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PRESiDENClj\ DO GOVERNO REGIONAL
Reso!u;;ao n.' 651/88:
J\utoriZ8 a sdmiss80 de Jose Alexandre Freitas Spino
la, com a categoria de Praticante de cantcneiro, pa'a
prcstsr s8tvigo no ambito da Direcgao de Servigos
de Hidraul,ica.

Resolw;:.a,o n.' 652/88:
Declara a utilidade publicC\ da expropriagzo dos im6
veie necessaries a obra de «construg8o da Eet3(aJ
Elevat6ria e Reser/atories de distribuig80 de agua a
Zona Turfstica - sito da Ponta, fregues'a e concelho
do 'Porto Santo» e auteriza a Secretaria Reg,ional do
Equipamente Social a tomar posse administrativa dos
meslTlos imovers.

Resoiw;ao n.' 653/88:
Dec!ara a uti"ic!ade publica da expropriag80 dos imo
vcis neoessaros a chra de .construg2.0 das EstagiSes
Eleval6rias de Aguas Residua's e Putura Estagao de
Tr3'2mento sitio da Penta, freguesia e cancel he
do Porto Santo» e autoriza a Secretaria Regio:lal do
Equipamento Seciol a tom3r posse administrativa ccs
meS'ITlOS irn6veis.

QUinta-feira, 9 de lunho de 1988
Rcsoh!~§o

n.' 655/88:

Deo!ara a uti/dade publica da expropriag80 dosimo
veis necessaries a obra de «arranjo e alargamento
da curva da .E.R. 101, no srtio do Porto, freguesia e
concelhe co Porto Moniz» e autorizaa Secretaria
Reg'onal do Equipamento Social a tamar posse admi
nistrativa dos mesmos imoveis.
Resolulf,ao n.' 657/88:
Nomeia 0 Engenheiro Joao Anton'o Sa e Sousa como
representante da Regino no Conselho Nacional de
Cartografia.

Au,oiiza a ceiebraC;:6o de contrato adicional
tada do Labomt6rio Qufmice-Agrfoola.

a em;:>rei

Resolu!?ao n.' 659/88:
J\prova 0 mapa de trabalhos a mais da empreitada de
«construgao da saida oeste do Funchal - 1.' fase.e
autorjza a celebrac;:ao do respectivo contrato adicienal.
Resolw;ao n. O 660/88:
Adjudica, com d'spensa de oontra 1o escrito, a emprei
tada de «veda<;ao do campo de futebol da Camacha»
a Antonio Daniel de Freitas Soares.
Resolulf,ao n.' 661/88:
Revoga a Resolugao n,' 506/88, de 21 de Abril.

ReSO:Uf;ao n.' 654/83:
ResoIUf:~o

n.' 662/88:

Declare a utilid2de pubi:ica da expropria<;ao dos imc
vc~s necess8rios 2 obrn de {cCGlistrug8o de L~-m reser·

va'6:'io de agua de rega», no sitio do C2r/c,lhal, f,e·
gucsia dosCanhas. cancelho da Penta do Sol e auto
riZ8 a Secretaria Regional do Equipamento Soci'al a
temar posss apministrativa dos mesmos imoveis.

Resolur;;,aQ n.' 655/88:
Declara a util'dade publica da expropriac;:ao dos ireS
veis necessarios a obra de «construg20 do arruamen
to de ligag2e enire a E.R. 207 e 0 Caminhe Municipal
sitio da Ventrecha, freguesia ds Agua de Pena,
cancalhe de Santa Cruz» e autoriza a Camara Munici
lJal de Santa Cruz a temar lJasse administrativa dos
mesmos imaveis.

Adjudica a empreitada de «alYelvamento do campo
de futebo\ da Camacha» a sociedade dcnominada
"RELFAFE - RELVADOS E JARDiNAGEM L1MITADA».

