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SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA,
TURISMO E TRANSPORTES
Portaria n.º 20/2013
De 14 de março
Altera a portaria n.º 6/2009, de 26 de janeiro, que
aprovou o distintivo turístico de qualidade ambiental
“Estabelecimento Amigo do Ambiente”
Preâmbulo
Decorridos quatro anos após a criação do distintivo
turístico de qualidade ambiental “Estabelecimento Amigo
do Ambiente”, procedimento de certificação de qualidade
ambiental, aplicável ao quadro sectorial regional na área do
turismo, importa realizar alguns ajustamentos aos
formulários de candidatura, com vista a melhorar o método
de análise às candidaturas e atribuir de forma mais
sustentada as correspondentes classificações bem como
adotar a nova denominação desta secretaria regional.
Assim,
Manda o Governo Regional da Madeira, pela Secretária
Regional da Cultura, Turismo e Transportes, ao abrigo da
alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 4/2008/M, de 25 de março, o seguinte:
Artigo 1.º
Denominação da entidade responsável
É alterado o n.º 2 do artigo 4.º, o artigo 5.º, o artigo 7.º e
o artigo 9.º do anexo I, à Portaria n.º 6/2009, de 26 de
janeiro, ficando a constar a designação de Secretaria
Regional da Cultura, Turismo e Transportes.

Artigo 2.º
Alteração das percentagens de classificação
O artigo 8.º do anexo I à Portaria n.º 6/2009, de 26 de
janeiro, passa a ter a seguinte redação:
Artigo 8.º - A classificação é atribuída em conformidade
com a percentagem de respostas positivas às questões
formuladas no correspondente questionário, com a seguinte
equivalência:
a)
Nível 1 - Amigo do Ambiente - se obtiver
respostas positivas em percentagem igual ou
superior a 90%;
b)
Nível 2 - Aliado do Ambiente - se obtiver
respostas positivas entre maior ou igual a 60% e
menor de 90%;
c)
Nível 3 - Atitude Ambiental - se obtiver
respostas positivas entre maior ou igual a 50% e
menor de 60 %.
Artigo 3.º
O anexo III à Portaria n.º 6/2009, de 26 de janeiro, passa
a ter uma nova redação conforme se publica em anexo à
presente.
Artigo 4.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.
Assinada em 4 de março de 2013.
A SECRETÁRIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E
TRANSPORTES, Conceição Almeida Estudante
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Classificação dependente de avaliação a efetuar pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes
a) Nível 1 – Amigo do Ambiente – se obtiver respostas positivas em percentagem igual ou superior a 90%.
b) Nível 2 – Aliado do Ambiente – se obtiver respostas positivas entre maior ou igual a 60% e menor de 90%.
c) Nível 3 – Atitude Ambiental – se obtiver respostas positivas entre maior ou igual a 50% e menor de 60 %.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a 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
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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