenção Comunitária com Famílias e Jovens”, 

no ano de 2007 
- “Desenvolvimento das Relações de Vinculação - 

-Teoria e Implicações para a Intervenção”, no ano 
de 2007 

- “SPSS-Iniciação e Avançado”, no ano de 2005 
- “Reinserção Social- Estratégias de Intervenção”, no 

ano de 2004 
- “Gestão Empresarial”, no ano de 2003 
- “Operador Informático em Ambiente Windows”, no 

ano de 2002. 
 
 

Despacho n.º 80/2017 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Apoio à Família, 
Infância e Juventude foi criada a Unidade de Assessoria 
Técnica, cujo Diretor de Unidade é equiparado a cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, 
do artigo 6.º e alínea a), do n.º 3, do artigo 16.º da mencio-
nada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a gestão 
e a coordenação da referida Unidade de Assessoria Técnica. 

Considerando que a licenciada Maria Teresa de Ornelas 
Carvalho reúne os requisitos legais exigidos para o provi-
mento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea a), do n.º 3, do artigo 16.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Psicologia, Maria Teresa 

de Ornelas Carvalho, Técnica Superior do ISSM, 
IP-RAM, em regime de comissão de serviço por 1 
ano, para o cargo de Diretora de Unidade de Asses-
soria Técnica, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 

 
Anexo do Despacho n.º 80/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Maria Teresa de Ornelas Carvalho 
Naturalidade: Porto da Cruz, Machico 
Data de Nascimento:5 de novembro de 1958 
 
Habilitações académicas: 
- Pós-Graduação em mediação Familiar, pelo Institu-

to Português de Mediação Familiar. 
- Licenciatura em Psicologia pela Faculdade de Psi-

cologia e de Ciências da Educação, da Universidade 
do Porto, concluída em 1988. 

 
Experiência profissional: 
- Desde 22 de abril de 2008 até à presente data, exer-

ce funções de Técnica Superior no Instituto de Se-
gurança Social da Madeira, IP-RAM. 

- Nomeada na categoria de Assessor Principal no 
mapa de pessoal do Centro de Segurança Social da 
Madeira a 22 de abril de 2008. 

- Nomeada na categoria de Assessor no quadro de 
pessoal do Centro de Segurança Social da Madeira 
a 21 de fevereiro de 2005. 

- Nomeada na categoria de Técnico Superior Princi-
pal no quadro de pessoal do Centro de Segurança 
Social da Madeira a 26 de maio de 2000. 

- Nomeada na categoria de Técnico Superior de 1.ª 
classe no quadro de pessoal do Centro de Segurança 
Social da Madeira a 25 de setembro de 1996. 

- Nomeada na categoria de Técnica Superior de 2.ª 
Classe de Reinserção Social no Instituto de Rein-
serção Social a 02 de dezembro de 1991. 

- Nomeada em regime de comissão de serviço extra-
ordinária para exercer as funções de estagiária da 
carreira de Técnico de Reinserção Social no Institu-
to de Reinserção Social a 15 de janeiro de 1990. 
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Formação profissional: 
- “Terapia Familiar: Curso de Especialização pela 

Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar” 
- “Curso Interativo sobre drogas (Socidroga)”, nos 

ano de 2001 e 2002 - 100H, organizado pelo Núcleo 
regional do projeto VIDA em cooperação com o 
Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicode-
pendência. 

- “Sensibilização à Intervenção Sistémica e Famili-
ar”, nos anos de 2001 e 2002 - 40H, organizado pe-
la Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. 

- “FOLLOW UP - Avaliação psicológica de crianças, 
jovens e adultos”, no ano de 2000 - 18H, organiza-
do pelo Serviço de Formação Permanente de Pesso-
al, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

- “Distúrbios Alimentares”, no ano de 2000 - 12H, 
organizado pelo Serviço de Formação Permanente 
de Pessoal, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

- “Psicologia da Gravidez e maternidade em Situação 
de risco”, no ano de 1999 - 15H, organizado pelo 
Serviço de Formação Permanente de Pessoal, da 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

 
Outros elementos curriculares: 
- Membro da Assembleia de Representantes da Or-

dem dos Psicólogos Portugueses - 2017 
- Coordenação do II Plano Regional Contra a Violên-

cia Doméstica - 2015/2019 
- Membro do Conselho Consultivo do Tribunal Judi-

cial da Comarca da Madeira - 2014/2017. 
- Vice-Presidente da Direção da ordem dos Psicólo-

gos Portugueses. 
- Membro do Conselho Consultivo do Mecanismo de 

Prevenção. 
 
 

Despacho n.º 81/2017 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Apoio à Família, 
Infância e Juventude foi criada a Unidade de Acolhimento, 
cujo Diretor de Unidade é equiparado a cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, do artigo 
6.º e alínea b), do n.º 3, do artigo 16.º da mencionada Porta-
ria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Acolhimento. 

Considerando que a licenciada Cláudia Sofia Nascimen-
to Carvalho reúne os requisitos legais exigidos para o pro-
vimento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea b), do n.º 3, do artigo 16.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Psicologia Aplicada, Cláu-

dia Sofia Nascimento Carvalho, Técnica Superior 
do ISSM, IP-RAM, em regime de comissão de ser-
viço por 1 ano, para o cargo de Diretora de Unidade 
de Acolhimento, do ISSM, IP-RAM. 

2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-
te do presente despacho, consta em anexo. 

 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 81/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Cláudia Sofia Nascimento Carvalho 
Naturalidade: Campanário, Ribeira Brava 
Data de Nascimento: 30 de agosto de 1980 
 
Habilitações académicas: 
- Pós graduação em Terapia Comportamental e Cog-

nitiva de crianças e adolescentes 
- Pós Graduação em Intervenção Sistémica e Terapia 

Familiar 
- Licenciatura em Psicologia Aplicada pelo Instituto 

Superior de Psicologia Aplicada, concluída em 
2005. 

 
Experiência profissional: 
- Desde 26 de março de 2010 até à presente data, 

exerce funções de Técnica Superior no Estabeleci-
mento Vila Mar, do Instituto de Segurança Social 
da Madeira, IP-RAM. 

- Nomeada a 26 de março de 2010 como Técnica Su-
perior, no mapa de pessoal do Centro de Segurança 
Social da Madeira. 

- Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para frequência de estágio de ingresso na carreira 
Técnico Superior a 5 de maio de 2008, no mapa de 
pessoal do Centro de Segurança Social da Madeira. 

