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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
A SECRETARIA REGIONAL DO PLANO E
FINANÇAS
-

Despacho conjunto n.º 3/2013
Considerando que com a vacatura do lugar de Diretor
Regional de Estatística, na sequência da aposentação do
respetivo titular do cargo, torna-se necessário designar um
novo titular;
Considerando que por força do disposto no n.º 1 do artigo
18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro,
enquanto não for aprovado o diploma que procede à
adaptação à Região dos novos princípios de recrutamento,
seleção e provimento dos cargos de direção superior da
administração pública, e consequentemente abertos os
procedimentos concursais destinados ao provimento destes
cargos, a nomeação terá de revistar a forma de nomeação em
substituição;
Considerando a competência, experiência, qualificação e
formação profissional adequada da licenciada em gestão e
administração pública, Emília de Fátima Fernandes Alves,
comprovada por currículo em anexo, para o exercício do
referido cargo de direção superior de 1.º grau;
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 5 /2004/M, de 22 de abril, com a redação dada
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de
julho, e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 agosto, 64-A/2008, de
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22
de dezembro, e nos termos do artigo 6.º deste último diploma:
1-

2-

Nomeio, em regime de substituição, no cargo de
Diretor Regional de Estatística, cargo de Direção
Superior de 1.º grau, a licenciada em Gestão e
Administração Pública, Emília de Fátima Fernandes
Alves.
O presente nomeação tem início, por urgente
conveniência de serviço, a 1 de janeiro de 2013, e
termo com a designação do titular no cargo a que se
refere o número anterior, na sequência de
procedimento concursal, sem prejuízo do limite
máximo de duração estabelecido na Lei.

Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 04;
Capítulo 04, Divisão 00, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.03.

III -

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

-

-

-

IV -

DO

GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso

-

-

O SECRETÁRIO REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS, José
Manuel Ventura Garcês
CURRICULUM VITAE

I-

II -

-

INFORMAÇÃO PESSOAL

Nome: EMÍLIA DE FÁTIMA FERNANDES ALVES
FORMAÇÃO ACADÉMICA:

-

Licenciatura em Gestão e Administração
Pública, pela Universidade Técnica de Lisboa -

Ingressou nos quadros da Direção Regional de
Estatística da Madeira (DRE) - Secretaria
Regional do Plano e Finanças, como Técnico
Superior, a
2 de julho de 1993, para
desempenhar funções na área das Contas
Económicas Regionais;
Em 12 de Janeiro de 2000 foi nomeada para o
lugar de Chefe de Divisão de Estudos e Contas
Económicas Regionais do quadro de pessoal da
DRE;
Desde 17 de Julho de 2005 desempenha
funções como Diretora de Serviços, na área de
Estatísticas Económicas da DRE;
Representante efetivo da DRE no Grupo de
Trabalho para o Desenvolvimento das
Estatísticas
Macroeconomica
Secção
Permanente de Estatísticas Económicas - Conselho Superior de Estatística (CSE),
desde 2000;
Representante efetivo da DRE na Secção
Permanente de Estatísticas Económicas - CSE,
desde 2010;
Membro suplente do Conselho Superior de
Estatística, desde 2010.

OUTRA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

A Presidência do Governo Regional e a Secretaria
Regional do Plano e Finanças, 28 de dezembro de 2012.
O PRESIDENTE
Gonçalves Jardim

Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, com Especialização em Planeamento
e Controlo de Gestão, em 1992;
Pós-Graduação em Estudos Europeus - Área
Económica, pelo Centro de Estudos Europeus
da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, em 1998.

