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SECRETARIAREGIONALDO PLANO E FINANÇAS

c)

Despacho
Considerando que o meu despacho exarado a 7 de Janeiro de
2004 fixou um critério para a comprovação do preenchimento do
requisito de criação de postos de trabalho, previsto no n.º 2 do
então artigo 34.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF);
Considerando que o Decreto-Lei n.º 13/2008, de 18 de
Janeiro, aditou o artigo 34.º-A, ao EBF, aprovando o regime
aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca ou Centro
Internacional de Negócios da Madeira (CINM) a partir de 1 de
Janeiro de 2007;
Considerando que o Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de
Junho, renumerou os artigos do EBF, passando aqueles dois
artigos a serem identificados como os artigos 35.º e 36.º;
Considerando que, por força do n.º 10 do mencionado artigo
36.º, todas as entidades licenciadas para operar no CINM ficam
sujeitas ao regime constante do aludido artigo 36.º a partir de 1
de Janeiro de 2012 ;
Considerando que essas entidades actualmente são
abrangidas, em função do momento do seu licenciamento, por
três regimes diversos, que vão desde a tributação à taxa zero até
à tributação a 5% em IRC;
Considerando a necessidade de se assegurar uma transição
adequada e objectiva dessas entidades para o regime fixado pelo
artigo 36.º do EBF, que, no seu n.º 2, mantém a exigência do
supra invocado requisito;
Considerando que o preenchimento do requisito de criação
de postos de trabalho deve gravitar em torno de um critério
objectivo, o qual é também assegurado pela observância de
princípios, regras e figuras consagrados na legislação laboral
geral do ordenamento jurídico português;
Considerando que o conceito de posto de trabalho é um
conceito próprio do direito do trabalho e que as normas do
sistema fiscal português obedecem às regras gerais previstas na
Lei Geral Tributária (LGT);
Considerando que as entidades que operam no âmbito do
CINM, estão sujeitas a todas as regras do ordenamento jurídico
português, logo, importando ter em conta o disposto no artigo
11.º da LGT: “sempre que nas normas fiscais, se empreguem
normas próprias de ouros ramos o direito, devem os mesmos ser
interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se
outro decorrer directamente da lei”;
Considerando que a Lei n.º 7/2009, de 12.02, aprovou o
Código do Trabalho, sendo esta a lei basilar para apreender o
sentido do termo “posto de trabalho”.
Determino:
Um - Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º e nos
n.ºs 2 e 10 do artigo 36.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a
criação dos postos de trabalho, pelas entidades licenciadas para
operar no CINM, deverá ser aferida e comprovada pela relação
laboral estabelecida entre o trabalhador e a actividade licenciada,
com base em forma de trabalho prevista na legislação laboral
geral vigente em Portugal.
Dois - Para efeitos do disposto no número anterior, o
preenchimento do requisito de criação de postos de trabalho é
cumprido designadamente:
a) Com a celebração de um contrato de trabalho sem
termo, um contrato de trabalho a termo resolutivo, certo
ou incerto, um contrato de trabalho em comissão de
serviço, um contrato de trabalho a tempo parcial, um
contrato de tele-trabalho ou um contrato de trabalho
intermitente, mesmo com uma pluralidade de
empregadores, desde que entidades licenciadas para
operar no CINM;
b) Com o preenchimento dos cargos de membros dos
órgãos estatutários das entidades licenciadas para operar
no CINM, desde que a relação seja assimilável a
situação de trabalho dependente, nos termos legalmente
previstos;

d)

Com o exercício em regimes de destacamento, trabalho
temporário ou cedência ocasional de trabalhadores,
desde que a entidade licenciada para operar no CINM
tenha o encargo do pagamento dos salários, em termos
que qualifiquem o trabalho prestado como dependente
daquela entidade;
Com a percepção pelo trabalhador de remunerações
enquadradas, para efeitos de IRS e segurança social,
como rendimentos de trabalho dependente, haja ou não
lugar a qualquer tributação ou contribuição efectiva em
território nacional, devendo o trabalhador manter uma
relação com a actividade licenciada no CINM.