 
Formação profissional: 
- “Os refugiados, a crise e os traumas” no ano de 

2016. 
- “Métodos e Técnicas de Modificação do Compor-

tamento” no ano de 2016. 
- “Programa de intervenção na parental idade 12-18 

anos” no ano de 2013. 
- “Estrela da Vida - Programa de Prevenção das To-

xicodependências” no ano de 2012. 
- “Curso de intervenção psicossocial em situações de 

catástrofe, crise e emergência, para agentes de pro-
teção civil - Nível I, Nível II e Nível III” no ano de 
2012. 

- “Intervenção psicológica em crise e emergência: en-
tre o risco e a oportunidade” no ano de 2012. 

- “TENTS-TP train the trainers - The European Net-
work for Traumatic Stress” no ano de 2011. 

- “Intervenção junto das crianças e jovens institucio-
nalizados com problemas de comportamento” no 
ano de 2011. 

- “Violência doméstica” no ano de 2011. 
- “Direitos e necessidades especiais das crianças e jo-

vens privados de cuidados parentais” no ano de 2011. 
- “Intervenções psicológicas em situação de catástro-

fe” no ano de 2010. 
- “Adoecimento, morte e luto na família: processos 

singulares e relacionais” no ano de 2010. 
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- “Dirigir pessoas e equipas com inteligência emoci-
onal e aprender a gerir o stresse pessoal e profissio-
nal” no ano de 2009. 

- “Potenciação criativa” no ano de 2008. 
- “Intervenção psicossocial em situações de crise e 

emergência” no ano de 2008. 
- “Supervisão de casos clínicos na área da violência 

doméstica” no ano de 2008. 
- “Grupos de Auto-Ajuda” no ano de 2008. 
- “Criatividade na formação” no ano de 2008. 
- “Avaliação e intervenção no luto” no ano de 2008. 
- “Abuso sexual de crianças - identificação e avalia-

ção” no ano de 2008. 
- “Abuso sexual de crianças e adolescentes” no ano 

de 2006. 
 
 

Despacho n.º 82/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Contribuintes foi 
criada a Unidade de Contribuintes e Relações Internacio-
nais, cujo Diretor de Unidade é equiparado a cargo de dire-
ção intermédia de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, do 
artigo 6.º e alínea a), do n.º 3, do artigo 9.º da mencionada 
Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Contribuintes e 
Relações Internacionais. 

Considerando que a licenciada Bárbara Margarida Castro 
Esmeraldo reúne os requisitos legais exigidos para o provi-
mento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea a), do n.º 3, do artigo 9.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Relações Internacionais, 

Bárbara Margarida Castro Esmeraldo, Técnica Su-
perior do ISSM, IP-RAM, em regime de comissão 
de serviço por 1 ano, para o cargo de Diretora de 
Unidade de Contribuintes e Relações Internacio-
nais, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 82/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Bárbara Margarida Castro Esmeraldo 
Naturalidade: São Pedro, Funchal 

Habilitações académicas: 
-  Licenciatura em Relações Internacionais - Ramo 

Relações Culturais e Políticas, pela Universidade do 
Minho, concluída em 1999. 

 
Experiência profissional: 
- Desde 4 de dezembro de 2013 até à presente data, 

exerce funções como Chefe de Setor de Relações 
Internacionais, no Departamento de Contribuintes, 
do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP- 
-RAM. 

- Nomeada a 9 de agosto de 2007, como Técnica Su-
perior de 1.ª Classe no quadro de pessoal do Centro 
de Segurança Social da Madeira. 

- Nomeada a 30 de abril de 2003, como Técnica Su-
perior de 2.ª classe no quadro de pessoal do Centro 
de Segurança Social da Madeira. 

- Celebração de contrato de avença celebrado com o 
Centro de Segurança Social da Madeira para a pres-
tação de serviços técnicos no período compreendido 
entre 1 de novembro de 2001 a 29 de abril de 2003. 

- Realização de estágio profissional no Centro de Se-
gurança Social da Madeira no período compreendi-
do entre 01 de fevereiro de 2001 e 31 de outubro de 
2001. 

 
Formação profissional: 
- “O Novo Código do Procedimento Administrativo”, 

no ano de 2016. 
- “Declarações de Remunerações na SSD”, no ano de 

2016. 
- “Prestações Mediatas” no ano de 2015. 
- “Prestações Imediatas” no ano de 2015. 
- “Código dos Regimes Contributivos” no ano de 

2014. 
- “ReDescobrir a SSD” no ano de 2013. 
- “ABC da Segurança de Informação” no ano de 

2011. 
- “Os Novos Regulamentos da U.E. - ISS, IP” no ano 

de 2010. 
- “GR Atendimento” no ano de 2008. 
- “Proteção Familiar” no ano de 2006. 
- “IDQ - Consulta Geral” no ano de 2006. 
- “O Essencial das Prestações” no ano de 2005. 
- “IDQ - Aplicação Identificação e Qualificação - 

- Util. Chave”, no ano de 2003 - 18H, organizado 
pelo Instituto de Informática e Estatística da Solida-
riedade. 

- “IDQ - Aplicação Identificação e Qualificação - 
- Util. Finais”, no ano de 2003 - 18H, organizado 
pelo Instituto de Informática e Estatística da Solida-
riedade. 

- “Aplicação CLO - TA”, no ano de 2002 - 12H, or-
ganizado pelo Instituto de Informática e Estatística 
da Solidariedade. 

- “Preparação pedagógica de formadores”, no ano de 
2003 - 110H, organizado pelo Serviço de Formação 
de Pessoal, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

 
Data de Nascimento: 24 de agosto de 1973 
 
 

Despacho n.º 83/2017 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 
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Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Prestações foi 
criada a Unidade de Prestações Imediatas, cujo Diretor de 
Unidade é equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º 
grau, conforme previsto no n.º 3, do artigo 6.º e alínea b), do 
n.º 3, do artigo 10.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Prestações Ime-
diatas. 

Considerando que o licenciado Luís Miguel da Cruz Ca-
rapinha reúne os requisitos legais exigidos para o provimen-
to do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
alínea b), do n.º 3, do artigo 10.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear o licenciado em Relações Internacionais, 

Luís Miguel da Cruz Carapinha, Técnico Superior 
do ISSM, IP-RAM, em regime de comissão de ser-
viço por 1 ano, para o cargo de Diretor de Unidade 
de Prestações Imediatas, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular do nomeado, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 83/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Luís Miguel da Cruz Carapinha 
Naturalidade: São Jorge de Arroios, Lisboa 
Data de Nascimento: 9 de março de 1971 
 
Habilitações académicas: 
- Licenciatura em Relações Internacionais, pela Uni-

versidade Autónoma de Lisboa, concluída em 1994. 
 