-

ACADÉMICA

E

EXPERIÊNCIA

5.º Ano de Francês da Alliance Française - Academia de Línguas da Madeira;
"Preliminary Level" da Universidade de
Oxford - Internacional House;
"First Certificate in English" da Universidade
de Cambridge - Academia de Línguas da
Madeira.
Realizou o estágio académico/profissional na
Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão -Ministério do Emprego e Segurança Social;
Formadora na Direção Regional de Formação
Profissional da Madeira, em diversos curosos
técnicos, nas áreas de organização e gestão de
empresas, contabilidade geral e relações
humanas entre 1993 e 1999;
Professora da cadeira de Introdução à Gestão- 1.º ano, Curso de Gestão de Empresas, no
Instituto Superior de Administração e Línguas
da Madeira, nos anos letivos de 1994/95 e de
1995/96;
Formadora na área de Contabilidade Geral, na
empresa FORMARTE - Centro de Formação
Técnico Profissional da Madeira, Lda., entre
1996 e 1997;
Participou no Workshop sobre Contas
Regionais, promovido pelo de Coordenação de
Contas Nacionais do Instituto Nacional de
Estatística, realizado em Faro pelo TES
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-

-

-
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INSTITUTE-Training
of
European
Statisticians, em 1999;
Formadora nos cursos de Contabilidade
Pública para funcionários da Secretaria
Regional da Educação, realizados na
Associação Regional para o Desenvolvimento
das Tecnologias de Informação na Madeira
(DTIM), entre 1999 e 2000;
Apresentou o Projeto Tabelas Input-Output da
Macaronésia, projeto de iniciativa comunitária
desenvolvido pela DRE, no Seminário sobre a
Avaliação dos Sobrecustos das Regiões
Ultraperiféricas, realizado em Paris, 2004;
Apresentou o Projeto Conta Satélite do
Turismo da Região Autónoma da Madeira,
201, projeto de iniciativa comunitária, nas III
Jornadas Ibero-Atlânticas de Estatísticas
Regionais, realizada nos Açores, em 2008;
Curso de "Fiscalidade" - Escola Complementar
do Til - 1993;
Curso de "Formação de Formadores" - Centro
de Estudos, Línguas e Formação do Funchal
- 1993;
Curso de "Aperfeiçoamento de Formação de
Formadores" - Centro de Estudos, Línguas e
Formação do Funchal - 1995;
Formação em virtude da implementação de
uma nova aplicação informática para o
tratamento da informação relativa ao Sector
Público Administrativo - Instituto Nacional de
Estatística (INE) - 1994;
Formação sobre “Fundamentos de SAS”, - INE
- 1997;
Formação sobre “A aplicação do novo SEC - SEC 95-ao sector das Administrações
Públicas”, INE - 1997;
Formação sobre “ A Implementação do SEC 95
nas Contas Económicas”, INE - 1997;
Formação sobre “ Aplicação do P.O.C. na
Contabilidade Pública”, Direção Regional da
Administração Pública e Local (DRAPL) - 1997;
Curso de Contabilidade Nacional - SEC95,
INE – 1999;
Curso de "Windows, Word e Excel Avançado"
- D.T.I.M. - 2002;
Curso de "e Tabelas Dinâmicas" - D.T.I.M. - 2002;
Formação
sobre
o
“Comportamento
Organizacional para a Produtividade na
Administração Pública”, DRAPL - 2003;

Departamento
Formação sobre a elaboração de Tabelas
Output-Input, promovida pelo Instituto de
Estatística da Catalunha e realizada em
Barcelona – 2004;
Formação sobre a aplicação de registo de dados
do sector das Administrações Públicas, INE - 2004;
Seminário sobre o “SIADAP - A Avaliação de
Desempenho das Pessoas e Organizações”,
DRAPL - 2004;
Workshop para Divulgação dos resultados
do Projecto TIO-MAC (Quadro de
Empregos Ampliado - Madeira), projeto de

-

iniciativa comunitária INTERREG III-B - DRE - 2005;
Conferência “ Madeira, Presente e Futuro:
os
Desafios
do
Desenvolvimento”
promovida
pela
Sociedade
de
Desenvolvimento da Madeira, SA e pela
ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da
Madeira - 2005;