Autoriza a prccessamento da despesa respeitante ao
concurso publico n.' 3/88 [fornecimento de medica
mentes ao Centro Hospitalar do Funchall, no mon
tante de 25 134 779$.
ReSO:Ulf,80 n.' 664/88:
Concede um subsidio aos alunos finalistas cia Esco!a
de Enfermagem de S. Jose de cluny, no montan:e
de 120000$.
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fle:;oiw;:a<o n." 6G5/88:
Au~or'z,n 0 processamento dn despesa res';Jeitante ao
ccncurso JimitmJo n. 5,1/88 (fomedmento de dais
8utodavesa Direcc;ao Heg'ional de SaC",:e Puhl'ica),
no montnnte de 9 178 650$.
O

Reso!w;,ao n.' 666/88:
Detormina 8 aplicac;50 a Regiao do disposto na Por
taria n.' 149/88, de 9 de Marc;a,

SECRETARiA REGiONAL DA ECONOMIA
Portaria n.' 37/88:
Define e cmacteriza os cursos e estagios susceptf
veis de benef,;ciar do reg'me de ajudas compartici
pacins pe'as Comunidades EUi"cpeias a formagi'io pro
fissional 8grfcolal.
QllllllllllllllllmmllilliUlllllllllliillllllllUlllillUlllUllllllllmllUllllllllllllllllllllllllllllllllmI

PRESIDf:NCIA DO GOVER NO REGIONAL
Resoiuc;ao n.O 651/88

Considerando a i,ecessidade de aomitir opera
rios para a Direcgao de Servi90s de Hidraulica;

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de r\t1aio de 1988, reso!veu:
Autorizar a admissao de Jose Alexandre Frei
tas Spinola, na categoria de Praticante de Canto
neira, par contrato administrativo, nos termos do
ponto 7 ,do art.O 30.° do Decreta-lei n.O 248/85 de
15 de Julho.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 652/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
No usa das competencias atribuidas pelo De
creta-lei n.O °171/83. de 2 de Maio enos termos
e ao abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreta-lei
n.O 845/76, de 11 de Dezembro. nas redacg6es in
troduzidas pelos decretos-Ieis n.O 154/83 e 413/83.
de 12 de Abril e 23 de Novembro, respectivamente.
ficam declarados de utilidade publica, corn carac
ter de urgencia das expropriag6es, as im6veis e
tados as direitos a eles inerentes e au relativos.
(servid6es e serventias, colonias, arrendamentos,
acess6es, reg~:lIias, aguas, pertences e acess6rios,
prejufzos emergentes da cessa<;:80 de actividades
S
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e todos e quaisquer OLitros, sem reserva aiguma),
constantes da pianta allexa, necessarios a "Obra
de constru93o da Estac;ao Elevat6ria e Reservat6
rios de distr'lbuigao de agua a Zona TurisHca 
sitio de Ponta. freguesia e cancalho do Porto San·
to}), a real izar por este Governo Regional, atraves
da sua Secretaria Regional do Equipamento Social.
Simu!taneamente e em consequencia, nos
termos do n.O 1 do artigo 17,° do citado Decreta·
-lei n.O 845/76. e autorizada a sobredita Secretaria
Regionai do Equipamento Social a tamar posse
administrativa dos mesmos im6veis par se consi
derar essa posse indispensavel 210 inicio dos tra·
baihos respectivos.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regiona!, Alberto Joao Cardoso
Gonc;aives Jardim.