Experiência profissional: 
- Desde 4 de dezembro de 2013 até à data, nomeado 

Chefe de Setor de Prestações Imediatas, no Depar-
tamento de Prestações, do Instituto de Segurança 
Social da Madeira, IP-RAM. 

- Nomeado a 24 de outubro de 2006, como Técnico 
Superior de 2.ª classe no quadro de pessoal do Cen-
tro de Segurança Social da Madeira. 

- Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para frequência de estágio de ingresso na carreira 
Técnico Superior a 15 de março de 2005, no quadro 
de pessoal do Centro de Segurança Social da Ma-
deira. 

- Exercício de funções de Técnico Superior no Centro 
Social e Paroquial de Santo António, no período 
compreendido entre dezembro de 2002 a março de 
2005. 

Formação profissional: 
- “Código do Procedimento Administrativo - 2.º mó-

dulo”, no ano de 2016, organizado pelo Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM. 

- “Sistema integrado de avaliação de desempenho na 
RAM”, no ano de 2016, organizado pela Direção 
Regional da Administração Pública e da Moderni-
zação Administrativa; 

- “Código do Procedimento Administrativo - 1.º mó-
dulo”, no ano de 2016, organizado pelo Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM. 

- “Prestações Diferidas”, no ano de 2016, organizado 
pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP- 
-RAM. 

- “Prestações Imediatas”, no ano de 2015, organizado 
pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP- 
-RAM. 

- “Fundo de Garantia Salarial”, no ano de 2015, or-
ganizado pelo Instituto de Segurança Social da Ma-
deira, IP-RAM. 

- “Código dos Regimes Contributivos”, no ano de 
2014, organizado pelo Instituto de Segurança Social 
da Madeira, IP-RAM. 

- “Redescobrir a SSD”, no ano de 2013, organizado 
pelo Instituto de Informática, I.P. 

- “Gestão Documental do CSSM na aplicação Smart-
docs”, no ano de 2012, organizado pelo Centro de 
Segurança Social da Madeira. 

- “Microsoft Office Powerpoint”, no ano de 2011, or-
ganizado pela Fundação pra a divulgação das Tec-
nologias de Informação. 

- “ABC da segurança de informação”, no ano de 
2011, organizado pelo Instituto de Informática, I.P. 

- “SICC - Consultas SICC Prestações”, no ano de 
2010, organizado pelo Instituto de Informática, I.P. 

- “O novo SIADAP”, no ano de 2010, organizado pe-
lo Centro de Segurança Social da Madeira. 

- “Microsoft Excel Avançado”, no ano de 2009, orga-
nizado pela Fundação para a Divulgação das Tecno-
logias de Informação. 

- Fundo de garantia salarial”, no ano de 2008, organi-
zado pelo Instituto de Informática, I.P. 

- “GR - Atendimento”, no ano de 2007, organizado 
pelo Instituto de Informática., I.P. 

- “Gestão do tempo e rentabilização de tarefas”, no 
ano de 2006, organizado pela Divisão de Formação 
de Pessoal, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

- PF - Proteção familiar”, no ano de 2006, organizado 
pelo Instituto de Informática e Estatística da Segu-
rança Social. 

- “Código do Procedimento Administrativo”, no ano 
de 2005 - 30H, organizado pela Direção Regional 
de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos; 

- “Liderança e Dinâmica de Grupos”, no ano de 2005 - 
30H, organizado pela Divisão de Formação Profis-
sional, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

- “O Essencial das Prestações”, nos anos de 
2004/2005 - 30H, organizado pelo Instituto de In-
formática e Estatística da Segurança Social, I.P. 

- “ITPT - Impedimentos temporários para o traba-
lho”, no ano de 2004 - 24H, organizado pelo Institu-
to de Informática e Estatística da Solidariedade. 

- “Aplicação desemprego”, no ano de 2004 - 24H, 
organizado pelo Instituto de Informática e Estatísti-
ca da Solidariedade. 

- “IDQ - Consulta Geral”, no ano de 2004 - 10H, or-
ganizado pelo Instituto de Informática e Estatística 
da Solidariedade. 
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- “Microsoft Powerpoint”, no ano de 2003 - 25H, or-
ganizado pelo Serviço de Formação de Pessoal, da 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

 
 

Despacho n.º 84/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, foi criado o Departamento de Projetos e Programas 
Sociais, cujo Diretor é equiparado a cargo de direção intermé-
dia de 1.º grau, conforme previsto no n.º 3, do artigo 6.º e  
n.º 1, do artigo 14.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação do referido Departamento de Projetos e 
Programas Sociais. 

Considerando que a licenciada Maria Fernanda Mendon-
ça Fernandes Gomes reúne os requisitos legais exigidos para 
o provimento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
n.º 1, do artigo 14.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conju-
gado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, do artigo 5.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º5/2004/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, 
determina-se o seguinte: 

 
1.  Nomear a licenciada em Sociologia, Maria Fernan-

da Mendonça Fernandes Gomes, Técnica Superior 
do ISSM, IP-RAM, em regime de comissão de ser-
viço por 1 ano, para o cargo de Diretora de Depar-
tamento de Projetos e Programas Sociais, do ISSM, 
IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 84/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Maria Fernanda Mendonça Fernandes Gomes 
Data de Nascimento: 23 de Novembro de 1966   
Naturalidade: Ponta do Sol 
 
Formação académica: 
-  Licenciatura em Sociologia pelo Instituto Superior 

de Ciências do Trabalho e da Empresa (1984-1989) 
 
Experiência profissional: 
-  Desde 01 de maio de 2015 - Desempenha funções 

de apoio técnico no Gabinete de Planeamento, Or-
ganização e Conhecimento (GPOC), mais direta-
mente ao Setor de Planeamento e Comunicação 
(SPC).  

-  2016 - Co-coordenou a elaboração do Plano Regio-
nal Para o Envelhecimento Ativo (2016-2019). 

-  De 8 de novembro de 2007 até 30 de abril de 2015 -  
- Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segu-
rança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP- 
-RAM). 

-   Setembro de 2010 - Nomeada representante do 
Governo Regional da Madeira na Comissão Nacio-
nal de Acompanhamento do Ano Europeu do Vo-
luntariado - 2011. 

-  De março de 2008 até 30 de abril de 2015 - Repre-
sentante do Governo Regional da Madeira no Con-
selho Nacional para a Promoção do Voluntariado. 

-  02 de abril de 2005 - Nomeada Diretora de Serviços 
de Prestação de Acão Social do CSSM.  

-  2003 - Integrou o grupo de trabalho para a imple-
mentação e acompanhamento do projeto para a Re-
de Regional de Cuidados Continuados (RRCCI). 

