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SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,
TURISMO E CULTURA

2 de fevereiro de 2017
Anexo do Despacho n.º 66/2017, de 2 de fevereiro
NOTA CURRICULAR

Despacho n.º 66/2017
Considerando que através da Portaria n.º 50/2016, de 19
de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 570/2016, de 19 de dezembro, dos Secretários Regionais
das Finanças e da Administração Pública e da Economia,
Turismo e Cultura, foi criado o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira da Direção Regional da Cultura;
Considerando que pelo meu Despacho n.º 8/2016, de 20
de dezembro, publicado no JORAM, n.º 224, II série, de 22
de dezembro, foram criadas as unidades orgânicas flexíveis
daquele serviço;
Considerando que o n.º 2 do artigo 4.º do referido despacho prevê a Divisão de Gestão de Coleções e Acesso, a
ser dirigida por um Chefe de Divisão, cargo de direção
intermédia de 2.º grau;
Considerando que o referido cargo nunca foi provido e
que urge proceder à respetiva nomeação de modo a garantir
o funcionamento do serviço;
Considerando ainda que, a licenciada Helena Teresa Pereira Granito Camacho, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da Economia,
Turismo e Cultura, afeta ao Arquivo Regional e Biblioteca
Pública da Madeira, para além de reunir os requisitos legais
exigidos para o provimento do cargo de Chefe de Divisão
de Gestão de Coleções e Acesso, do Arquivo Regional e
Biblioteca Pública da Madeira, possui, em virtude das suas
competências, experiência, qualificação e formação profissional, o perfil indicado para assegurar o exercício das
funções inerentes ao cargo, até que este seja provido através
de procedimento concursal.
Nestes termos e ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do
artigo 3.º-A e n.º 2 do artigo 5.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com as alterações
introduzidas
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 27/2006/M, de 14 de julho, que adapta à RAM a Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as sucessivas alterações, e
do n.º 2 do artigo 4.º do Despacho n.º 8/2016, de 20 de
dezembro, publicado no JORAM, n.º 224, II série, de 22 de
dezembro, determino o seguinte:
1-

Nomear, em regime de substituição por um ano,
para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Coleções e Acesso do Arquivo Regional e Biblioteca
Pública da Madeira, a licenciada Helena Teresa Pereira Granito Camacho, pertencente ao Sistema
Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da
Economia, Turismo e Cultura, afeta ao Arquivo
Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

2-

O presente despacho produz efeitos por urgente
conveniência de serviço, a partir de 1 de fevereiro
de 2017.

3-

A despesa emergente tem cabimento orçamental na
rubrica: Secretaria 46, Capítulo 01, Divisão 03,
Subdivisão 00, Classificação Económica 01.01.03.

4-

Este despacho vai acompanhado de nota curricular
da nomeada.

Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
23 dias de janeiro de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus

Dados Pessoais:
Nome: Helena Teresa Pereira Granito Camacho
Naturalidade: Santo António - Concelho do Funchal
Nacionalidade: Portuguesa
Carreira na Administração Pública:
•
1981/07/02 - Técnica Profissional de 2.ª Classe;
•
1986/01/01 - Técnica Profissional de 1.ª Classe;
•
1989/10/30 – Transitou para a categoria de Técnica-Adjunta de 1.ª classe da carreira TécnicaAdjunta de BAD, com efeitos, desde 1986/01/01;
•
1990/01-18 – Técnica-Adjunta Principal da carreira Técnica-Adjunta de BAD;
•
1994/03/25- Técnica-Adjunta Especialista da carreira Técnica de Biblioteca e Documentação;
•
1998/11/24 - Técnica-Adjunta Especialista de 1.ª
da carreira Técnica de Biblioteca e Documentação;
•
2005/06/15 - Reclassificação para a categoria de
Técnica Superior de 2.ª Classe da Carreira Técnica
Superior.
Habilitações Literárias:
•
2004 - Licenciatura em História pela Universidade
Aberta;
•
2007 - Curso de Especialização em Ciências Documentais - opção Biblioteca, pela Universidade da
Madeira.
Experiência Profissional:
•
Coordenação do Serviço de Referência de Informação da Biblioteca Pública Regional;
•
Coordenação do Apoio Técnico e de Consultadoria
às Bibliotecas da RAM.
Formação profissional:
•
1981 - Curso de Técnicas Documentais pelo Centro de Formação Profissional da Madeira;
•
1981 - Curso de Indexação Coordenada pelo Centro de Formação Profissional da Madeira;
•
1990 - Curso de Preparação de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca e Serviços de Documentação pela
BAD;
•
1991 - Curso Tratamento Documental de Material
Não-Livro pela BAD;
•
1992 - Curso UNIMAR pela Biblioteca Nacional;
•
1992 - Curso Mini-Micro CDS/ISIS pela Biblioteca Nacional;
•
1994 - Curso de Formação Básica para Informatização da Biblioteca pela DTIM;
•
1994 - Ação de formação Novos Campos UNIMARC pela Biblioteca Nacional;
•
1997 - Curso Cardbase – Módulo de Gestão de Publicações em Série pela BAD;
•
1998 - Curso Catalogação de Material Cartográfico
pela Biblioteca Nacional;
•
2000 - Curso Classificação Decimal Universal pela
Biblioteca Nacional;
•
2001 - Curso Sistema Porbase 5 – Catwin, Pacwin,
Usewin e Aqwin pela Biblioteca Nacional;
•
2004 - Curso de Atendimento ao Pública e Relações Públicas pela Biblioteca Pública Regional;
•
2005 - Curso Viagens por entre linhas; trajetos na
animação do livro e da leitura pela BAD;
•
2005 - Curso Módulo de Introdução à Indexação
pela Biblioteca Nacional;
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2005 - Participação no Seminário “O direito de Autor e a Sociedade de Informação promovido pela
Secretaria Regional da Educação;
2009 - Curso Formação Pedagógica Inicial de
Formadores pela Apel;
2009 - Curso Jogos Pedagógicos da Formação pela
Proinov;
2010 - Curso Profissional de Nível IV Legislação
Cultural, Direitos de Autor e Direitos Conexos pela
Setepés;
2014 - Curso de Formação Profissional Técnicas
de Apresentação e de Comunicação em Público pela Evolui.com;
2016 - Curso O Serviço de Referência: organização
e gestão pela BAD;
2016 -Princípios básicos de catalogação e UNIMARC bibliográfico pela Evolui.com.