9 DE JUNHO DE 1988
ResoluyBo
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653/88

alguma) constantes da planta anexa, necesscl'rios

a

o Conseiho

do Governo, reunido em plenario

em 26 de Maio de 1988, resolveu:

«

Obra de construc;:ao das Esta<;6es Elevatorias

de Aguas Residuais e Futura Estac;:ao de Trata
mento -

Sftio da Ponta, freguesia e concelho do

Porto Santo», a realizar par este Governo Regio
No uso das competencias atribufdas pelo De
nal, atraves da sua Secretaria Regional do Equipa
cre·Lei n.' 171/83, de 2 de Maio enos termos
menta Social.
e ao abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreto-Lei
n.O 845/76, de 11 de Dezembro, nas redacc;:6es in
troduzidas pelos decretos-Ieis n. es 154/83 e 413/83,
de 12 de Abri I e 23 de Novembro, respectivamen
te, ficam declarados de utilidade publica, com ca
racter de urgencia das expropriac;:6es, os imo'Jeis
e todos os direitos a eles inerentes e ou relati
vos, (servid6es e serventias, colonias, arrendamen
tos, acess6es, regalias, aguas, pertences e aces

Simuitaneamente e em consequencia, nos ter
mos do n.O 1 do artigo 17.° do citado Decreta-Lei
n. V 845/76,

e autorizada

a sobredita Secretaria Re

gional do Equipamento Social a Tomar posse admi
nistrativa dos mesmos im6veis por se considerar
essa posse indispensavel ao infcio dos trabalhos
respectivos.
Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

sorios, prejufzos emergentes da cessac;:ao de acti

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

vidade e todos e quaisquer outros, sem reserva

Gom;;alves Jardim.
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Resoluc;ao n.O 654/88

NDMERO 88

essa pose indispensave! ao infcio dos trabalhos
respectivos.

a Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolv8u:
No usa das competencias atribufdas pelo De
creto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio enos termos e
ao abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreto-Lei n.O
845/76, de 11 de Dezembro, nas redac<;:oes intro
duzidas pelos decretos-leis n.O 154/83 e 413/83,
de 12 de Abri I e 23 del\Jovembro, respectivamen
te, ficam declarados de utilidade publica, com ca
racter de urgencia das expropria<;:oes, as im6veis
e todos os direitos a eles inerentes e ou relati
vos, (servidoes e serventias, colonias, arrenda
mentos, acessoes, regalias, aguas, pertences e
acess6rios, prejufzos emergentes da cess8gao de
actividades e todos e quaisquer outros, sem re
serva alguma) constantes da planta anexa, local i
zados no sftio do Carvalhal - Moinhos, freguesi;a
dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, necessa
«Obra de constrw;:ao de urn reservat6rio de
rios
agua de rega", a levar a efeito por este Governo
Regional, atraves da sua Secretaria Regional da
Economia, correndo os processos de expropriacao
pela Secretaria Regional do Equipamento Social
que, para 0 efeito, e desingada entidade expro
priante.

a

Pres i
Presidencia do Governo Regional. dente do Governo Regional, Alberto J030 Cardoso
Gom;alves Jardim.

S

a

Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mos do n.O 1 do artigo 17.° do citado Decreto-Lei
n.O 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re
O

gional do Equipamento Social a tamar posse aami
nistrativa dos mesmos im6veis por se considerar

«Obra de constru<;:ao do arruamento de liga<;:80 en

Resoluc;ao n.O 655/88

tre a E.R. 207 e

o Conselho

do Governo, reunido em plem1rio

0

Caminho Municipal -

Sftio da

Ventrecha, freguesia de AQua de Pena, concelho
de Santa Cruz" a levar a efeito pela Camara re

em 26 de Maio de 1988, resolveu:

querente.
Usando das competencias atribufdas pelo De

Em consequencia e simultaneamente, fica a

creto-Lei n.O 171/83, de 2 de Maio (e por Ihe ter

sobredita Camara Municipal de Santa Cruz auto

sido requerido pela Camara Municipal de Santa

rizada a tomar posse administrativa, nos termos

Cruz), e no'S termosdos artigos 10.° e 14.° do De
creto-Lei n.O 845/76, de 11 de Dezembro, nas re

do n.O 1 do artigo 17.° do citado Decreto-Lei n.O

dacgoes introduzidas pe!os decretos-Ieis n.O 154/83

845/76, dos mesrnos imoveis par se considerar
essa posse indispensavel ao infcio imediato dos

e 413/83, de 12 de Abril e 23 de Novembro, res

trabalhos respectivQs.