-  2001 - Integrou o grupo de trabalho responsável pe-
lo programa funcional orientador da reestruturação 
do Hospital Doutor João d´Almada. 

-  2 de Agosto de 1999 - Nomeada Chefe de Divisão 
de Equipamentos Sociais Oficiais Para Idosos do 
Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM). 

-  1997 - Integrou o grupo que realizou o trabalho 
“Caracterização do Serviço de Ajuda Domiciliária”. 

-  1996 - Alargou o apoio técnico aos projetos euro-
peus da 3.ª Rede e “Horizon I”; Foi interlocutora na 
RAM para o Programa “Ser Criança”. 

-  1993 - Integrou o Núcleo de Apoio Técnico da 
DSAS, desempenhando funções técnicas aos Proje-
tos de Luta Contra a Pobreza (PLCP´s) em curso.  

-  Dezembro de 1992 - Elaborou o relatório de estágio 
sobre a temática “A pobreza - dimensões e comple-
xidade. Os projetos de Luta Contra a Pobreza na 
RAM - metodologia, objetivos e resultados”. 

-  Janeiro de 1991 - Iniciou funções na Direção de 
Serviços de Acão Social (DSAS) da Direção Regio-
nal da Segurança Social (DRSS). 

 
Formação profissional: 
-  Curso de formação Profissional “Responsabilidade 

Civil Extracontratual”, realizado em setembro 2013, 
com duração de 14 h; 

-  Seminário de Alta Direção realizado de 21 a 25 de 
Novembro de 2005.  

-  Curso de Especialização em Direção de Instituições 
de Acão Social (Instituto Superior Ciências Educa-
tivas - ISCE) (2004-2005). 

-  Curso de Formação profissional sobre o Sistema In-
tegrado de Avaliação de Desempenho na Adminis-
tração Pública, realizado em setembro de 2004.  

-  Curso de Formação profissional: Introdução ao Di-
reito e ao Direito Administrativo, realizado em ju-
nho de 2002. 

 
 

Despacho n.º 85/2017 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Apoio ao Idoso 
foi criada a Unidade de Apoio ao Idoso, cujo Diretor de 
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Unidade é equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º 
grau, conforme previsto no n.º 1, do artigo 6.º e alínea a), do 
n.º 3, do artigo 15.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Apoio ao Idoso. 

Considerando que a licenciada Maria da Graça Almeida 
Freire reúne os requisitos legais exigidos para o provimento 
do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 6.º e na 
alínea a), do n.º 3, do artigo 15.º dos Estatutos do ISSM, IP- 
-RAM, conjugado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, 
do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regio-
nais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de 
julho, determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Serviço Social, Maria da 

Graça Almeida Freire, Técnica Superior do ISSM, 
IP-RAM, em regime de comissão de serviço por 1 
ano, para o cargo de Diretora da Unidade de Apoio 
ao Idoso, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 85/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Maria da Graça Almeida Freire 
Naturalidade: Moçambique 
Data de Nascimento: 24 de dezembro de 1969 
 
Habilitações académicas: 
- Pós-Graduação em Proteção de Menores pela Fa-

culdade de Direito, da Universidade de Coimbra. 
- Pós-Gradução em Direção Instituições de Ação So-

cial pelo Instituto Superior de Ciências Educativas 
de Lisboa. 

- Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Supe-
rior Bissaya-Barreto, concluída em 1994. 

 
Experiência profissional: 
- Desde 18 de novembro de 2016 até à presente data, 

exerce funções de Técnica Superior no Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM. 

- Exercício de funções em regime de gestão corrente 
no cargo de Diretora de Unidade da Zona Leste no 
período compreendido entre 19 de agosto de 2016 
até 17 de novembro de 2016. 

- Nomeada em regime de comissão de serviço no 
cargo de Diretora de Unidade da Zona Leste no pe-
ríodo compreendido entre 19 de agosto de 2013 a 
18 de agosto de 2016. 

- Exercício de funções como Técnica Superior no pe-
ríodo compreendido entre 1 de abril de 2013 a 18 de 
agosto de 2013, no Instituto de Segurança Social da 
Madeira, I.P. 

- Nomeada em regime de substituição por 90 dias no 
cargo de Diretora de Unidade da Zona Leste a 1 de 
janeiro de 2013. 

- Exercício de funções como Técnica Superior no pe-
ríodo compreendido entre 21 de dezembro de 2012 
a 30 de dezembro de 2012, no Instituto de Seguran-
ça Social da Madeira, I.P. 

- Renovação da comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão de Desenvolvimento Comunitário 
a 9 de dezembro de 2011. 

- Nomeada em comissão de serviço no cargo de Che-
fe de Divisão Desenvolvimento Comunitário a 9 de 
dezembro de 2008. 

- Nomeada em Técnica Superior de 1.ª Classe de Ser-
viço Social no quadro de pessoal do Centro de Segu-
rança Social da Madeira a 15 de março de 2005. 

- Destacada para o exercício de funções na Direção 
do Centro de Acolhimento de São Tiago no período 
compreendido entre 5 de janeiro a 30 de agosto de 
2004. 

- Nomeada em Técnica Superior de 2.ª Classe de Ser-
viço Social no quadro de pessoal do Centro de Segu-
rança Social da Madeira a 7 de novembro de 2001. 

- Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para a frequência de estágio de ingresso na car-
reira Técnica Superior a 2 de dezembro de 1999, 
para o quadro de pessoal do Centro de Segurança 
Social da Madeira. 

 
Formação profissional: 
- “Liderar e Motivar Equipas” 
- “Intervenção Comunitária com Famílias e Jovens” 
- “Desenvolvimento das Relações de Vinculação -  

- Teoria, Avaliação e Implicações para a Interven-
ção” - no ano de 2007 - 7H, organizado pelo Centro 
de Segurança Social da Madeira. 

- “ Indicadores de Saúde - Elaboração de Planos e 
Relatórios de Atividades” 

- “Metodologias de Trabalho em Rede - Blended Le-
arning 

- “Intervenção e Desenvolvimento Comunitário com 
Crianças, Jovens e Famílias” 

- “FORGEP” 
- “Desenvolvimento de Competências Parentais” 
- “Gestão para a Qualidade dos Serviços Públicos” 
- “Metodologias de Intervenção para Equipas de Tra-

balho de Rua” 
- “Em busca do Tesouro das Famílias”, na área da In-

tervenção Familiar em Prevenção Primária das To-
xicodependências” 

- “Terapia Familiar - Abordagem Sistémica da Soci-
edade” 

- “Terapia Familiar - Abordagem Sistémica da Soci-
edade” 

- “Preparação Pedagógica de Formadores”, no ano de 
2002 - 110H, organizado pela secretaria Regional 
dos Assuntos Sociais. 

