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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Despacho n.º 202/2018
A Resolução do Conselho do Governo n.º 787/2016, de
27 de outubro, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, I Série, n.º 190, de 31 de outubro, na
sua atual redação, criou a Estrutura de Missão INVEST
MADEIRA - INTERNACIONALIZAÇÃO E INVESTIMENTO EXTERNO, que tem como missão Assegurar a materialização

da diplomacia económica externa da Região Autónoma, da
Madeira, com o intuito de multiplicar, sistematizar e reforçar os contactos com investidores e capitais estrangeiros e
abrir novas oportunidades de negócio para os produtos e
empresas madeirenses no mundo.
De acordo com o previsto na referida Resolução, a Estrutura de Missão INVEST MADEIRA integra um máximo de
13 elementos, incluindo um Diretor, equiparado, nos termos
da alínea a) do n.º 7 daquela Resolução para efeitos remuneratórios e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 28.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, a
titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau, tem funções de chefia e gestão operacional no exercício das competências e prioridades estratégicas da Estrutura de Missão,
em conformidade com o poder de direção designado pelo
Vice-Presidente do Governo, podendo exercer as respetivas
funções em comissão de serviço, nos termos do n.º 5 do
artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M,
de 12 de novembro, na sua atual redação.
Nos termos do n.º 6 da Resolução supra conjugado com
o n.º 10 do artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 17/2007/M, o responsável da comissão é livremente
designado e exonerado, pelo Vice-Presidente do Governo.
Assim, nos termos dos n.ºs 6 e alínea a) do n.º 7 da Resolução do Conselho do Governo n.º 787/2016, de 27 de
outubro, na sua atual redação, conjugado com os n.ºs 5 e 10
do artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 7/2007/M, de 12 de novembro, na sua atual redação:
1 - Designo, para exercer funções de Diretor da Estrutura de Missão INVEST MADEIRA - INTERNACIONALIZAÇÃO E INVESTIMENTO EXTERNO, a licenciada
em Comunicação Cultura e Organizações, Ana Filipa Mendonça Azevedo Ferreira, equiparada, para
efeitos remuneratórios e para os efeitos previstos
no n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua atual redação, a titular de cargo de
direção intermédia de 1.º grau, incluindo as despesas de representação.
2 - A presente designação fundamenta-se na idoneidade, experiência e competências profissionais para o
desempenho do cargo, evidenciadas na respetiva
nota curricular, anexa ao presente despacho, do
qual faz parte integrante.
3 - O presente despacho produz efeitos imediatos.
Vice-Presidência do Governo Regional, aos 25 dias do
mês de maio de 2018.
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado
Anexo do Despacho n.º 202/2018, de 5 de junho
Nota Curricular
Nome: Ana Filipa Mendonça Azevedo Ferreira
Data de nascimento:15 abril de 1983

