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- Formação “Gerir por Objetivos e Avaliar o De-
sempenho Organizacional”, DRAPL - 2007; 

- Formação sobre “Visual Maker, Visual Tab e Vi-
sual Web”, promovida pela Empresa ODEC, no 
âmbito do Projeto DAMARECE, projeto de inicia-
tiva comunitária INTERREG III-B, DRE - - 2007; 

- Participação nas III Jornadas Ibero- -Atlânticas de 
Estatísticas Regionais, promovidas pelo Serviço 
Regional de Estatística dos Açores e realizadas em 
Angra do Heroísmo, 2009; 

- Formação sobre “O Sistema de Normalização Con-
tabilístiac (SNC)”, Secretaria Regional do Plano e 
Finanças, 2009; 

- Formação sobre o Inventário Nacional de Sistemas 
e Abastecimentos de Águas e Águas Residuais -  
- Vertente Física e Financeira, Instituto Nacional 
da Água - 2010; 

- Formação sobre o “Cálculo da Dívida Pública Re-
gional”, promovida pelo Banco de Portugal (BdP) -  
- 2011; 

- Formação sobre a “Compilação das Contas não fi-
nanceiras das Administrações Públicas: fontes e 
métodos”, INE - 2012; 

- Formação sobre a “Lei dos Compromissos e paga-
mentos em atraso”, promovida pela Direção- Geral 
de Orçamento, DROC - 2012; 

- Formação sobre “Ajustamento défice - dívida”, 
BdP - 2012 

 
 
Nome: Donato Filipe Fernandes de Gouveia 
 
I - Formação académica: 
-  Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa. 

-  Pós-Graduação em Estudos Europeus, promovido 
pelo Instituto de Estudos Superiores do Cine Fó-
rum do Funchal e ministrado pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Coimbra. 

 
II - Experiência profissional: 
-  Estágio no Banco Mello, S.A., como Gestor de 

Conta, entre agosto de 1997 e fevereiro de 1998, 
como Gestor de Conta; 

-  Técnico Superior de 2ª Classe na Direção de Servi-
ços do Fundo Social Europeu, da Direção Regional 
de Formação Profissional, desde março de 1998 a 
abril de 2001; 

-  Técnico Superior de 2ª Classe na Divisão de Ges-
tão de Recursos Humanos, entre maio de 2001 e ju-
lho de 2002; 

-  Técnico Superior de 1.ª Classe no quadro de pesso-
al da Direção Regional de Formação Profissional 
desde fevereiro de 2003 a junho de 2006; 

-  Técnico Superior Principal no quadro de pessoal da 
Direção Regional de Formação Profissional desde 
junho de 2006. 

Cargos Dirigentes 
-  Nomeado em comissão de serviços de três anos no 

cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto 
de Gestão de Fundos Comunitários, com efeitos a 
partir de 10 de julho de 2002, através da Resolução 
n.º 745/2002 de 04/07/2002 do Conselho do Go-
verno, publicada no JORAM n.º 74 I Série de 16 de 
julho de 2002. 

-  Renovação da comissão de serviços por três no 
cargo Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de 
Gestão de Fundos Comunitários, com efeitos a par-

tir de 10 de julho de 2005, através da Resolução  
n.º 733/2005 do Conselho do Governo, publicada 
no JORAM n.º 61 I Série de 07.de junho de 2005. 

-  Nomeado em comissão de serviços de três anos no 
cargo de Vice-Presidente do Instituto de Desenvol-
vimento Regional, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2007, através do Despacho Conjunto 
da Presidência do Governo Regional e da Secreta-
ria Regional do Plano e Finanças de 13/11/2007, 
publicado no JORAM n.º 224 II Série de 03 de de-
zembro. 

-  Renovação da comissão de serviços por três anos 
no cargo de Vice-Presidente do Instituto de Desen-
volvimento Regional, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2010, por Despacho de Sua Excelên-
cia o Secretário Regional do Plano e Finanças, da-
tado de 08/09/2010, publicado no JORAM, II Sé-
rie, n.º 190, de 11/10/2010. 

-  Renovação da comissão de serviços no cargo de 
Vice-Presidente do Instituto de Desenvolvimento 
Regional, com efeitos a partir de 20 de dezembro 
de 2011, por Despacho de Sua Excelência o Secre-
tário Regional do Plano e Finanças, datado de 
20/12/2011, publicado no JORAM, II Série, n.º 9, 
de 11/01/2012. 