- “Negligência e Maus-tratos na Criança e Jovem. 
Adoção - Aspetos Legais”, no ano de 2002 - 30H, 
organizado pela Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

- “Formação para Presidentes das Comissões de Pro-
teção de Crianças e Jovens”, no ano de 2002 - 6,5H, 
organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento 
Social. 

- “Intervenção e Reinserção Social nos diferentes 
Comportamentos Desviantes e Delinquência Juve-
nil, Alcoolismo, Toxicodependência e suas Conse-
quências Gerais”, no ano de 2001 - 30H, organizado 
pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

- “Estratégias Comunicacionais nas Equipas de Tra-
balho de Saúde e Segurança Social”, no ano de 
2001 - 30H, organizado pelo Serviço de Formação 
de Pessoal, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 
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- “Ética e Direitos Humanos no Trabalho”, no ano de 
2000 - 24H, organizado pelo Serviço de Formação 
de Pessoal, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais. 

 
 

Despacho n.º 86/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Gestão de Recur-
sos Humanos foi criada a Unidade de Apoio Técnico à Ges-
tão de Recursos Humanos, cujo Diretor de Unidade é equi-
parado a cargo de direção intermédia de 2.º grau, conforme 
previsto no n.º 3, do artigo 6.º e n.º 3, do artigo 20.º da men-
cionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Apoio Técnico à 
Gestão de Recursos Humanos. 

Considerando que a licenciada Fátima Luisa Gomes Al-
ves reúne os requisitos legais exigidos para o provimento do 
cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
n.º 3, do artigo 20.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conju-
gado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, do artigo 5.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º5/2004/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, 
determina-se o seguinte: 

 
1.  Nomear a licenciada em Direito, Fátima Luisa Go-

mes Alves, Técnica Superior do ISSM, IP-RAM, 
em regime de comissão de serviço por 1 ano, para o 
cargo de Diretora de Unidade de Apoio Técnico à 
Gestão de Recursos Humanos, do ISSM, IP-RAM. 

 
2.  A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3.  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 
Anexo do Despacho n.º 86/2017, de 10 de fevereiro 

 
Nota curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Fátima Luísa Gomes Alves. 
Data de Nascimento: 26 de maio de 1975. 
Naturalidade: Funchal 
 
Formação académica: 
-  Licenciatura em Direito pela Universidade Autó-

noma de Lisboa, concluída em 1998. 
 
Experiência profissional: 
•  Técnico Superior, no departamento de Recursos 

Humanos, no Instituto de Segurança Social da Ma-
deira, IP-RAM, a partir de 21/12/2012: 

-  elaboração de pareceres jurídicos relativos às 
matérias de competência do referido Departa-
mento, nomeadamente, parentalidade, horários 
de trabalho, acidentes em serviço, licenças, 
remunerações e abonos; 

-  elaboração de propostas de diplomas legais; 
-  apoio jurídico ao Departamento de Recursos 

Humanos, incluindo as secções de pessoal e 
vencimentos. 

•  Renovação da comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 
de 10/07/2011 a 20/12/2012; 

•  Nomeação em regime de comissão de serviço no 
cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, na sequência de procedimento concursal, 
a 10/07/2008, por despacho de Sua Excelência o 
Secretário Regional dos Assuntos Sociais, de 
10/07/2008; 

•  Nomeação em regime de substituição no cargo de 
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 
por despacho de Sua Excelência o Secretário Regi-
onal dos Assuntos Sociais, de 22 de agosto de 2007; 

•  Nomeação na categoria de Consultor Jurídico de 1ª 
Classe, na sequência de concurso interno de acesso 
limitado, a 02/12/2005, por despacho de Sua Exce-
lência a Secretária Regional dos Assuntos Sociais 
de 28/11/2005; 

•  Estágio na Divisão de Gestão e Formação de Pesso-
al do Centro de Segurança Social da Madeira, da 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais para o in-
gresso no quadro na carreira de Consultor Jurídico, 
com início a 06/08/2001, tendo sido nomeada defi-
nitivamente na categoria de Consultor Jurídico de 2ª 
Classe a 29/01/2003; 

•  Conclusão do estágio da Ordem dos Advogados, em 
julho de 2001, tendo solicitado a suspensão da ati-
vidade em 2004;  

•  Exercício de funções de consultora jurídica para a 
firma de promoção imobiliária “Nunes & Silva”, 
entre janeiro e maio do ano de 2000 

 
Formação profissional: 
Específica: 
• “Entrevista de avaliação de competências” - no ano 

de 2016 - 14H - organizado pela Direção Regional 
da Administração Pública e da Modernização Ad-
ministrativa; 

•  “Regime jurídico da função pública” - no ano de 
2014 - 28H, organizado pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, da Vice-
Presidência; 

• “Regime do contrato de trabalho em funções públi-
cas: férias, faltas e licenças” - no ano de 2011 
-  21H, organizado pela Direção Regional da 

Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

•  “O novo SIADAP - avaliação e gestão do desempe-
nho (DLR 27/2009/M, de 21/8) - no ano de 2009 -  
- 16H, organizado pela Direção Regional da Admi-
nistração Pública e Local, da Vice-Presidência; 

•  “Contrato de trabalho em funções públicas e a sua 
prática redatorial” - no ano de 2009 - 14H organiza-
do pela Direção Regional da Administração Pública 
e Local, da Vice-Presidência; 

•  “O regime do contrato de trabalho em funções pú-
blicas” - no ano de 2009 - 30H, organizado pela Di-
reção Regional da Administração Pública e Local, 
da Vice-Presidência; 

•  “Novo procedimento concursal” - no ano de 2009 -  
- 14H, organizado pela Direção Regional da Admi-
nistração Pública e Local, da Vice-Presidência; 
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•  “Modalidades de contrato individual na administra-
ção pública e sua prática redatorial” no ano de 2007 
- 14H, organizado pela Direção Regional da Admi-
nistração Pública e Local, da Vice-Presidência; 

• “Regime de Aposentação da Função Pública” no 
ano de 2006 - 30H, organizado pela Direção Regio-
nal da Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

• “O concurso de pessoal na Administração Pública” 
no ano de 2006 - 30H, organizado pela Direção Re-
gional da Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

• “GESVEN-REPORT WRITER (BASE)”, no ano de 
2006 - 10, 50H, organizado pela Soft2000 - 
- Sociedade de Serviços Informáticos, S.A.; 