Formação ministrada:
•
2008 - Porbase 5: catalogação automatizada de
monografias organizada pela Biblioteca Pública
Regional da Madeira
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Despacho n.º 67/2017
Considerando o Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2016/M, de 13 de maio, que criou o Instituto das
Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM;
Considerando que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM tem por missão promover a conservação da natureza, o ordenamento e a gestão sustentável
da bio e geodiversidade, da paisagem e da floresta, bem
como dos recursos a ela associados e ainda a gestão das
áreas protegidas;
Considerando a Portaria n.º 294/2016, de 11 de agosto,
dos Secretários Regionais das Finanças e da Administração
Pública e do Ambiente e Recursos Naturais, que aprovou os
Estatutos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, prevendo a existência da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos como uma das unidades
orgânicas flexíveis do referido Instituto;
Considerando que a Divisão de Florestação e Conservação dos Solos do Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza, IP-RAM tem por missão promover a expansão ou
reconversão do património florestal da Região Autónoma
da Madeira, bem como a conservação dos solos e o combate à erosão e desertificação;
Considerando que, em conformidade com o estabelecido n.º 1 do artigo 11.º do anexo da referida Portaria
n.º 294/2016, de 11 de agosto, a Divisão de Florestação e
Conservação dos Solos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, é dirigida por um chefe de
divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que o titular do cargo de Chefe de Divisão de Florestação e Conservação dos Solos do referido
Instituto foi designado em regime de substituição para o
cargo de Diretor de Serviços de Gestão Florestal e
Bio(Geo)diversidade do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM com efeitos a partir de 17 de
janeiro de 2017, motivo, pelo qual, nos termos do artigo
26.º-A da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação em
vigor, a respetiva comissão de serviço suspende-se por
quatro anos ou enquanto durar o exercício do cargo ou
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função, se este tiver duração inferior, sendo as funções de
origem asseguradas em regime de substituição;
Considerando que, se torna necessário assegurar o funcionamento da referida Divisão até que a comissão de serviço do referido titular deixe de estar suspensa e este retome funções;
Considerando que, se torna imprescindível garantir a
gestão e a coordenação da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos do Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza, IP-RAM;
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-B do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs
27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 7 de julho, os
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição;
Considerando ainda, que o licenciado em Silvicultura
Ferdinando António Barradas Soares de Abreu, Técnico
Superior da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Naturais, trabalhador em funções públicas contratado por
tempo indeterminado, tem competência técnica e aptidão
para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, tem mais de quatro anos de experiência profissional
no desempenho de funções para cujo exercício ou provimento é exigível uma licenciatura, reunindo, por isso, todos
os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º-B e n.º 1 do
artigo 3.º-A do referido Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na redação em vigor;
Nestes termos e ao abrigo do disposto nos artigos 3.º-A,
5.º e 5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 7 de
julho, e do artigo 26.º-A da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação em vigor,
Determino:
1 - Designar em regime de substituição para o cargo
de Chefe de Divisão de Florestação e Conservação
dos Solos do Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza, IP-RAM previsto no n.º 1 do artigo
11.º do anexo da Portaria n.º 294/2016, de 11 de
agosto, dos Secretários Regionais das Finanças e
da Administração Pública e do Ambiente e Recursos Naturais, o Eng.º Ferdinando António Barradas
Soares de Abreu, Técnico Superior da Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, licenciado em Silvicultura.
A presente designação é feita porquanto a comissão de serviço do respetivo titular se encontra suspensa e é urgente assegurar a Divisão de Florestação e Conservação dos Solos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.
2 - O presente despacho produz efeitos por urgente
conveniência de serviço a partir de 01 de fevereiro
de 2017.
3 - A nota relativa ao currículo académico e profissional do designado em regime de substituição, que é
parte integrante deste despacho, consta em anexo.
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria
48; Capítulo 01; Divisão 01; Subdivisão 00; Classificação
Económica 01.01.03; 01.01.11; 01.01.13; 01.01.14.SF;
01.01.14.SN; 01.03.05.A0.A0.
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Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 30 dias de janeiro de 2017.
A SECRETÁRIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS, Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada
Anexo do Despacho n.º 67/2017, de 2 de fevereiro
NOTA RELATIVA AO CURRICULUM ACADÉMICO
E PROFISSIONAL