Formação académica:
Janeiro de 2008: Licenciatura em Comunicação Cultura
e Organizações na Universidade da Madeira-UMa
Outubro de 2008: Pós-Graduação em Fiscalidade Regional e Internacional na Universidade da Madeira - UMa
Julho de 2014: MBA Gestão de Negócios Internacionais
na Universidade Autónoma de Lisboa - UAL
Atividade profissional:
Janeiro de 2009 a dezembro 2011: Caixa Geral de Depósitos (banca de retalho, comercial)
Maio de 2012 a fevereiro 2014: Deutsch Bank (gestora
de conta)
Abril de 2014 a maio 2018: Madeira Multilingual
School/Escola Britânica da Madeira (Diretora Geral)
Outras habilitações:
Bachalerato em Comunicação Empresarial na Escola
Superior de Comunicação Social - ESCS
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 100/2018
Por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de 25 de maio de 2018, foi autorizada
a renovação da comissão de serviço no cargo de Direção
Intermédia de 2.º Grau, à Chefe de Divisão de Gestão de
Projetos da Direção Regional de Educação Juvelina Maria
Vieira Pita, trabalhadora do Sistema Centralizado de Gestão
da Secretaria Regional de Educação, afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, nos termos do disposto nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro e artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional
n.o 5/2004/M, de 22 de abril na redação dada pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, com
efeitos a 13 de agosto de 2018.
Funchal, 28 de maio de 2018.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS
Edital n.º 5/2018
A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais
faz público que foi requerida por “STEFAN DANIEL KÜSTERMANN”, a regularização da utilização não titulada dos
recursos hídricos, referente a uma parcela de terreno afecta
ao Domínio Público Marítimo com área de 2069,00 m2,
localizada no sítio de São Pedro, freguesia de São Jorge,
concelho de Santana, para recuperação de duas moradias
existentes a converter em casas de campo - Empreendimentos Turístico.
Assim, dando cumprimento ao disposto na alínea c) do
n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
Maio, na redação dada pela Lei n.º 44/2012, de 29 de Agosto, entre 11 de Junho de 2018 e 23 de Julho de 2018, poderão ser exercidas as faculdades previstas no mesmo.
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Nesse sentido, os interessados poderão dirigir-se mediante requerimento à Direção Regional do Ordenamento do
Território e Ambiente, sita na Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6,
9064-506 Funchal, ou através de fax ou via e-mail, podendo
ser utilizados o número 291 229 438 ou o endereço eletrónico drota@madeira.gov.pt.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
28 de Maio de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 101/2018
1 - Faz-se público que, por despacho do Secretário
Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, de
08/05/2018, está aberto procedimento concursal,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso na II Série do
Jornal Oficial da RAM, com vista ao provimento
do cargo de Chefe de Divisão de Obras, cargo de
direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço pelo período de três anos, constante no Despacho n.º 114/2016, alterado e republicado pelo Despacho n.º 364/2017, de 04 de setembro, que criou a estrutura orgânica flexível da Direção de Serviços de Infraestruturas e Equipamentos da Direção Regional do Equipamento Social e
Conservação, produzido na sequência da Portaria
n.º 118/2016, de 22 de março, retificada e republicada pela Declaração de retificação n.º 11/2016, de
5 de abril, que regulamenta o Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2016/M, de 28 de janeiro que
aprovou a orgânica desta Direção Regional.
2 - Objetivo global da atividade - realizar as atividades
do Chefe de Divisão de Obras, estabelecidas no
n.º 3.1 do Despacho n.º 364/2017, de 04 de setembro.
3 - Requisitos legais de recrutamento - poderão candidatar-se os trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado
com licenciatura, dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja legalmente exigível uma licenciatura, nos
termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, Lei n.º 128/2015,
de 3 de setembro, adaptada à Região Autónoma da
Madeira (RAM) pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, e alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e n.º 27/2016/M, de
06 de julho e Declaração de Retificação
n.º 15/2016, de 24 de agosto.
4 - Perfil exigido do (a) candidato (a) a selecionar - Licenciatura em Engenharia Civil, experiência na
coordenação da execução e fiscalização de emprei-

tadas de infraestruturas e equipamentos públicos,
na emissão de pareceres técnicos no âmbito da
DRESC, na elaboração de estudos e projetos, na
preparação de peças processuais necessárias à abertura de concursos, bem como, no processo das respetivas adjudicações, relacionadas com as atribuições estabelecidas no n.º 3.1 no Despacho
n.º 364/2017, de 04 de setembro.
5 - Local de trabalho - Direção de Serviços de Infraestruturas e Equipamentos - Direção Regional do
Equipamento Social e Conservação, à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 9064-506, Funchal.
6 - A remuneração - a remuneração mensal para o cargo anunciado é a constante do Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de dezembro, acrescido das despesas
de representação correspondentes ao cargo e demais regalias aplicáveis aos trabalhadores da Administração Pública.
7 - Métodos de seleção - Avaliação Curricular e Entrevista Pública.
8 - Processo de candidatura:
8.1. As candidaturas deverão ser formalizadas
através de requerimento em folha de papel
normalizado de formato A4, dirigido ao Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, datado e assinado.
8.2. Do requerimento deverão constar os seguintes
elementos:
a) Identificação completa do candidato
(Nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil, data de nascimento,
número do bilhete de identidade/cartão
de cidadão, número de identificação fiscal, residência, código postal e número
de telefone, se o tiver);
b) Identificação do cargo com referência ao
número do Jornal Oficial onde se encontra
publicado o respetivo aviso de abertura;
c) Habilitações literárias;
d) Formação profissional (especializações,
estágios, seminários, ações de formação,
etc.);
e) Menção expressa da categoria, serviço a
que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na atual categoria na carreira e
na função pública.
9 - Os requerimentos de candidatura deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
a) Fotocópia do documento autêntico ou autenticado comprovativo das habilitações literárias
declaradas;
b) Fotocópia do documento autêntico ou autenticado comprovativo das ações de formação
profissional declaradas;
c) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de
cidadão;
d) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde constem nomeadamente as funções
que tem exercido e respetivos períodos de
exercício, bem como a formação profissional
que possui, com indicação das entidades promotoras e datas de obtenção da formação;
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e)

f)

g)

Declaração passada pelos Serviços a que os
candidatos se encontram vinculados, autenticado com selo branco ou carimbo, da qual
constem a existência de vínculo à função pública, a categoria que detêm e tempo de serviço efetuado nessa categoria, na carreira e na
função pública, se for caso disso;
Declaração comprovativa da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem
o perfil exigido ao candidato a selecionar conforme mencionado no ponto 4 do presente
aviso.
Quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do
seu mérito.