Três - Fica revogado o despacho de 7 de Janeiro de 2004,
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,
n.º 16, II série, de 23 de Janeiro, sobre esta matéria.
Funchal, 18 de Agosto de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONALDO PLANO E FINANÇAS,José Manuel
Ventura Garcês
SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 87/2009
Na sequência de procedimento concursal para provimento do
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, cuja publicação foi
efectuada no JORAM, II Série, n.º 135, de 17 de Julho de 2009
e no Jornal “Notícias da Manhã”, de 21 de Julho de 2009 e em
conformidade com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira, pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14
de Julho;
Determino:
Nomear em regime de comissão de serviço, para o cargo de
Chefe de Divisão de Contabilidade, do Gabinete do Secretário
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, SÓNIAFÁTIMA
VIEIRAPINTO, licenciado em Economia.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e produz efeitos a partir de 13 de
Agosto de 2009.
Este provimento tem cabimento orçamental na rubrica da
Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 00, Subdivisão 00,
Classificação Económica 01.01.03.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 13 de Agosto de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia
CURRICULUM VITAE

I - DADOS PESSOAIS:
Nome: Sónia Fátima Vieira Pinto.
Cartão de Cidadão: n.º 11215963 OZZO.
Data de nascimento: 8 de Janeiro de 1977.
Naturalidade: Venezuelana.
Nacionalidade: Portuguesa.

DOS

RECURSOS
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Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
n.º 71687.
Membro da Ordem dos Economistas n.º 13252.
II - HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
Licenciatura de Economia no ISEG - Instituto Superior
de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de
Lisboa;
Aproveitamento, como aluno extraordinário da
Universidade da Madeira, nas disciplinas de
Contabilidade Analítica e Fiscalidade;
Aproveitamento no Primeiro Certificado em Inglês da
Universidade de Cambridge.
III - CURSOS DE FORMAÇÃO:
Conferência “O EURO VISTO POR DENTRO E POR FORA”
que decorreu no Instituto Superior de Economia e
Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, no dia 18
de Março de 1998;
Curso de Formação “1.º EMPREGO”, organizado pela
Associação de Estudantes do Instituto Superior de
Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa,
em Março de 1998;
Curso de Formação “1.ª EMPRESA”, organizado pela
Associação de Estudantes do Instituto Superior de
Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa,
em Março de 1998;
Curso de “COBRANÇA DE CRÉDITOS A CLIENTES”,
organizado pela Associação Comercial e Industrial do
Funchal - Câmara de Comércio e Indústria na Madeira,
no período de 02/07/2001 a 05/07/2001, com a duração
de 22 horas;
Curso de formação ”O ORÇAMENTO COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS”,
realizado pela Direcção Regional da Administração
Pública e Local no período de 30/09/2002 a 04/10/2002,
com a duração total de 30 horas;
Curso de formação “NOVO CLASSIFICADOR DE RECEITAS
E DESPESAS PÚBLICAS”, realizado pela Direcção
Regional da Administração Pública e Local no período
de 29/01/2003 a 31/01/2003, com a duração total de 18
horas;
Curso de formação “CONTABILIDADE PÚBLICA”,
realizado pela Direcção Regional da Administração
Pública e Local no período de 19/04/2004 a 23/04/2004,
com a duração total de 30 horas;
Curso de formação “CONTRATOS FINANCEIROS E
OPERAÇÕES BANCÁRIAS”, realizado pela Direcção
Regional da Administração Pública e Local no período
de 07/06/2004 a 09/06/2004, com a duração total de 21
horas;
Curso de formação “POCP - SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO”, realizado pela Direcção Regional da
Administração Pública e Local no período de
20/09/2004 a 22/09/2004, com a duração total de 21
horas;
Curso de formação “AUDITORIAFINANCEIRA”, realizado
pela Direcção Regional da Administração Pública e
Local no período de 21/11/2005 a 25/11/2005, com a
duração total de 30 horas;
Seminário “ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2004”,
realizado pelo Euro Info Centre PT507 da Associação
Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de
Comércio e Indústria na Madeira, em colaboração com
a KPMG, com a duração de 3 horas e trinta minutos, em
17 de Dezembro de 2004, no auditório da Secretaria
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais;
Seminário “CONCURSOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS”,
promovido pelo Núcleo Estratégico da Sociedade da
Informação da Secretaria Regional de Educação, na
Sala Ursa Menor do Madeira Tecnopolo, das 14h30m às
17h00m, no dia 3 de Maio de 2005;