S

pectivamente, ficam declarados de utilidade pu
blica, com caracter de urgencia das expropria<;:oes
os imoveis e todos os direitos a eles inerentes e ou
relativos, constantes 'da planta anexa, necess:arios

a

Presidencia do Governo Regional. -

a

Pres i

dente do Governo Regional, Alberto lOBO Cardoso
Gonr;elves Jardim.

9 DE JUNHO DE 1988
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Resolut;:ao n.O 656/88

o Conselha

alguma), constantes da planta anexa, necessarios

a "Obra
do Governo, reunido em plenario

em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Na usa das competencias atribufdas 'pelo De
creta-Lei n,O 171/83, de 2 de Maio enos termos e
ao abrigo dos artigos 10.° e 14.° do Decreto-Lei
n." 845/76, de 11 de Dezembro, nas ·redacc;oes in
traduzkJas pelas decretos·leis n.OS 154/83 e 413/83,
de 12 de Abri I e 23 de Novembro, respectivamen
te, ficam declarados de utilidade publica, com ca
racter de urgencia e das expropriac;oes, os im6
veis e todos os direitos a eles inerentes e ou

de arranjo e alargamento da curva da E.R.

101, no Sftio do Porto, freguesia e concelho do
Porto Moniz», a realizar por este Governo Regio
nal, atraves da sua Secretaria Regional do Equipa
mento Social.
Simultaneamente e em consequencia, nos ter
mos do n.O 1 do artigo 17.° do citado Decreto·Lei
n.O 845/76, e autorizada a sobredita Secretaria Re
gionaldo Equipamento Social a tomar posse admi
nistrativa dos mesmos im6veis por se considerar
essa posse indispens8vel ao infcio imediato dos
respectivos trabalhos.

relativos (servid6es e serventias, colonias, arren
damentos, acess6es, regalias, pertences e acess6

Presidencia do Governo Regional. -

0 Presi

rios, prejufzos emergentes de cessac;oes de acti

dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso

vidades e todos e quaisquer outros, sem reserva

Gon9alves Jardim.
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ResolUl;ao n.O 657/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Nomear 0 Engenheiro Joao Antonio Sa e Sou
sa, Chefe de Divisao do Gabinete de Topografia e
Desenho da Secretaria Regional do Equipamento
Social como representante da Regiao ,b,utonoma
da Madeira no Conselho Nacional de Cartografia.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pres i
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Resolu«;ao

11.°

658/88

o Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, tendo como objectivo
equipar 0 futuro Laboratorio Oufmico-Agrfcola de
modo a torna-Io eficaz e operacional, de acorda com
a mais moderna tecnologia, para beneficia da Agri
culturada Regiao. resolve celebrar contrato adicio·

nal com a firma Teixeira Duarte - Engenharia e
Canstruc;:6es, S.A., adjudicataria da abra, no valor
de 97500 000$00, carrespondentes a execuc;:ao dos
seguintes trabalhos:
mento
-

Construc;:ao da cantina e respectivo equipa
Redes de gases laboratoriais
Climatizac;:ao e rede electrica especffica
Redes de alarme, anti-intrusao e incendio
Gerador de emergencia
Grupo hidropressor de pressao constante.

Estes trabalhos deverao ser executados no
prazo maximo de dais meses e fica autorizado 0
Secretario Regional do Equipamneto Social a ou
torgar 0 respectivo contrato, sendo a cobertu
ra orc;:amental dada atraves da rubrica n.O
04/50/01.01/71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.

