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Secretaria Regional de Educação, de 1 de julho de 
2005 a 30 de novembro de 2011. 

-  Exerceu as funções de Diretor de Serviços da Ad-
ministração Escolar e Recursos Humanos Docentes, 
da Secretaria Regional de Educação e Recursos 
Humanos, inicialmente em regime de substituição 
desde 15 de novembro de 2012, sendo que a partir 
de 15 de julho de 2013 foi nomeado em comissão 
de serviço na sequência de procedimento concursal, 
tendo cessado tal comissão de serviço em 1 de agos-
to de 2015. 
Como docente: 
-  Lecionou, como assistente convidado, de abril 

a julho de 2007, de outubro de 2007 a janeiro 
de 2008 e de fevereiro a julho de 2010 na Uni-
versidade da Madeira a cadeira de “Direito e 
Legislação Escolar”, no curso de Mestrado em 
Educação, Especialidade em Administração 
Educacional.  

Como formador: 
-  Participou no esforço formativo da então Dire-

ção Regional de Administração e Pessoal, da 
Secretaria Regional de Educação, focalizada 
nos funcionários/agentes e trabalhadores dos 
estabelecimentos de educação/ensino da Re- 
gião Autónoma da Madeira., nas áreas dos 
"Direitos, Deveres e Funções" e "Regime Jurí-
dico da Função Pública - Pessoal Docente". 

-  Monitorou, a convite da Associação de Jovens 
Agricultores da Madeira e Porto Santo, o mó-
dulo "Legislação e Programas de Incentivo", 
no "Curso de Iniciação à Aquacultura". 

 
Outras atividades: 
-  A convite, escreveu um artigo subordinado ao tema 

“Tratamento de Dados Pessoais”, publicado na re-
vista Território Educativo, da Direção Regional de 
Educação do Norte. 

-  É também co-autor da obra “Regime Jurídico do 
Pessoal Docente”, publicado pela Livraria Almedi-
na em 2004. 

-  Foi associado fundador da Associação Regional de 
Administração Educacional (ARAE), constituída, 
mediante escritura pública, em 21 de julho de 2006. 

-  Em 15 de julho de 2007 no âmbito dos encontros da 
ARAE, foi preletor da conferência, “O Estado, a 
Regionalização Político-administrativa e a Reforma 
da Política Educativa na Década 90”. 

-  Pelo Despacho n.º 23/2018, publicado no JORAM 
em 12 de janeiro de 2018, foi nomeado para a Co-
missão de Análise a que alude o artigo 5.º da Porta-
ria n.º 62/2009, de 24 de junho, a qual Regulamenta 
o processo de concessão de redução no tempo de 
serviço para efeitos de progressão e transição ao 6.º 
escalão, nos termos do artigo 53.º do Estatuto da 
Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira. 
• Coordenadora do Projeto de Aferição da Qua-

lidade do Sistema Educativo Regional; 
• Coordenadora do Gabinete de Apoio à Orga-

nização e Planeamento do Sistema Educativo 
Regional. 

 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 
 

Despacho n.º 118/2018 
 
Considerando que o n.º 4 do artigo 4.º do Decreto Regu-

lamentar Regional n.º 5/2018/M, de 28 de fevereiro deter-

mina que o diretor regional é substituído, nas suas ausências 
e impedimentos, pelo diretor de serviços para o efeito desig-
nado. 

Assim, nas minhas ausências e impedimentos, designo 
como meu substituto, ao abrigo do mencionado preceito 
legal conjugado com o n.º 2 do artigo n.º 42.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro: 

a) A Diretora de Serviços de Recursos Humanos das 
Escolas e dos Serviços, Mestre Elizabeth Vieira Pe-
reira Gonçalves; 

b) Na ausência desta, o Diretor de Serviços de Admi-
nistração Escolar e Recursos Humanos Docentes, 
Dr. João Diogo Figueira Ribeiro Pereira; 

c) Na ausência dos anteriores, a Diretora de Serviços 
de Planeamento e Gestão, Dr.ª Sílvia Cristina Rego 
de França Dória; 

d) Na ausência dos dirigentes acima designados, o Di-
retor de Serviços de Assuntos Jurídicos, Mestre Jo-
sé António de Sousa e Freitas Câmara.  

 
Funchal, 15 de março de 2018. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António 

José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
 

Despacho n.º 119/2018 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, que adapta à 
Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 82/2009, de 
2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei  
n.º 135/2013, de 4 de outubro, do Despacho n.º 97/2014, de 
6 de junho, da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 
publicado no JORAM, II Série, n.º 106, de 11 de junho de 
2014, e ainda da alínea b) do n.º 4 do Despacho Normativo 
n.º 4/2005, de 18 de abril, dos Secretários Regionais do 
Plano e Finanças e dos Assuntos Sociais, publicado no  
JORAM, I Série, n.º 36, de 19 de abril de 2005, sob proposta 
do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Adminis-
tração da Saúde, IP-RAM, determino seguinte: 

 
1. Designar em comissão de serviço, o Dr. Paulo An-

dré Gouveia Vieira, Assistente da Carreira Especial 
Médica, na área de exercício profissional de Medi-
cina Geral e Familiar, Médico do mapa de pessoal 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Ma-
deira, E.P.E., na qualidade de Delegado de Saúde 
Adjunto do Município de Santa Cruz, com funções 
de mera substituição nas ausências e/ou impedimen-
tos do Delegado de Saúde do supramencionado 
Município. 

 
2. A presente nomeação é feita pelo período de três 

anos e produz efeitos reportados a 1 de janeiro de 
2018.  

 
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 22 dias do 

mês de fevereiro de 2018. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de 

Câmara Ramos  

Duarte.Pinto
Realce