-

-

Acção de formação “EXCELL AVANÇADO”, realizada
pela DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, no
período de 05/06/2006 a 12/06/2006, com a duração
total de 18 horas (até a presente data a DTIM não
procedeu ao envio do certificado desta formação);
Acção de formação “ENCERRAMENTO DE CONTAS DE
2006; INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA(IES) DEPÓSITO DE CONTAS; ORÇAMENTO DE ESTADO PARA

-

-

-

-

-

2007”, realizada pela Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas, na Sala Ursa Maior do Madeira Tecnopolo, no
dia 02/02/2007, com a duração de 7 horas e trinta
minutos;
Acção de formação subordinada ao tema
“CONHECIMENTO DA NOTA EURO E DAS SUAS
CONTRAFACÇÕES”, promovida pelo Departamento de
Emissão e Tesouraria do Banco de Portugal, que
decorreu no dia 15 de Maio de 2007, entre as 09h00 e as
12h00, na Delegação Regional da Madeira;
Curso de formação de “GESTÃO DE TESOURARIA E
FUNDO DE MANEIO”, realizado pela Direcção Regional
da Administração Pública e Local no período de
08/10/2007 a 10/10/2007, com a duração total de 21
horas, na modalidade de aperfeiçoamento;
Curso de formação de “AARTE DE MOTIVAR”, realizado
pela Direcção Regional da Administração Pública e
Local no período de 12/11/2007 a 15/11/2007, com a
duração total de 28 horas, na modalidade de
aperfeiçoamento;
Curso de formação de “O NOVO SIADAP- AVALIAÇÃO E
GESTÃO DO DESEMPENHO”, realizado pela Direcção
Regional da Administração Pública e Local no período
de 18 a 19 de Junho de 2009, com a duração total de 14
horas, na modalidade de aperfeiçoamento;
Curso de formação de “O NOVO REGIME DA
CONTRATAÇÃO PÚBLICA (CCP)”, realizado pela Direcção
Regional da Administração Pública e Local nos
períodos de 29 a 30 de Junho e de 2 a 3 de Julho de
2009, com a duração total de 30 horas.

IV - EXPERIÊNCIAPROFISSIONAL:
A- Na Administração Pública:
Técnico Superior da Direcção Regional de Saneamento
Básico da Secretaria Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, desde 01 de Fevereiro de 2002 até
31/07/2006;
Nomeação de Transferência do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Saneamento Básico, para o
quadro de pessoal do Gabinete do Secretário Regional
do Ambiente e dos Recursos Naturais, em 01/08/2006;
Exercício de funções na área da Contabilidade Pública,
com maior incidência na gestão financeira e
administrativa dos contratos de bens e serviços e de
construção de empreitadas de obras públicas, e
acompanhamento da preparação e execução do
orçamento;
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de
Chefe de Divisão de Contabilidade, da Direcção de
Serviços de Orçamento e Contabilidade, do Gabinete do
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, desde 1 de Junho de 2009 a 12 de Agosto de
2009;
Nomeação em regime de comissão de serviço, para o
cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade, da
Direcção de Serviços de Orçamento e Contabilidade, do
Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, desde 13 de Agosto de 2009.
B - Em entidades privadas:
Adjunto da Direcção Financeira na empresa Década
Informática, S.A., pessoa colectiva n.º 503453498, com
sede na Avenida D. Vasco da Gama, 40, 1400-128
Lisboa, desde 01 de Março a 01 de Outubro de 2000;
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-