9 DE JU I\J 1-10 DE 1988
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Resolu~ao

Resoluc;ao n.O 659/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Aprovar 0 Mapa de Trabalhos a mals do. em
preitada de «Construgao do. Safda Oeste do Funchal
1." Fase" com base no. fundamentagao do. res
pectiva Memoria Descritiva designadamente no
que se refere Clos trabalhos de terraplenagem, dre
nagem, pavimentagao, muros de suporte, desvios
de infraestruturas, muros de vedagao, reposigao
de esgotos, obras de arte, reposigao de serven
tias.
Mais resoive celebrar contrato adicional com
o cons6rcio de ernpresas constitufdo peles firmas
Sociedade de Empreitadas Somague, S.A., Alberto
Martins Mesquita & Fillios, Lda. e At6nnio Alves
Ouelhas, Lda., ad;udicat6rio do. obra no valor de
364768 165$90.
Fica autorizado 0 Secretario Regional do Equi
pamento Social a out'orgar a respectivo contrato,
sendo a cobertura orgamental dada atraves do. ru
brica n.O 04/50/05.01/71.09.
Presidencia do Govemo Regional. ~ 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 660/88

o Conselha do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, depois de ter tomado co
nhecimento das propostas presentes 0.0 concurso
limitado para "Vedagao do Campo de Futebol do.
Camacha", resolve adjudicar a firma Ant6nio Da
niel de Freitas Soares e pelo valor de 11 261 250$00
a referida obra, par ser a proposta mais favoravel
em termos de prazo e prego.
Tendo em considerag30 a urgencia desta obra
pelo facto do Campo de Futebol do. Camacho. ne
cessitar de estar devidamenta construido para a
pr6xima epeea futebolistica, mais resolve dispen
sar de contrato a referida empreitada, sendo a co
bertura orgamental dada atraves do. rubrica n.O
04/50/15.05/71.09.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente ,do Governo Regional, Alberto J080 Cardoso
Gonr;alves Jardim.

n.o 661/88

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
Revogar a Resolugao n.O 506/88 de 21
Abril.

de

Presidencia do Governo Regional. - 0 Presi
dentedo Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.

Resoluc;ao n.O 662/88

o Consel'ho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, depois de ter tomado co
nhecimento das propostas presentes 0.0 concurso
limitado para «Arrelvamento do Campo de Fute
bol do. Camacha", resolve adjudicar a firma REL
FAFE - Relvados e Jardinagem, Lda. e pelo valor
de 12 420 000$00 a referida empreitada, par ser
a proposta mais favoravel em termos de prego e
prazo.
Tendo em consideragao a urgencia desta
obra, pelo facto do Campo de Futebol do. Camacho.
necessitar de estar devidamente construido para
a pr6xima epoca futebolfstica, mais resolve dis
pensar de contrato a referida empreitada, sendo a
cobertura orgamental dada atraves do. rubrica
n.O 04/50/15.05/71.09.
Pl'es:dencia do Governo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto joao Cardoso
Gonr;alv8s Jardim.

Resoluc;:ao n.o 663/88

o Consel'ho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
1 Aprovar e autorizar a despesa de
25134779$00 respeitante 0.0 Concurso Publico n.O
3/88, para fornecimento de medicamentos 0.0 Cen
tro Hospitalar do FunchaL
2
mento
o ana
alinea

- Esta despesa tem cabimento no Orga
do. Direcgao Regional dos Hospitais, para
em curso, no Capitulo 3, Art.o 1.° n.O 2,
41.

Presidencia do Govemo Regional. - 0 Presi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gon9alves Jardim.
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Resoluc;ao n.O 664/88

o Consel'ho

do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
1 Conceder um subsldio no valor de
120000$00, destinado a visita de estudo dos Alu
nos Finalistas da EscoJa de Enfermagem de S.
Jose de Cluny.
2 - A verba sera suportada 'P ela 05 - Se
cretaria Regional dos Assuntos Sociais CapI
tulo 01 - C6digo 42.00.
Presidencia do Governo Regional. - 0 Pi'esi
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jardim.
Resolw;:ao n.