-  Designado em regime de substituição no cargo de 
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desen-
volvimento Regional, com efeitos a partir de 14 de 
dezembro de 2012, através do Despacho do Secre-
tário Regional do Plano e Finanças de 13/12/2012, 
publicado no JORAM n.º 223, II Série de 21 de de-
zembro. 

- Nomeado em comissão de serviço, no cargo de 
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desen-
volvimento Regional, através do Despacho  
n.º 112/2016, publicado no JORAM n.º 155, II Sé-
rie de 9 de setembro. 

 
III - Outra formação académica e experiência profissio-

nal 
- Curso de Formação de Formadores ministrado pela 

Lusitanaforma - Formação e Consultoria, Lda., 
com a duração de 164 horas (14/09/98 a 16/12/98); 

- Sessão de trabalho referente a “Acção de Articula-
ção entre a Inspecção Geral de Finanças e as Enti-
dades Gestoras dos Fundos Comunitários, na Regi-
ão Autónoma da Madeira”, promovida pelo Gestor 
do POPRAM II e realizada na Direção Regional de 
Formação Profissional, com a duração de 12 horas 
(21 e 22/12/98); 

- Ação de formação com a Inspeção-Geral de Finan-
ças e com o D.A.F.S.E., promovida pelo gestor do 
POPRAM II e realizada na DRFP, com a duração 
total de 35 horas (1 a 5/03/99); 

- Curso “O Tratado da União Europeia - e de Maas-
tricht a Amesterdão”, promovido pela Direção Re-
gional da Administração Pública e Local, com a 
duração total de 24 horas (13 a 16/12/99); 

- Curso “Técnicos Superiores Estagiários”, promo-
vido pela Direção Regional da Administração Pú-
blica e Local, com a duração total de 120 horas 
(2/5/2000 a 22/9/2000); 

- Curso “Correio Electrónico”, promovido pela Ma-
deira Tecnopolo, com a duração total de 7 horas 
(4/6/2000); 

- Curso “Descoberta da Internet”, promovido pela 
Madeira Tecnopolo com a duração total de 7 horas 
(19/06/2000); 



6 - S 
Número 1 

4 de janeiro de 2017 

 

 

- Curso “Criação de Páginas Web”, promovido pela 
Madeira Tecnopolo com a duração de 21 horas (e a 
8/11/2000); 

- Curso “Gestão do Pessoal - Quadros e Carreiras na 
Administração Pública”, promovido pela Direção 
Regional da Administração Pública e Local, com a 
duração total de 18 horas (de 16 a 18/05/2001); 

- Curso “Administração Pública e o seu Regime Ju-
rídico”, promovido pela Direção Regional da Ad-
ministração Pública e Local, com a duração total 
de 60 horas (28/5 a 8/6/2001); 

- Curso “O Concurso de Pessoal na Administração 
Pública”, promovido pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, com a duração to-
tal de 30 horas (20 a 24/05/2002); 

- Curso “Comportamento Organizacional para a 
Produtividade na Administração Pública”, promo-
vido pela Direção Regional da Administração Pú-
blica e Local, com a duração total de 24 horas (09 a 
12/12/2003); 

- Curso “A Prestação de Contas e Responsabilidades 
Financeiras nos Serviços com Autonomia Admi-
nistrativa”, promovido pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, com a duração to-
tal de 24 horas (23 a 26/03/2004); 

- Curso “SIADAP - A Avaliação de Desempenho 
das Pessoas e das Organizações”, promovido pela 
Direção Regional da Administração Pública e Lo-
cal, com a duração total de 12 horas (15 a 
16/06/2004); 

- Curso “Auditores Internos da Qualidade”, promo-
vido pela Leadership Business Consulting, com a 
duração de 14 horas (24 a 25/06/2004); 

- Curso “FP 05.2005 Manutenção de Sistemas de 
Gestão da Qualidade”, promovido pela DTIM - 
- Associação Regional para o Desenvolvimento das 
Tecnologias de Informação na Madeira, com a du-
ração total de 14 horas (28/02/2005 a 01/03/2005); 

- Curso “Qualificação de Auditores Internos ISO 
9001:2000”, promovido pela SGS Portugal, S.A., 
com a duração total de 40 horas (22 a 31/03/2005); 

- Curso “Gestão de Processos no Âmbito da norma 
NP EN ISO 9001:2000”, promovido pela APQ - 
- Associação Portuguesa para a Qualidade., com a 
duração total de 21 horas (11 a 13/05/2005); 