9.1. Os candidatos dos mapas de pessoal das Direções Regionais do Equipamento Social e Conservação, e de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, são dispensados da
apresentação dos elementos referidos nas alíneas a), b), c) e e) do ponto 9 desde que constem documentos comprovativos no respetivo
processo individual, devendo referir expressamente tal facto no seu requerimento de candidatura.
10 - Composição do júri:
Presidente:
João Manuel dos Passos Gouveia Magalhães,
Diretor de Serviços de Infraestruturas e Equipamentos, da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação.
Vogais Efetivos:
Hugo Sérgio Teles de Jesus, Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração, equiparado a
Diretor de Serviços, da Direção Regional de
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas (substitui o Presidente nas faltas e impedimentos);
Ricardo Jorge da Silva Freitas, Diretor de
Serviços de Edifícios e Conservação, da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação.
Vogais Suplentes:
Maria Odília Filipa Mendes Gonçalves Camacho, Diretora de Serviços de Estudos e Projetos, da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação;
Francisco Miguel Pereira Ferreira, Diretor de
Serviços de Materiais e Equipamentos, da Direção Regional de Planeamento, Recursos e
Gestão de Obras Públicas.
11 - Os requerimentos de formalização das candidaturas
devem ser entregues na Secretaria Regional dos
Equipamentos e Infraestruturas, sito à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6 - 9064 - 506, Funchal, ou enviados pelo correio sob registo, com aviso de receção,
dentro do prazo de abertura do procedimento concursal, sob pena de não serem admitidas.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
29 de maio de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Joao Martins da Silva

TRIBUNAL DE CONTAS
SECÇÃO REGIONAL DA MADEIRA
Aviso n.º 102/2018
Aviso n.º 2/2018
Para efeitos do disposto no artigo 89.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto, republicada com a Lei n.º 20/2015, de 9 de
março, torna-se público que o Ministério Público, no âmbito dos processos abaixo mencionados, declarou não requerer procedimento jurisdicional relativamente a algumas das
infrações indiciadas no Relatório de Auditoria, pelo que o
órgão de direção, superintendência ou tutela sobre o visado
poderá exercer o direito de ação no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso:
Número do processo

Relatório

ROCI 3/2017

2/2013-IRF

Entidade auditada
Instituto do Desporto
da R.A.M.

Funchal, 22 de maio de 2018.
A SUBDIRETORA-GERAL, Ana Mafalda Nobre dos Reis
Morbey Affonso
STARTUP MADEIRA - MORE THAN IDEAS, LDA.
Aviso n.º 103/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de 10
de janeiro, a Startup Madeira - more than ideas, Lda. comunica o seguinte:
a) A estrutura e composição da gerência da empresa:
Conselho de Gerência

Eleição

Mandato

Presidente: Carlos Miguel
Soares Lopes

2018.03.27

2018-2020

Vogal: Nuno Filipe Fernandes Pereira Agostinho

2018.03.27

2018-2020

Vogal: Elsa Maria dos
Santos Fernandes

2018.03.27

2018-2020

b)

Os principais elementos curriculares e as qualificações dos membros do conselho de gerência da empresa:
Presidente do Conselho de Gerência
Carlos Miguel Soares Lopes
Formação Académica:
•
Mestrado em Ciências Empresariais, Área de
especialização em Empreendedorismo e Inovação, pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa,
obtida em 2009.
•
Licenciatura em Economia, pela Universidade
da Madeira, obtida em 2005.
Atividade Profissional:
•
Novembro 2017 até ao presente: Presidente do
Conselho de Gerência na Startup Madeira.
•
Outubro de 2005 a outubro de 2017: Gestor de
Projetos na Startup Madeira.
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•

Setembro 2010 a julho 2016: Docente convidado na Universidade da Madeira, nas áreas
curriculares de Marketing, Gestão e Marketing Agrícola, e Empreendedorismo.