Estágio profissional na firma GTG - Gabinete Técnico
de Gestão e Contabilidade, Lda., pessoa colectiva n.º
511078137, com sede na Avenida das Comunidades
Madeirenses n.º 15 - 1.º, 9000 - Funchal, com início em
01 de Abril de 2001 e término em 31 de Dezembro de
2001, a exercer funções de Controlador de Crédito.
Despacho n.º 88/2009

Na sequência de procedimento concursal para provimento do
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, cuja publicação foi
efectuada no JORAM, II Série, n.º 135, de 17 de Julho de 2009,
rectificado no JORAM, II Série, n.º 138, de 22 de Julho de 2009
e no Jornal “Notícias da Manhã”, de 21 de Julho de 2009 e em
conformidade com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira, pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14
de Julho;
Determino:
Nomear em regime de comissão de serviço, para o cargo de
Chefe de Núcleo de Investimento, do Gabinete de Planeamento,
equiparado para todos os efeitos legais a Chefe de Divisão, do
Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, o Dr. ANTÓNIO JOSÉ DE FREITAS RODRIGUES, licenciado
em Administração e Gestão de Empresas.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º
51/2005, de 30 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 64A/2008, de 31 de Dezembro, e produz efeitos a partir de 13 de
Agosto de 2009.
Este provimento tem cabimento orçamental na rubrica da
Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 00, Subdivisão 00,
Classificação Económica 01.01.03.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 13 de Agosto de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