- Curso “Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos”, 
promovido pelo INA, com a duração de 12 horas 
(21 a 22/09/2006); 

- “CAGEP - Curso Avançado da Gestão Pública” di-
rigido aos titulares de cargos de direção superior da 
administração pública, promovido pelo INA com a 
duração de 50 horas e com classificação final de 
16,8 valores;  

- “Curso Intensivo de Inglês”, promovido pela Esco-
la de Línguas Self, com a duração de 32 horas; 

- “Noções Elementares de Socorrismo”, promovido 
pela Câmara Municipal do Funchal com a duração 
de 7 horas (16 a 19 novembro 2007); 

- Curso “Segurança da Informação - Implementação 
e Gestão do Risco”, promovido pela APQ com a 
duração de 14 horas (03 a 04/07/2008); 

- Curso “A versão DIS da Norma ISO 9001:2008 ”, 
promovido pela SGS com a duração de 8 horas (16 
de junho de 2008); 

- Curso “Novo Procedimento Concursal”, promovi-
do pela DRAPL com a duração de 14 horas (04 a 
05 de junho de 2009); 

- Curso “Ferramentas para a Certificação nos Servi-
ços Públicos (NP ISO 9001:2008) ”, promovido 
pela DRAPL com a duração de 21 horas (16 a 18 
de setembro de 2009); 

- Curso “SIADAP 123 RAM”, promovido pela 
Knowit com a duração de 21 horas (01 a 03 de fe-
vereiro de 2010); 

- Curso “Contratação Pública na RAM”, promovido 
pela Knowit com a duração de 21 horas (18 a 20 de 
outubro de 2010); 

- Curso “Construção do Plano e Relatório de Ativi-
dades em Articulação com o SIADAP”, promovido 
pela DRAPL com a duração de 14 horas (24 a 25 
de outubro de 2013); 

- Curso “Apresentação do Sistema de Segurança de 
Informação do IDR”, promovido pelo IDR com a 
duração de 2 horas (18 de novembro de 2014); 

- Curso “Alteração para a ISO 9001:2015“, promo-
vido pela SGS com a duração de 8 horas (27 de 
abril de 2016).  

Seminários: 
- “A Toxicodepêndencia - Fenómeno Contemporâ-

neo”, promovido pela Secretaria Regional dos As-
suntos Sociais e realizado no Madeira Tecnopolo 
(5 a 6/06/1998); 

- “Formação Profissional: Que Percursos?”, promo-
vido e realizado pela DRFP, enquadrado no Pro-
grama da I Feira Regional de Formação Profissio-
nal (27/06/1998); 

- “O Impacto do Euro na Economia Portuguesa”, 
promovido pela Escola Profissional Cristóvão Co-
lombo (16/10/1998); 

- “Inovação e Qualidade na Formação”, promovido 
pela DRFP (Março de 2001); 

- “Seminário de Apresentação da Componente Fun-
do Social Europeu do POPRAM III”, promovido 
pela DRFP (12/07/2001); 

- “Comércio e Distribuição em Portugal”, promovi-
do pela DRFP (12/10/2001); 

- “Acreditar na Qualidade, Investir na Inovação”, 
promovido pela DRFP (27/03/2003); 

- “Avaliação Económico Financeira dos Investimen-
tos Internacionais”, promovido pelo Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial (12/06/2003); 

- “A Nova Estratégia Europeia para o Emprego”, 
promovido pelo Instituto Regional de Emprego 
(05/12/2003); 

- “Factura Electrónica”, promovido pelo NESI 
(21/03/2006); 

- “Sessão sobre a Estratégia de Lisboa”, promovida 
pelo Instituto de Gestão de Fundos Comunitários 
(16/04/2007); 

- “Certificação enquanto responsabilidade das orga-
nizações, Qualidade em ambiente de segurança”, 
promovida pelo ACIF (04/06/2008); 

- “Seminar on the impacts of the Lisbon Treaty on 
local and regional authorities”, promovido pela EI-
PA (2 a 21/05/2010); 

- “VI Conferência Anual de Turismo”, promovida 
pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos 
Economistas (04/05/2012);  

- “Avaliação do QREN 2007-2013 e do próximo 
Quadro Estratégico Comum 2014-2020”, promovi-
do pelo IDR (16/10/2012); 

- “VII Conferência Anual de Turismo”, promovida 
pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos 
Economistas (03/05/2013);  