• “GESVEN-ESTATÍSTICAS DE VENCIMENTOS 
(BASE)”, no ano de 2006 - 10, 50H, organizado pe-
la Soft2000 - Sociedade de Serviços Informáticos, 
S.A.; 

• “Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública” no ano de 2005 - 30H, or-
ganizado pela Divisão de Formação Profissional da 
Direção Regional de Gestão e Desenvolvimentos 
dos Recursos, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais; 

• “Novo Regime do Contrato Individual de Trabalho 
na Administração Pública” no ano de 2005 - 15H, 
organizado pela Divisão de Formação Profissional 
da Direção Regional de Gestão e Desenvolvimentos 
dos Recursos, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais; 

• “Avaliação do Desempenho”, no ano de 2005 -18H, 
organizado pelo Centro de Segurança Social da Ma-
deira, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais; 

•  “O Novo sistema de avaliação de desempenho na 
administração pública”, no ano de 2004 - 18H, or-
ganizado pelo Centro de Segurança Social da Ma-
deira, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais; 

•  “SIADAP - A avaliação de desempenho das pessoas 
e das organizações” no ano de 2004 - 12H, organi-
zado pela Direção Regional da Administração Pú-
blica e Local, da Vice-Presidência; 

• “Novo Código do Direito do Trabalho”, no ano de 
2004 - 32H, organizado pela Divisão de Formação 
Profissional, da Direção Regional de Gestão e De-
senvolvimentos dos Recursos, da Secretaria Regio-
nal dos Assuntos Sociais; 

• “Técnicas de entrevista e análise de informação pa-
ra júris de concursos”, no ano de 2003 - 30H, orga-
nizado pela Direção Regional da Administração 
Pública e Local, da Vice-Presidência; 

 • “Regime de férias, faltas e licenças”, no ano de 
2003 - 30H, organizado pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

• “Gestão estratégica de recursos humanos”, no ano 
de 2002 - 30H, organizado pela Direção Regional 
da Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

• “Processamento de abonos e regalias sociais”, no 
ano de 2002 - 30H, organizado pela Direção Regio-
nal da Administração Pública e Local, da Vice- 
-Presidência; 

• “Regime jurídico das despesas públicas em aquisi-
ção de bens e serviços”, no ano de 2002 - 30H, or-
ganizado pela Direção Regional da Administração 
Pública e Local, da Vice-Presidência; 

• “Novo regime de carreiras na administração públi-
ca”, no ano de 2001- 30H, organizado pela Direção 
Regional da Administração Pública e Local,  
da Vice-Presidência. 

Geral: 
• “Elaboração de Leis e Regulamentos” - no ano de 

2014 - 28H, organizado pela Direção Regional de 
Administração Pública e Local; 

• “Microsoft Office Word 2010 - Avançado” no ano 
de 2013 - 21H, organizado pelo Instituto de Admi-
nistração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM; 

• “Gestão documental SmartDocs V.3 - Utilização” 
no ano de 2011 - 7H, organizado pelo Centro de 
Segurança Social da Madeira; 

• “Gestão do desempenho organizacional” no ano de 
2009 - 28H, organizado pela Direção Regional de 
Administração Pública e Local, da Vice-Presidência; 

• “Direito Administrativo” no ano de 2006 - 30H, or-
ganizado pela Direção Regional de Administração 
Pública e Local, da Vice-Presidência; 

 
 

Despacho n.º 87/2017 
 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional  

n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os Es-
tatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 de 
janeiro, sendo que foi criado o Departamento de Apoio ao 
Idoso, cujo Diretor de Departamento é equiparado a cargo de 
direção intermédia de 1.º grau, conforme previsto no n.º 1, do 
artigo 6.º e artigo 15.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação do referido Departamento de Apoio ao 
Idoso. 

Considerando que a licenciada Cristina Isabel Gaspar 
Nunes do Valle reúne os requisitos legais exigidos para o 
provimento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 6.º e no 
artigo 15.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conjugado com 
os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, do artigo 5.º 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, determina-se o seguinte: 

 
1.  Nomear a licenciada em Serviço Social, Cristina 

Isabel Gaspar Nunes do Valle, Técnica Superior do 
ISSM, IP-RAM, em regime de comissão de serviço 
por 1 ano, para o cargo de Diretora do Departamen-
to de Apoio ao Idoso, do ISSM, IP-RAM. 

 
2.  A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3.  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 

Anexo do Despacho n.º 87/2017, de 10 de fevereiro 
 

Nota curricular 
 
Dados pessoais: 
Nome: Cristina Isabel Gaspar Nunes do Valle 
Naturalidade: Sé Nova, Coimbra 
Data de Nascimento:14 de agosto de 1971 



14  
Número 28 

10 de fevereiro de 2017 

 

 

Habilitações académicas: 
-  Pós-Graduação em Proteção de Menores pelo Cen-

tro de Estudos de Direito da Família da Universida-
de de Coimbra, no ano de 2004. 

-  Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Supe-
rior de Serviço Social de Coimbra, concluída em 
1994. 

 
Experiência profissional: 
-  Desde 17 de novembro de 2016 até à presente data, 

exerce funções de Técnica Superior no Instituto de 
Segurança Social da Madeira, IP-RAM. 

-  Exercício de funções em regime de gestão corrente 
no cargo de Diretora do Departamento de Equipa-
mentos e Respostas Sociais no período compreen-
dido entre 25 de julho de 2016 até 16 de novembro 
de 2016. 

-  Nomeada em regime de comissão de serviço no 
cargo de Diretora do Departamento de Equipamen-
tos e Respostas Sociais no período compreendido 
entre 25 de julho de 2013 a 24 de julho de 2013. 

-  Nomeada em regime de substituição no cargo de 
Diretora do Departamento de Equipamentos e Res-
postas Sociais a 1 de janeiro de 2013. 

-  Transitou para o cargo de Chefe de Unidade da Zo-
na Leste, ao abrigo dos estatutos do Instituto de Se-
gurança Social da Madeira, IP-RAM, aprovados pe-
la Portaria n.º 167/2012, de 20 de dezembro. 

-  Renovação da comissão de serviço no cargo de 
Chefe de Divisão da Zona Leste a 5 de setembro de 
2012. 

-  Nomeada em regime de substituição no cargo de 
Diretora de Serviços de Prestação de Ação Social 
no período compreendido entre 2 de janeiro de 2008 
a 5 de fevereiro de 2012. 

-  Nomeada em comissão de serviço no cargo de Che-
fe de Divisão da Zona Leste a 8 de agosto de 2005. 