Ferdinando António Barradas Soares de Abreu, nascido
a 5 de novembro de 1962 no Funchal licenciou-se em Silvicultura, pelo Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa, em 1989.
De junho de 1990 a março de 1993 exerceu a atividade
como Técnico Superior, integrando os Quadros Superiores da
SOPORCEL - Sociedade Portuguesa de Celulose, no Departamento de Abastecimento Florestal, na Figueira da Foz.
De abril de 1993 até ao final do mesmo ano, passou a
exercer funções no Gabinete de Planeamento, da Soporcel,
em Lisboa.
Nesta empresa, foi responsável pela manutenção e/ou
beneficiação das matas adquiridas para corte diferido (a
prazo). Elaborou e acompanhou projetos de beneficiação
das infraestruturas florestais daquelas matas/propriedades essencialmente no que se refere às redes viária e divisional,
necessárias à gestão florestal. Participou na equipa que
desenvolveu o SIPLAF - Sistema de Informação e Planeamento Florestal da empresa. Desenvolveu trabalhos de
otimização da base de dados do património florestal e da
cartografia digital da empresa.
De março de 1994 a junho de 1995 foi nomeado na categoria de estagiário da carreira de Engenheiro, em regime
de contrato administrativo de provimento, tendo obtido
nomeação definitiva na categoria de Técnico Superior a
partir de 9 de junho de 1995, na carreira de Engenheiro do
quadro da Direção Regional de Florestas (DRF).
Elaborou diversos projetos públicos de florestação e beneficiação de superfícies florestais existentes, ao nível dos
vários Programas Operacionais aprovados no âmbito dos
vários Quadros de Comunitários de Apoio. Procedeu à sua
execução e acompanhamento. Acompanhou também os
trabalhos de execução de projetos de investimento florestal
privados, sempre que solicitado, facultando o respetivo
aconselhamento técnico.
Elaborou e acompanhou a execução de projetos de investimento de beneficiação da rede viária e divisional florestal dos Perímetros Florestais do Poiso e de Santana, ao
abrigo da sub-ação 2.1.6.4. - Prevenção de Riscos e Restabelecimento do Potencial de Produção Silvícola, do PAR.
Foi o responsável pela apresentação de projetos/candidaturas à sub-ação 2.1.6.4. que permitiu em 2003 a
renovação da frota automóvel do corpo de polícia florestal.
Elaborou o projeto que visava a implementação de um
Centro de Prevenção de Riscos Florestais (CPRF). Este
Centro apontava entre outras, para a introdução de ações
inovadoras, como o sistema de videovigilância florestal, no
âmbito da prevenção aos incêndios florestais. Foi orientador de estágios curriculares e profissionais de diversos
finalistas de cursos superiores. Foi designado para a constituição de Júris de concursos internos e externos de ingresso,
em carreiras e cargos de chefia, do quadro da extinta Direção Regional de Florestas e da Conservação da Natureza
(DRFCN). Integrou inúmeras vezes os júris de acompanhamento de aquisição de bens e/ou prestação de serviços e
de Comissões de Abertura e Análise de Concursos de prestações de serviço e de empreitadas de obras públicas. Parti-
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cipou como formador, em várias atividades pedagógicas e
integrou grupos de trabalho em representação da entidade
pública. Integrou a Coordenação e Supervisão Técnica do
IFRAM1 e IFRAM2 (Inventários Florestais da Região
Autónoma da Madeira (RAM)). Coordenou a equipa técnica da DRFCN que elaborou o Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM (PROFRAM).
Foi nomeado para diversos cargos de dirigente na Direção Regional de Florestas e na Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza, nomeadamente para Chefe
de Divisão do Serviço de Construções do quadro de pessoal
da Direção Regional de Florestas (Despacho n.º 173/2000,
de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura,
Florestas e Pescas, datado de 27 de setembro de 2000); para
Chefe de Divisão de Proteção da Floresta em regime de
comissão de serviço por um ano (Despacho n.º 19/2003, de
Sua Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, datado de 04 de fevereiro de 2003); para
Chefe de Divisão de Proteção da Floresta em regime de
comissão de serviço (Despacho n.º 139/2004, de Sua Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, datado de 03 de junho de 2004); para Chefe de
Divisão de Planeamento Florestal em regime de substituição (Despacho n.º 81/2005, de Sua Excelência o Secretário
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, datado de
09 de agosto de 2005); para Chefe de Divisão do Serviço de
Fiscalização (Despacho n.º 128/2006, de Sua Excelência o
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
datado de 06 de julho de 2006); para Diretor de Serviços de
Ordenamento e Proteção em regime de comissão de serviço
por um ano (Despacho n.º 57-A/2009, de Sua Excelência o
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
datado de 22 de maio de 2009); para Diretor de Serviços de
Ordenamento e Proteção, da Direção Regional de Florestas
em regime de comissão de serviço (Despacho n.º 30/2011,
de Sua Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, datado de 29 de abril de 2011); para