“Seminário de Alta Direção”, DRAPL -2005;
Formação sobre “ as Contas dos Sectores
Institucionais no Sistema de Contas
Nacionais”, INE - 2006;
Formação sobre “Sistemas de Informação e
- Documento Metodológico”, INE - 2006;
Workshop sobre “Os Desafios da Estatística
na Sociedade de Informação”, no âmbito do
Projecto SIET, projecto de iniciativa
comunitária INTERREG III-B DRE - 2006;
Formação sobre a “CAE-REV.3”, INE - 2007;
Formação sobre a “Compilação dos Dados
das Administrações Públicas”, promovida
pela Direcção Geral de Orçamento, INE 2007;
Formação sobre a “Compilação das Contas
Não Financeiras das Administrações
Públicas Regionais”, no âmbito do
Procedimento dos Défices Excessivos, INE- 2007;
Formação “Gerir por Objetivos e Avaliar o
Desempenho Organizacional”, DRAPL - 2007;
Formação sobre “Visual Maker, Visual Tab
e Visual Web”, promovida pela Empresa
ODEC,
no
âmbito
do
Projeto
DAMARECE, projeto de iniciativa
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
Contabilístiac
(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 Regional”, promovida pelo Banco
de Portugal (BdP) - 2011;
Formação sobre a “Compilação das Contas
não financeiras das Administrações
Públicas: fontes e métodos”, INE - 2012;
Formação sobre a “Lei dos Compromissos
e pagamentos em atraso”, promovida pela
Direção- Geral de Orçamento, DROC- 2012;
Formação sobre “Ajustamento défice dívida”, BdP - 2012.
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
SOCIAIS

Correia Atouguia Aveiro, em regime de
substituição, nos cargos de presidente e vogais,
respetivamente, do conselho diretivo do IEM, IP-RAM.

Despacho conjunto n.º 4/2013
Considerando que, nos termos do artigo 6.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2009/M, de 17 de abril, na
redação conferida pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 3/2013/M, de 2 de janeiro, o conselho diretivo é um
órgão do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM,
doravante designado por IEM, IP-RAM.
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 8.º do referido diploma, o conselho diretivo do IEM,
IP-RAM é composto por um presidente, coadjuvado por
dois vogais.
Considerando que, com a publicação da alteração à
orgânica do IEM, IP-RAM, por força do disposto na alínea
c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na última redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, cessaram as comissões de serviço do presidente
e dos dois vice-presidentes.
Considerando que importa assegurar a continuidade do
funcionamento do IEM, IP-RAM, nos moldes definidos
pela atual orgânica.
Considerando que aos membros do conselho diretivo do
IEM, IP-RAM se aplicam, designadamente, as normas
respeitantes ao recrutamento, provimento e seleção dos
titulares de cargos de direção superior, constantes da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação dada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Considerando que, enquanto não se encontrarem
reunidas as condições para provimento dos respetivos
cargos, através de procedimento concursal, nomeadamente
a adaptação da referida Lei à Região Autónoma da Madeira
e constituição da comissão de recrutamento e seleção para a
administração pública regional, a nomeação de dirigentes
de grau superior deve ser feita em regime de substituição,
dada a ocorrência da vacatura do lugar.
Considerando que a nomeação em substituição pode, a
título transitório e excecionalmente, ser prorrogada, nos
termos legais, até a designação definitiva dos novos
titulares;
Considerando que os licenciados Sidónio Manuel Vieira
Fernandes, Maria do Rosário de Oliveira Serra Alegra
Baptista e Teresa Manuela Gonçalves Correia Atouguia
Aveiro reúnem os requisitos legais exigidos para o
provimento dos cargos.
Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do
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, no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na última redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro e no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2009/M, de 17 de abril, na
redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º
3/2013/M, de 2 de janeiro, determina-se o seguinte:
1-

Nomear os licenciados Sidónio Manuel Vieira
Fernandes, Maria do Rosário de Oliveira Serra
Alegra Baptista e Teresa Manuela Gonçalves

2.

O presente despacho produz efeitos reportados a
3 de janeiro de 2013.

Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional
dos Assuntos Sociais, no Funchal, aos 4 dias do mês de
janeiro de 2013.
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Alberto João
Cardoso Gonçalves Jardim
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS,
Francisco Jardim Ramos

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Aviso n.º 14/2013
Plano de Urbanização do Caniço-Centro
José Alberto de Freitas Gonçalves, presidente da
Câmara Municipal de Santa Cruz, faz público, nos termos
do n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 316/2007, de 19 de setembro e nos termos do n.º 4 do
Artigo 55.º do Decreto Legislativo Regional n.º 43/M/2008,
de 23 de dezembro, que se encontra em discussão pública,
por um período de 22 dias úteis, com início no dia 1 de
fevereiro e fim no dia 5 de março, o Plano de Urbanização
do Caniço Centro.
Os interessados poderão, no prazo fixado, consultar os
elementos constituintes do plano, todos os dias úteis, no
edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, sito à Praça
Dr. João Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, no horário
de expediente, e apresentar por escrito, reclamações,
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento
relativos ao mesmo, até ao termo do prazo referido.
Poderão também consultar informação relativamente ao
plano, no Centro Comercial Caniço Shopping, na Junta de
Freguesia do Caniço e na Casa Do Povo do Caniço.
Mais informa que haverá uma apresentação pública do
plano de Urbanização do Caniço Centro às 18 horas e 30
minutos no dia 2 de fevereiro de 2013 e duas sessões de
esclarecimentos no dia 14 e 21 de fevereiro de 2013 à
mesma hora, na Galeria da casa do Povo do Caniço
Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser
dada a publicidade prevista na lei.
Santa Cruz, 3 de Janeiro de 2013.
O PRESIDENTE DA CÂMARA, José Alberto de Freitas
Gonçalves

EEM & BFS ENERGY, S.A
Convocatória n.º 1/2013
Assembleia Geral Anual
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral convoca,
nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 375.º e do n.º 1 do
artigo 376.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais,
os Senhores Acionistas para a reunião da Assembleia Geral
Anual da EEM & BFS ENERGY, S.A., a realizar no lugar
da sede social na Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses, n.º 32, freguesia de Santa Maria Maior,

14 de janeiro de 2013
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concelho do Funchal, no dia 26 de Fevereiro de 2013, pelas
11.00 horas com a seguinte ordem do dia:
1-

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas
da Sociedade relativas ao exercício de 2011;

2-

Deliberar sobre a proposta de aplicação dos
respetivos resultados;

3-

Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da Sociedade.

A participação na Assembleia e o exercício de voto
dependem do averbamento das ações no respetivo Livro de
Registo da Sociedade em nome do/a Acionista da
Sociedade, até cinco dias antes da data designada para a
presente Assembleia ou da respetiva comprovação do
depósito das ações em intermediário financeiro.
Para os efeitos do acima exposto, as ações deverão
permanecer inscritas, averbadas ou depositadas em nome
do/a Acionista pelo menos até ao encerramento da reunião
da Assembleia Geral.
Os Senhores Acionistas podem fazer-se representar na
Assembleia por qualquer pessoa e nos termos da Lei.

As Acionistas que sejam pessoas coletivas deverão fazerse representar na Assembleia por quem tenha poderes para
obrigar a pessoa coletiva em causa ou por pessoa nomeada
para o efeito.
Como instrumento de representação é suficiente uma
carta, que só poderá ser utilizada para a Assembleia em
causa, com a identificação do/a representado/a devidamente
assinada e enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral até à hora designada para a respetiva reunião.
Os relatórios de gestão, as contas do exercício, os
documentos de prestação de contas, o parecer do Senhor
Fiscal Único, a certificação legal das contas e os demais
documentos indicados pela Lei estarão patentes na sede
social, para consulta dos Senhores Acionistas, durante as
horas de expediente, desde os quinze dias anteriores à data
da reunião.
Funchal, 10 de janeiro de 2013.
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, Mário
Eugénio Jardim Fernandes
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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.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €1,81 (IVA incluído)