-  Nomeada em regime de substituição no cargo de 
Chefe de Divisão da Zona Leste a 2 de abril de 
2005. 

-  Nomeada em Técnica Superior Principal de Serviço 
Social no quadro de pessoal do Centro de Seguran-
ça Social da Madeira a 3 de dezembro de 2004. 

-  Nomeada em Técnica Superior de 1.ª Classe de 
Serviço Social no quadro de pessoal do Centro de 
Segurança Social da Madeira a 26 de maio de 2000. 

-  Nomeada em Técnica Superior de 2.ª Classe de 
Serviço Social no quadro de pessoal do Centro de 
Segurança Social da Madeira a 2 de dezembro de 
1998. 

-  Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para a frequência de estágio de ingresso na car-
reira Técnica Superior a 5 de maio de 1997. 

-  Celebração de contrato de trabalho a termo certo 
com o Centro de Segurança Social da Madeira a 02 
de maio de 1995, com renovação por um ano. 

 
Formação profissional: 
-  Curso de Mediação Familiar pelo Instituto Portu-

guês de Mediação Familiar, no ano de 2008. 
-  “Reinserção social”, no ano de 2004 - 30H, organi-

zado pela Divisão de Formação Profissional, da Se-
cretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Sistema integrado de avaliação do desempenho da 
administração pública, no ano de 2004 - 7H, orga-
nizado pela Divisão de Formação Profissional, da 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Gestão da mudança”, no ano de 2003 - 15H, orga-
nizado pelo Serviço de Formação de Pessoal, da Se-
cretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Gerir e motivar equipas”, no ano de 2002 - 35H, 
organizado pelo Serviço de Formação de Pessoal, 
da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais. 

-  “Animação e Dinamização de Parcerias”, no ano de 
2002. 

-  “Socidrogas”, no ano de 2001. 
-  “Curso de Formação de Formadores”, no ano de 

1998. 
 
 

Despacho n.º 88/2017 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional  
n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016 procedeu à segunda 
alteração à orgânica do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional  
n.º 34/2012/M, de 16 de novembro. 

Considerando que nessa sequência foram aprovados os 
Estatutos do ISSM, IP-RAM pela Portaria n.º 17/2017, de 23 
de janeiro, sendo que no Departamento de Património e Con-
tratação Pública foi criada a Unidade de Contratação Pública, 
cujo Diretor de Unidade é equiparado a cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, do artigo 
6.º e n.º 3, do artigo 21.º da mencionada Portaria n.º 17/2017. 

Considerando que se torna imprescindível garantir a ges-
tão e a coordenação da referida Unidade de Contratação 
Pública. 

Considerando que a licenciada Susana Márcia Gonçalves 
Lucas Correia reúne os requisitos legais exigidos para o 
provimento do cargo. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e 
n.º 3, do artigo 21.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conju-
gado com os n.ºs 1 e 5, do artigo 3.º-A e n.º 6, do artigo 5.º 
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, 
determina-se o seguinte: 

 
1. Nomear a licenciada em Direito, Susana Márcia 

Gonçalves Lucas Correia, Técnica Superior do 
ISSM, IP-RAM, em regime de comissão de serviço 
por 1 ano, para o cargo de Diretora de Unidade de 
Contratação Pública, do ISSM, IP-RAM. 

 
2. A nota curricular da nomeada, que é parte integran-

te do presente despacho, consta em anexo. 
 
3. O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 

24 dias de janeiro de 2017. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
 

Anexo do Despacho n.º 88/2017, de 10 de fevereiro 
 

Nota curricular 
 
Dados pessoais: 
Nome: Susana Márcia Gonçalves Lucas Correia 
Naturalidade: São Pedro, Funchal 
Data de Nascimento: 10 de Janeiro de 1976 
 
Habilitações académicas: 
- Pós-graduação em Direito do Trabalho, pela Facul-

dade de Direito da Universidade de Lisboa, comple-
tada no ano 2001. 
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- Master em Direção e Gestão de Serviços de Saúde 
(600 horas), de 1 de maio a 21 de novembro de 
2003, promovido pela Universidade de Alcalá, em 
Madrid. 

- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, concluída em 1999. 

 
Experiência profissional: 
- Desde 4 de dezembro de 2013 até à presente data, 

nomeada Chefe de Setor de Gestão do Património e 
Contratação Pública, no Departamento de Patrimó-
nio e Contratação Pública, do Instituto de Seguran-
ça Social da Madeira, IP-RAM. 

- Exercício de funções, a partir de 1 de fevereiro de 
2010, como Consultora Jurídica de 1.ª classe, na 
Divisão de Aprovisionamento e Património, Dire-
ção de Serviços de Gestão Interna, do Centro de 
Segurança Social da Madeira. 

- Cessação da comissão de serviço, a seu pedido, com 
efeitos a partir de 31 de janeiro de 2010, no cargo 
de Diretora de Serviços de Património e Imobiliá-
rio, da Direção Regional do Património, na Secreta-
ria Regional do Plano e Finanças. 

- Nomeada a 1 de junho de 2009, em regime de co-
missão de serviço, no cargo de Diretora de Serviços 
de Património e Imobiliário, da Direção Regional 
do Património, na Secretaria Regional do Plano e 
Finanças. 

- Nomeada, a 16 de janeiro de 2009, em regime de 
substituição, no cargo de Diretora de Serviços do Pa-
trimónio Imobiliário, da Direção Regional do Patri-
mónio, na Secretaria Regional do Plano e Finanças. 

- Nomeada, a 30 de novembro de 2007, em regime de 
substituição, no cargo de Diretora de Serviços de 
Gestão Imobiliária, da Direção Regional do Patri-
mónio, na Secretaria Regional do Plano e Finanças. 

- Nomeada a 2 de dezembro de 2005, como Consul-
tora Jurídica de 1.ª classe, no quadro de pessoal do 
Centro de Segurança Social da Madeira. 

- Nomeada a 1 de outubro de 2005, em regime de co-
missão de serviço, no cargo de Chefe de Divisão de 
Estudos Patrimoniais, da Direção Regional do Patri-
mónio, na Secretaria Regional do Plano e Finanças. 

- Requisitada, de 21 de fevereiro de 2005 a 21 de se-
tembro de 2005, pela Secretaria Regional do Plano 
e Finanças, como Consultora Jurídica de 2.ª classe 
na Divisão de Estudos Patrimoniais, da Direção Re-
gional do Património, na Secretaria Regional do 
Plano e Finanças. 

- Nomeada a 23 de novembro de 2001 como Consul-
tora Jurídica de 2.ª classe, no quadro de pessoal do 
Centro de Segurança Social da Madeira. 

