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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.º 267/2015
Considerando que o Reino Unido, a França e a Alemanha são dos mais importantes e tradicionais mercados de
exportação do Vinho Madeira (tendo efetivamente em
2014, estes 3 mercados, representado 36% do valor total
das exportações), é fundamental e estratégica a realização
de provas vínicas nestes mercados, pois permite o contato
com vários públicos do Vinho Madeira, conferindo uma
maior eficácia nos variados patamares da sua rede de
distribuição, para além da presença de jornalistas e opinion
leaders que potenciam toda a comunicação nos mass media,
internet e redes sociais.
Considerando que os serviços de relações publicas para
a organização e realização de provas de Vinho Madeira em
mercados europeus são necessários para o bom cumprimento das atribuições conferidas ao IVBAM, IP-RAM,
nomeadamente, promover, divulgar e defender, interna e
externamente, o vinho de qualidade e as bebidas espirituosas produzidos na Região Demarcada da Madeira, o
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artesanato regional e os demais produtos tradicionais e
agroalimentares regionais e conceber e executar iniciativas
e atividades de promoção no estrangeiro.
Considerando que este tipo de contratação pública é
realizado ao abrigo de projeto cofinanciado por fundos
europeus.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 49.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2014/M, de 31 de
dezembro e do artigo 4.º da Portaria n.º 20/2011, de 16 de
maio, é concedida autorização excecional para a celebração
de um contrato de aquisição de serviços de relações públicas para a organização e realização de 3 Provas de Vinho
Madeira em mercados europeus, no montante de
47.000,00€, não sofrendo o mesmo qualquer redução
remuneratória, tendo cobertura orçamental no seguinte
projeto: Projeto Promocional dos Vinhos da Madeira,
Classificação económica 02.02.25 "Outros serviços".
Secretaria Regional das Finanças e da Administração
Pública, em 22 de Maio de 2015.
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves
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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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