Chefe de Divisão de Estudos e Gestão de Projetos em regime de substituição (Despacho n.º 34/GRH/2012, de Sua
Excelência o Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, datado de 13 de novembro de 2012) e
finalmente para Chefe de Divisão de Estudos e Gestão de
Projetos em regime de comissão de serviço, (Despacho
n.º 159-A/2013, de Sua Excelência o Secretário Regional
do Ambiente e dos Recursos Naturais, datado de 13 de
novembro de 2013).
Possui várias ações de formação de entre as quais se
destacam:
Ação de formação sobre Management Público, promovida pelo Governo Regional, em colaboração com o INA,
no período de 23 a 27 de setembro de 1996 - 30 horas;
Acão de formação sobre Análise e Processamento de Imagem de Deteção Remota, promovido pela CMRP - Grupo
de Ambiente, do Instituto Superior Técnico (IST). O curso
foi ministrado no IST, de novembro de 1997 a março de
1998 e teve a duração de 12 dias - 96 horas; Curso de ER
Mapper 5.5 for Land Applications durante cinco dias, no
I.Superior Técnico em março de 1998 - 40 horas; Curso de
Formação de Formadores, de 18 de maio a 5 de junho de
1998, promovido pela AJAMPS - 105 horas; Curso de
Formação de Coordenadores de 8 a 12 e de 22 a 26 de novembro de 1999, promovido pela AJAMPS - 60 Horas;
Curso de Inspetor Fitossanitário na área florestal, com a
duração de 40 horas, que se realizou na Direção Geral de
Proteção da Culturas (DGPC) em Lisboa, de 25 a 28 de
fevereiro de 2003; Curso “Novo Siadap - Avaliação e Gestão do Desempenho”, promovida pelo Governo Regional da
Madeira, em colaboração com o INA, realizado de 29 a 30
de maio de 2008, num total de 16 horas; Curso “O novo
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regime da contratação pública”, promovida pelo Governo
Regional da Madeira, em colaboração com o INA, realizado de 16 a 20 de junho de 2008, num total de 35 horas;
Curso “FORGEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO
PÚBLICA”, promovido pelo Governo Regional da Madeira,
em colaboração com o INA, realizado de 29 de setembro de
2008 a 18 de fevereiro de 2009, num total de 180 horas.
Participou em colóquios, conferências, congressos, encontros, jornadas e seminários de que se destacam:
Seminário “Prevenção de Fogos Florestais” que decorreu em Coimbra a 10 de maio de 1991; III Congresso Florestal Nacional, que se realizou a 15, 16 e 17 de dezembro
de 1994, na Figueira da Foz; Palestra sobre Prevenção em
Fogos Florestais, organizada pela Câmara Municipal do
Funchal a 6 de junho de 1999; Seminário/Curso sobre Tecnologias de Informação em Gestão Sustentável de Recursos
Florestais, que decorreu em Oeiras nos dias 27, 28 e 29 de
outubro de 1999; 1.º Encontro sobre Invasoras Lenhosas
organizado pela ADERE Peneda - Gerês e pela Sociedade
de Ciências Florestais, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de
1999, na Vila do Gerês; Integrou a equipa da DRF responsável pela conceção e organização do espaço destinado à
D.R. de Florestas, na 1ª Amostra de Agricultura, Vinhos,
Natureza, Pecuária, Florestas e Pescas da RAM ( AGROPESCA), que decorreu de 13 a 16 de abril de 2000 no Madeira
Tecnopolo no Funchal; Participou como orador no Painel
sobre Florestas, desta 1ª amostra de Agricultura, Vinhos,
Natureza, Pecuária, Florestas e Pescas da RAM ( AGROPESCA); Integrou a Comissão Organizadora das II Jornadas
Florestais Insulares que se realizaram no Funchal de 6 a 9
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de setembro de 2000; Participou no Congresso Ibérico Fogos Florestais - realizado na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco, nos dias 17 a 19 de dezembro de 2000;
Integrou a comissão organizadora das III Jornadas Florestais Insulares que se realizou na cidade de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, de 28 a 31 de julho de 2004;
Apresentou uma comunicação nas III Jornadas Florestais
Insulares, que se realizaram na cidade de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, de 28 a 31 de julho de 2004,
subordinada ao tema “Prevenção de Riscos nas Florestas da
Madeira”; Apresentou uma comunicação nas IV Jornadas
Florestais da Macaronésia, que se realizaram na ilha de
Santa Cruz de La Palma, Canárias, de 5 a 9 de junho de
2006, subordinada ao tema “Prevenção de Riscos”; Apresentou uma comunicação no Workshop sobre Incêndios
Florestais - “Meios de Prevenção de Prova e Investigação
Criminal”, que decorreu na Universidade da Madeira, em
27 de junho de 2009; Apresentou duas comunicações em
forma de poster nas V Jornadas Florestais da Macaronésia,
que se realizaram na cidade do Funchal na ilha da Madeira,
de 09 a 11 de fevereiro de 2011, subordinada ao tema “Doença da Murchidão do Pinheiro - PWD”; “VI Jornadas
Florestais Insulares” que decorreu na ilha do Faial, Açores,
de 21 a 24 de maio de 2012, nas ilhas do Faial, Pico e São
Jorge; Apresentou uma comunicação nas “VII Jornadas
Florestais Insulares” que decorreu em Las Palmas, na ilha
de Gran Canária, de 29 a 31 de outubro de 2014, subordinada ao tema “Prevenção de Riscos - Fitossanidade, Incêndios e Erosão”;
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)