CURRICULUM VITAE

António Rodrigues
Formação Académica - 1991:
•
Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas,
pela Universidade Católica Portuguesa, concluída em
Fevereiro de 1991.
2008
•
Mestrando em Ciências Empresariais, na Universidade
da Madeira.
Experiência profissional - 1990 - 1991:
•
Assistente de Direcção da Empresa Blandy Brothers,
Lda e Director Financeiro de duas empresas do Grupo
Blandy (Planterreno, Lda e Planarte, Lda.);
•
Responsável pela implementação dum sistema de
Contabilidade Analítica na empresa Santagro - Empresa
Agro - Pecuária do Santo da Serra, Lda.;
1991 - 1999
•
Técnico Superior da Direcção Regional do Comércio e
Indústria - (SAPMEI - Serviço de Apoio às Pequenas e
Médias e ao Investimento);
1991 - 1993
•
Representante da RAM, através do SAPMEI na
Comissão de Análise e Selecção de Projectos candidatos
ao SIMC (Sistema de Incentivo e Apoio à
Modernização do Comércio);
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1992 - 2002
•
Responsável pela disciplina de Contabilidade Analítica
no Curso Superior de Organização e Gestão de Turismo
do ISAL (Instituto Superior de Administração e
Línguas);
1993 - 2005
•
Tesoureiro da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
- Funchal;
1993 - 2006
•
Membro da Direcção do Armazém Regulador do
Comércio de Banana, ACE;
1995
•
Formador do Módulo de “Contabilidade e Gestão”, no
âmbito da Iniciativa NOW, para mulheres empresárias,
implementado pela Associação de Jovens Empresários
Madeirenses (AJEM) e pela Direcção Regional de
Emprego e Formação Profissional
1996 - 1999
•
Formador do Módulo “Gestão Financeira”, de vários
cursos de Contabilidade, promovidos pela APEL e
apoiados pela Direcção Regional de Emprego e
Formação Profissional.
1997
•
Formador do Módulo “Sistema de Incentivos” (16
horas), num curso de formação da Lusitanaforma, Lda.
1998
•
Formador do Módulo “Sistema de Incentivos” em
vários cursos de formação promovidos pela Camfor,
Lda..
1999
•
Formador do Módulo “Gestão Básica dum Negócio”,
no âmbito da Iniciativa NOW, com a duração de 25 horas,
implementado pela Associação de Mulheres
Empresárias Madeirenses e pela Direcção Regional de
Emprego e Formação Profissional.
2000 - 2006
•
Técnico requisitado pelo IDE-RAM (Instituto de
Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da
Madeira).
•
Coordenador de Área da Indústria, Energia, Ciência e
Tecnologia - Análise de candidaturas, acompanhamento
e execução financeira de todo o tipo de projectos no
âmbito do SIPPE (Sistema de Incentivos a Pequenos
Projectos Empresariais) e no âmbito do PRIME
(Programa de Incentivo à Modernização Económica),
com especial destaque para o SIME (Sistema de
Incentivo à Modernização Económica) e o URBCOM
(Urbanismo Comercial);
•
Representante do IDE-RAM, na Comissão de
Acompanhamento do Plano Regional de Emprego;
•
Representante do IDE-RAM, na Comissão de Selecção
para Reestruturação dos Bordados, Tapeçarias e Vimes
•
Responsável pela implementação e desenvolvimento do
Fundo de Capital de Risco “Madeira Capital”, criado
pelo IDE-RAM em 2004;
•
Responsável pela coordenação das candidaturas do
IDE-RAM à componente de “Assistência Técnica”, no
âmbito do POPRAM III.
2001 - 2005
•
Consultor Externo do Programa Comunitário - Life
(Candidatura n.º LIFE99 NAT/P/006436) referente à
Recuperação da Floresta Laurissilva das Funduras,
promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e
Recursos Naturais - Direcção Regional das Florestas
2003 - 2009
•
Responsável pela disciplina de Contabilidade Analítica
I e II, nos Curso Superiores de Organização e Gestão
Hoteleira, Organização e Gestão de Empresas e
Contabilidade e Finanças do ISAL - Instituto Superior
de Administração e Línguas.
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Estas funções são exercidas actualmente:
2004 - 2005
•
Perito Judicial no âmbito do Processo n.º 240-A/2002, a
decorrer na Vara da Competência Mista Cível e
Criminal do Funchal (2.ª Secção).
2006 - 2008
•
Vogal do Conselho de Administração do CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira
EPE.
Formação Profissional - 1991:
•
Participação no III Congresso Nacional da APM
(Associação Portuguesa de Management), realizado no
Porto.
1992
•
Participação no Seminário sobre Economia Periférica
Europeia, realizado no Funchal, nos dias 2 e 3 de Julho
de 1992, pela Câmara de Comércio e Indústria da
Madeira (ACIF), em colaboração com a Sociedade de
Desenvolvimento da Madeira (SDM).
•
Acção de Formação no DBASE IV, promovida pela
Direcção dos Serviços Administrativos e Financeiros
(DSAF), da Secretaria Regional da Economia, de 28 de
Setembro a 2 de Outubro de 2002.
1993
•
Participação no Seminário sobre o Programa de Apoio à
Internacionalização das Empresas Portuguesas,
realizado no Funchal, em Janeiro de 1993, organizado
pelo ICEP.
•
Participação no Colóquio Internacional sobre Segurança
e Saúde nas PME´s realizado no Funchal em Fevereiro
de 1993, organizado pela Comissão Nacional do Ano
Europeu de Segurança, Higiene e Saúde no local de
trabalho.
1994
•
Acção de Formação “Contabilidade Analítica”,
promovida pela Direcção dos Serviços Administrativos
e Financeiros (DSAF), da Secretaria Regional da
Economia, de 7 de Fevereiro a 11 de Fevereiro de 1994
•
Participação nas jornadas de informação para os
formadores do Programa Estratégico de Dinamização e
Internacionalização da Indústria Portuguesa II (PEDIP
II), realizado em Lisboa, em Maio de 1994, nas
instalações do IAPMEI.
1995
•
Participação no Curso de Formação de Formação de
Formadores para Mulheres Empresárias, no âmbito da
iniciativa NOW, com a duração de 115 horas, realizado
parcialmente em França, na cidade de Dijon e na
Madeira, na cidade do Funchal.
1999
•
Participação no Curso de Formação de Formação de
Formadores para Mulheres Empresárias, inserido no
Projecto Origem, no âmbito da iniciativa NOW, com a
duração de 25 horas, realizado na cidade do Funchal.
•
Participação no Curso de formação “A Política
Industrial na União Europeia”, promovido pelo INA
(Instituto Nacional de Administração), com a duração de
12 horas e realizado em Lisboa.
•
Participação na conferência “Pocal - Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais”, promovido pela
Conferforum, com a duração de 16 horas e realizado nos
dias 25 e 26 de Novembro de 1999.