O

665/88

o Conselho

do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:
1 - Autorizar e aprovar a despesa do Con
curso Limitado n.O 54/88, da Direc<;:ao Regional de
Saude Publica, para aquisi<;:ao de dois Autoclaves,
no valor de 9 178 650$00 a firma Jose dos Santos
Monteiro.
2 - Esta despesa tern cabimento na rubrica
4.2.3.5, do on;:amentodaquela Direc<;:ao Regional,
para o ana em curso.
Presidencia do Gcvsrno Regional. - 0 Pres i
dente do Govemo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gom;alves Jardim.
Reso!uc;ao n. 666/88
O

o

Conselho do Governo, reunido em plenario
em 26 de Maio de 1988, resolveu:

a

Aplicar Regiao a Portaria n.O 149/88, de 9 de
Mar<;:o p.p., sabre a fixa<;:~o de regras de asseio
e higiene a observar pelas pessoas que, na sua
actividade profissional, entram em contacto direc
to com alimentos.
Presidencia do Govemo Regional. - 0 Pres i
dente do Governo Regional, Alberto Joao Cardoso
Gonr;alves Jm·dim.
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA

Portaria N.o 37/88
(Define e calrac'te,riz8J oscursos e e'stag'ios susceptiveis

de benGficiar do reg'ime de a,judas camparticipadas pe'las
Comunidades Europe:as it fo'rma~ao prof!ssional agricola)

Atendendo a que a Decreta-Lei n.O 79-A/87,
de 18 de Fevereiro, criou um regime de aJudas

NOMERO 88

comparticipadas peJas Comunidades Europeias
forma<;:ao profissional agricola;

a

Considerando a necessidade de definir e ca
racterizar as tipos de cursos e estagios susceptl
veis de beneficiar daquele regime, nos termos do
n.O 1 do art.O 39.° do citado Decreta-Lei;
Tendo em conta que estao criados pelo De
creta Regulamentar Regional n.O 16-A/86/[\i1, de 30
de Outubro, os mecanismos de ,decisao e de exe
Gu<;:ao desta medida, e definidas as atribui<;:oes
e competencias cometidas aos Servi<;:os da Secre
taria Regional de Economia e da De!ega<;:ao Re
gional do IFADAP;
Considerando ainda a necessidade de garan
tir uma uniformidade de criterios a utilizar na
aprova<;:ao das ac<;:oes de forma<;:ao e de assegurar
a qualidade das mesmas;
Nestes termos:
Manda a Governo Regional da Madeira, pelo
Secretario Regional de Economia, ao abrigo do
disposto no artigo 39.° do Decreta-Lei n.O 79-A/87,
de 18 de Feverei ro e do n.O 2 do artigo 7.° do De
creta Regional n.O 2/76, de 11 de Novembro, a
seguinte:
1 Os cursos
que se refere a n.O 1
n.O 79-A/87, de 18 de
do anexo a presente

de formagao profissional a
do artigo 39.' do Decreta-Lei
Fevereiro, sao as constantes
portaria.

2 - Os cursos referidos no numero anterior
podem ser ministrados continua au alternadamen
te, considerando-se neste ultimo caso apenas as
perlodos com dura<;:ao minima de 18 horas e com
uma carga diaria horaria minima de 2 horas.
3 Consideram-se estagios d e Forma<;:ao
Profissional para efeitos do disposto no n.O 1 do
artigo 39.° do Decreta-Lei n.O 79-A/87, de 18 de
Fevereiro, todas as ac<;:oes de forma<;:ao com du
ra<;:ao minima de 30 dias uteis, que visem a aper
fei<;:oamento profissional agricola dos beneficia
rios, devendo ter, no minima, uma carga horaria
de 4 horas.