- Celebração de contrato administrativo de provimen-
to para frequência de estágio de ingresso na carreira 
Técnico Superior a 6 de junho de 2001, no no qua-
dro de pessoal do Centro de Segurança Social da 
Madeira. 

- Celebração de contrato de trabalho a termo certo, de 
1 de abril a 5 de junho de 2001, com o Centro Soci-
al e Paroquial de Santo António, como Técnica Su-
perior. 

- Celebração de contrato de avença com o Centro de 
Segurança Social da Madeira para a prestação de 
serviços técnicos no período compreendido entre 3 
de outubro de 2000 a 1 de março de 2001. 

- Realização de estágio profissional no Centro de Segu-
rança Social da Madeira no período compreendido en-
tre 3 de janeiro de 2000 a 2 de outubro de 2000. 

Formação profissional: 
- “Regime da Contratação Pública”, no ano de 2016 -  

- 21H, organizado pela Direção Regional da Admi-
nistração Pública e da Modernização Administrativa. 

- “O Código do Procedimento Administrativo”, no 
ano de 2015 - 12H, organizado pela Direção Regio-
nal da Administração Pública e da Modernização 
Administrativa. 

- “Código dos Contratos Públicos: A Execução dos 
Contratos”, no ano de 2014 - 21H, organizado pela 
Direção Regional da Administração Pública e Local 
e o Instituto Nacional de Administração. 

- Workshop “ O Portal dos Contratos Públicos”, no ano 
de 2014 - 3H, organizado pelo Instituto da Constru-
ção e do Imobiliário, I.P. e a ASSICOM - Associação 
dos Industriais e Construtores da Madeira. 

- “Contratos Públicos: A Análise das Propostas”, no 
ano de 2013 - 28H, organizado pela Direção Regio-
nal da Administração Pública e Local e o Instituto 
Nacional de Administração. 

- “O Contrato de Empreitada de Obras Públicas, da 
Formação à Execução”, no ano de 2011 - 35H, pro-
movido pela Direção Regional da Administração Pú-
blica e Local e o Instituto Nacional de Administração. 

- “O Tribunal de Contas e o Controlo Externo das Fi-
nanças Públicas”, no ano de 2007 - 24H, organizado 
pela Direção Regional da Administração Pública e 
Local. 

- “A Promoção do Registo Predial da Administração 
Pública”, no ano de 2006 - 18H, promovido pelo 
Instituto Nacional de Administração. 

- Curso de Especialização em Expropriações por Uti-
lidade Pública, no ano de 2006 - 30H, organizado 
pela Direção Regional do Património, sob a coorde-
nação do Prof. Doutor Fernando Alves Correia. 

- “O Contencioso Administrativo - Aspetos Práticos”, 
no ano de 2006, organizado pela Direção Regional 
da Administração Pública e Local. 

- “Conheça o Regime Jurídico da Expropriação”, no 
ano de 2005 - 14H, organizado pelo IFE Portugal. 

- “Sistema de Solidariedade e Segurança Social”, no 
ano de 2004 - 30H, organizado pelo Centro de Se-
gurança Social da Madeira. 

- “Regime Jurídico de Emprego - Direito do Traba-
lho”, no ano de 2004 - 30H, organizado pela Dire-
ção Regional de Gestão e Desenvolvimento dos Re-
cursos. 

- “Regime Jurídico de Aquisição de Bens e Servi-
ços”, no ano de 2004 - 21H, organizada pela Dire-
ção Regional de Gestão e Desenvolvimento dos Re-
cursos. 

- “O Concurso de Pessoal na Administração Pública”, 
no ano de 2004 - 30H, organizado pela Direção Re-
gional de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos. 

- “Obras Públicas - Adjudicação e Execução de Em-
preitadas e Concessões”, no ano de 2004 - 14H, or-
ganizado pela Direção Regional da Administração 
Pública e Local. 

- Conferência/Debate “as compras eletrónicas em 
Portugal”, no ano de 2004, organizado pelo Instituto 
Nacional de Administração. 

- “O Direito de Mera Ordenação Social e Respetivos 
Processos”, no ano de 2003 - 16H, organizado pela 
Direção Regional de Gestão e Desenvolvimento dos 
Recursos. 

- Ação de Formação sobre o Sistema Tutelar Educa-
tivo, no ano de 2003, organizado pelo Centro de 
Segurança Social da Madeira. 
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- “Código do Procedimento Administrativo”, no ano 
de 2002 - 30H, organizado pela Direção Regional 
da Administração Pública e Local. 

- “Regime jurídico das despesas públicas em aquisi-
ção de bens e serviços”, no ano de 2002 - 30H, or-
ganizado pela Direção Regional da Administração 
Pública e Local. 

- Curso de Formação Profissional nos seguintes mó-
dulos do Sistema de Informação Financeira da Se-
gurança Social: ISPS01, ISPS02, ISPS03, FI02, 
FI03, AA01, AA02, AA03 e AA04 (45,5 horas), no 
ano de 2002, organizado pela CaseEdinfor e pelo 
Centro de Segurança Social da Madeira. 

- “Aplicação da Fiscalidade nos Serviços Públicos -  
- IRS, IRC e IVA”, no ano de 2001 - 30H, organi-
zado pela Direção Regional da Administração Pú-
blica e Local. 

- “Regime jurídico da realização de despesas pú-
blicas”, no ano de 2001 - 30H, organizado pela 
Direção Regional da Administração Pública e 
Local. 

- “Regime jurídico da realização de despesas públi-
cas”, no ano de 2001 - 30H, organizado pela Dire-
ção Regional da Administração Pública e Local. 

- “Certificação e Sistemas da Qualidade”, no ano de 
2001 - 30H, organizado pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local. 

- “O regime de aquisição de bens e serviços”, no ano 
de 2001 - 18H, organizado pelo Sindicato dos Qua-
dros Técnicos do Estado. 

- Certificação de Aptidão Profissional como Forma-
dora, emitida pela Secretaria Regional da Educação, 
em 3 de outubro de 2000. 

- “Formação de Formadores”, no ano de 2000 -  
- 133H, organizado pela LUSITANAFORMA, 
Formação e Consultoria, Lda. 

- “Técnicos Superiores Estagiários”, no ano de 2000 -  
- 120H, organizado pela Direção Regional da Ad-
ministração Pública da Administração Pública e 
Local e pelo Instituto Nacional de Administração 

- “Direito Comercial”, no ano de 2000 - 30H, organi-
zado pelo Centro de Segurança Social da Madeira. 
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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: € 5,48 (IVA incluído) 
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