5

2001
•
Participação no Seminário de Apresentação da
Componente do Fundo Social Europeu, do POPRAM
III, realizado a 12 de Julho de 2001, na cidade do
Funchal.
2002
•
Participação no Curso “Quadro Comunitário de Apoio
III - 2000-2006”, com a duração de 18 horas, realizado
na cidade do Funchal, nos dias 17, 18 e 19 de Abril.
•
Participação no Curso “POCAL - Seminário de
Sensibilização de Eleitos Locais”, nos dias 06 e 07 de
Junho de 2002, com a duração de 12 horas, na cidade do
Funchal.
2003
•
Participação na acção de esclarecimento denominada
“O futuro da contabilidade pública”, no dia 11 de Abril
de 2003, uma iniciativa da Câmara Municipal do
Funchal e do Instituto Superior de Administração
Línguas (ISAL);
• Participação no Seminário “Como aceder aos fundos
comunitários”, com a duração de 12 horas, realizado na
cidade do Funchal, nos dias 26 e 27 de Maio, promovido
pelo CEIM (Centro de Empresas e Inovação da
Madeira);
•
Participação no curso “SIGMA - Sistema Integrado de
Gestão dos Fundos Comunitários da Região Autónoma
da Madeira”, com a duração de 12 horas, realizado na
cidade do Funchal, de 10 a 12 de Dezembro, promovido
pela empresa Novabase S.A;
•
Participação no Concurso I Jogos Florais Populares
“António Feliciano Rodrigues (Castilho)”, tendo ficado
classificado em 3.º Lugar.
2004
•
Participação na Conferência “Desafios Fiscais 2004 Reforma da Tributação do Património e Orçamento de
Estado”, no dia 18 de Fevereiro, na cidade do Funchal,
promovido pelo IDE-RAM;
•
articipação
na
Conferência
“Comunicação
Empresarial”, no dia 25 de Março, na cidade do
Funchal, promovido pelo IDE-RAM;
•
Participação na Sessão de “Apresentação Pública do
Portal e Bolsa de Candidaturas FEDER - Projectos
Públicos”, no dia 1 de Outubro, na cidade do Funchal,
promovido pelo IFC (Instituto de Gestão de Fundos
Comunitários).
2005
•
Participação no Curso “Relação Pedagógica e
Animação de Grupos”, com a duração de 30 horas,
realizado na cidade do Funchal. De 07 a 16 de Abril,
promovido pelo CENIL- Centro de Línguas, Lda;
•
Participação no Curso “E-Learning como novo veiculo
de formação”, com a duração de 40 horas, realizado na
cidade do Funchal, de 04 a 15 de Julho, promovido pelo
CENIL - Centro de Línguas, Lda.
Dados Complementares:
•
Membro da Associação Portuguesa de Management
(APM) desde 1991.
•
Membro da Associação dos Técnicos Oficiais de Contas
(ATOC), desde 1993 - TOC n.º 26340.
•
Membro da Associação dos Técnicos de Contas
(ATOC).
•
Membro da Ordem dos Economistas.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