a

4 Para beneficiar das ajudas
Forma<;:ao
Profissional, deverao as entidades promotoras de
cursos ouestagios, apresentar nos servi<;:os da
Secretaria Regional de Economia, com a antece
dencia minima de 120 dias em relagao ao inicio
previsto para qualquer destas ac<;:oes de forma
<;:ao, um pedido de candidatura conforme impressa
a fornecer pelos mesmos servi<;:os.
5 - Para as ac<;:oes de longa dura<;:ao, refe
renciadas como cursos nos n.o, 1 e 2 do Anexo a

9 DE JUNHO DE 1988

491

pedido de candidatura devera ser entregue ate
ao dia 31 de Maio anterior ao seu infcio. Excep
tuam-se deste prazo, os pedidos de candidatura
para as acc;oes de formac;ao com infcio previsto
ate Outubro de 1988.
6 - Do pedido de candidatura devera cons
tar, nomeadamente, a identificac;ao da entidade
promotora, a caracterizac;ao da aq:ao de forma
c;ao, a indicac;ao do tipo de beneficiarios do curso
ou estagio e 0 seu numero, que nao pod era ex
ceder 20.
7 - Tendo em vista assegurar a qualidade da
Formac;ao Profissional, a atribuiC;c30 efectiva da
ajuda a efectuar nos termos do Decreto Regula
mentar Regional n.O 16-A/86, de 30 de Outubro,
fica dependente da ce,]ebrac;ao de um contrato
entre a 'entidade promotora da acc;ao e os servi
c;os da Secretaria Regional de Economia.

9 -

A segunda prestac;c3o sera paga no final

da acc;ao, mediante apresentac;ao pela entidade
promotora nos servic;os da Secretaria Regional de
Economia dum relat6rio final e dos documentos
comprovativos das despesas efectuadas.
10 -

Por despacho do Secretario Regional de

Economia, poderao excepcionalmente ter acesso
a esta ajuda, as aCQoes de FormaQao Profissional
realizadas posteriormente a 1 de Setembro de
1986 e anteriores

desta portaria, des

e que seja compatfvel com as normas desta por
taria.

E revogado 0 despacho n.O 44/87, de 22

11 -

de Janeiro de 1987.
12 -

8 - 0 pagamento da ajuda sera feito em 2
prestac;oes, sendo a primeira equivalente a 50%
do montante atrihufdo, paga ap6s a aprovaQao da
acc;ao de formac;ao e dentro do perfodo de 60 dias
anteriores ao infcio da mesma.

a publica<;:c3o

de que devidamente justificada a sua realizac;ao

A presente portaria entra imediatamen

te em vigor.
Secretari,a Hegionalde Economia. Assinada
aos 7de Junho de 1988. - 0 SecretariO' Regional
de Economia, Rui Emanuel Baptista Fontes.

ANEXO
,

II
I

I

Candidafos

1

Agrlcultores
I Jovens
-40 f,nos, inclusive)

( 18

Agricultores

2

I

I
I

Jovens Agricultores
-40 anos, inclusive)

3

( 18

I

1--
I

liIer~rias

I

-_..__.._- ------

4

-

Escolaridade minima obrige.
toria d)

3 anos

Escolaridade minima obrigz. ,
e ourso base de agriI
cultura d)

-

I---.

I
I

cultura de grupo

I

----

1-I
I
I

.

:

1

II'

I

AgricultO'res

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Assalariapos e empresa·
rios f:orestais, quadros e
dirigentes d:e Gooperativas

Escolaridade minima
tori a d)

obrigB~

I

I

c;:ao nas a,reEls de gesLao !i
Aglrfco!a, Pe'Ou-alria .Q<u P,roQ,u' ,
f
c;:ao Florestal

!
150

I

i

I

Monograticos au de especia
'Iizac;:ao nas areas da Agri
cultura Pecm'iria e Silvlcul
tura

l
30

Monograticos au de especia ,I
lizac;:ao nas areas afectz,s
I
responsabi Iidades dos canpi
II
datos no desempenho das
SU2S tar3'fas e Ga1rgos espe
I
cfficos

I

6

I
400

as

!
!

I

II

Curso de Empresario Agricola au Florestal a) c)

600

I
I

I

I

I

,
II

3 anos

3 anos

Dirlgentes e quadros de I
I
agrupamentos de podu- I
minima
obrigz..
'Es'Colaridade
I
tares de coopera~ivas e I
I
toria d)
de sociedades de agri- I

Base de Agricultura I

I MonogrMicos de especializ3

1-------

-------------

I

5

Curso
a) , b)

- - - --

I t6r,la

Agricultores

I

I

(arga Horaria
Minima

Desig"a~ao dos CUriOS

--~--

'Es'Colaridade minima obrigz.
tori a d)

I
----

I

,I

Experiencia
Profinional

I
I
I

I

I
I

Habi!ifa~oes

I

5 anos

Curso de Ccntabi'idade Ag;-f
cola Simplificada

5 anos

Curso monogratiGo de ope
'2.dor florestal e)

I
30

II

30

I

90

I
I

----- ------------[-------1I
I
I
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a) Este curso, quando obtenha parecer final favonlve,1 da Direc<.:ao Reg'ional de Agricultura, confere ao a'uno que 0' tenha fre
quentado com aproveitamento, capacidade ou qualific:a.<;ao profissional bastante para efeitos dos artigos 2.° e 14.° do
iDeoreto-Leli n.O 79-A/IB7, de 18 de Fev:ere:iro.
b) Este curso compreende 2 partes: um tronco comum, de dura<.:ao minima com as seguintes areas obrigat6rh?ts:
1 - Caraeteriza<.:ao Mcnico eeon6mica da Regiao;
2-Nol(oes de clima e solos;
3-

AgroJPeeuaria;

4 - Mecanizal(,ao agricola;
5-

Introdul(ao

a economia, a contabilidade

E,gricola e

a gestao da

exploral(ao com um minimD de 150 ho:'as.

Um troneD especifico sobr.e as actividades principais do sistema produVivo existente nesta Regiao e com uma dura<.:ao mi
nima de 150 horas.

a excepY,ao das areas de
mesmo numero de homs.

oj Gurso equivalente ao da E.lfnea cJ diminuido de 200 horas a serem r.etiradas do tronco comum

introdu<.:ao

a

economia,

a

contabi,lidade e gestao da explora9ao, que deverao manter

d) 0 nivel de escolaridade minima obrigat6rb":., depende do ana em que
passado pela Secretaria Regiona,1 de Educa<.:ao.

0

0

candidato obteve

0

documento comprovat'ivo

eJ Gurso de teenicos de explora91ao, gestao e extensao florestal, nomeadamente:
- trEJCtorista f10restal
- moto-serrad or
-resineiro
-mecanieo de moto-serra
- f,j'repara<;ao ide terrenos ·e teenicas de planta<.:oo
- apicultor.

Pre.;o deste numero: 40$00
•loda a correspondencia, quer ofi·
cial, quer relativa a anuncios e a
assinaturas do Jomal Oficial deve
ser diriglda

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira•.

Secretaria-Geral da

ASSINATURAS
1600$
As Ires series Ano... 3 200$
Semeslre
1400$
As duas series·
2 800$
700$
A 1.' serie
1400$ .
700$
• ••• 1400$ I
A 2." serie
700$
A 3." serie
.... 1400$ I
Numeros e Sup!ementos - pre~o POl' pagina: 4$00
A esles valores acrescem os portes de correio
(Portaria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~ao

I
I

gratica 0) .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P•• -

,,0 pre<.:o dos anuncios e de 70$00
a linha, acrescipo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
ca<.:ao do pagamento antecipado a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre
sidencia do Govemo Regional da
Madeira •.

IRM·EP