•

Outras competências e experiência profissional:
•
Janeiro 2015 a dezembro 2017: Vogal Suplemente da Delegação Regional da Ordem dos
Economistas.
•
Agosto 2007 a novembro 2017: Promotor Externo Banco BPI.
•
Setembro 2004 a julho 2005: Monitor no Departamento de Gestão e Economia da Universidade da Madeira.

Atividade Profissional:
•
Maio de 2017 até ao presente: Vice-Reitora da
Universidade da Madeira.
•
Abril de 2016 a maio de 2017 - Vice-Presidente do Conselho Pedagógico Universitário da Universidade da Madeira.
•
Abril de 2016 até maio de 2017 Presidente do
Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia.
•
Entre 2007 e 2009 - Vice-Presidente do Departamento de Matemática e Engenharias.
•
Janeiro de 2013 a maio de 2017 - Diretora de
Curso do Mestrado em Ensino da Matemática
no 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário.

Vogal do Conselho de Gerência
Nuno Filipe Fernandes Pereira Agostinho
Formação Académica:
•
Mestrado em Marketing pela University Of
Glamorgan (Reino Unido), obtida em 1998.
•
Licenciatura em Gestão de Empresas pela
University Of Glamorgan (Reino Unido), obtida em 1997.

c)

Atividade Profissional:
•
Junho de 2018 até ao presente: Vice-Presidente do CERAM - Confederação Empresarial da Madeira.
•
Fevereiro de 2017 até ao presente: Membro da
Direção da Associação Onda Solidária IPSS.
•
Outubro de 2014 até ao presente: Presidente
da Direção da AJEM - Associação de Jovens
Empresários Madeirenses.
•
Janeiro 2012 até ao presente: Vogal do Conselho de Gerência na Startup Madeira, Lda..
•
Julho 2005 até ao presente: Diretor Geral - Administrador da sociedade Controlmedia - Marketing, Publicidade e Comunicação da
Madeira, Lda.
•
Julho 2005 até ao presente: Gerente da Rádio
Clube da Madeira.
•
Julho 2005 até ao presente: Gerente da sociedade RMV Lda..
•
Julho 2005 até ao presente: Gerente da sociedade SPN Lda..
•
Janeiro 2008 até 2015: Membro do Conselho
de Administração - Administrador da ADERAM - Agência de Desenvolvimento Regional.
•
Novembro 1998 até 2015: Sócio - Gerente da
sociedade SGMV - Consultoria de Gestão, Estudos e Projetos Qualidade e Formação Lda.
•
Outubro de 2001 a outubro de 2013: Tesoureiro na Junta de Freguesia de São Pedro.
•
Agosto de 2005 a junho de 2012: Sócio-Gerente da sociedade Agostinho, Alegra &
Macedo - Comércio de Produtos Culturais, de
Lazer e Entretenimento, Lda..
•
Julho de 2005 a janeiro de 2007: Diretor Geral
do Notícias da Madeira.
•
Abril de 2002 a julho de 2005: Secretário-Geral da AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses.
Vogal do Conselho de Gerência
Elsa Maria dos Santos Fernandes
Formação Académica:
•
Doutoramento em Educação, Área Especifica
de Didática da Matemática, pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, obtida
em 2004.

Mestrado em Educação, Área Específica de
Didática da Matemática, pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, obtida
em 1998.
Licenciatura Ensino da Matemática, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, obtida em 1992.

As remunerações totais variáveis e fixas, auferidas
anualmente por cada um dos membros dos órgãos
de gestão, bem como as remunerações auferidas
por cada membro do órgão de fiscalização:
Conselho de Gerência:
As remunerações a auferir pelo Presidente do
Conselho de Gerência é o estipulado no Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas
da Região Autónoma da Madeira, para as empresas do Grupo C, acrescidas de despesas de
representação no valor de 40% do respetivo
vencimento, em conformidade com a Resolução do Conselho de Governo n.º 392/2015, de
27 de maio e Despacho Conjunto n.º 61/2015,
de 29 de junho.
Presidente do Conselho de Gerência:
Vencimento Base - catorze vezes, três mil trezentos e quarenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos, despesas de representação de
quarenta por cento da remuneração base mensal - doze vezes, mil trezentos e trinta e sete
euros e catorze cêntimos.
Vogais do Conselho de Gerência:
Remuneração - Senhas de presença pelo valor
de duzentos e cinquenta euros, limitada a doze
vezes por ano.
Notas:
1. A Vogal Elsa Maria dos Santos Fernandes,
não aufere qualquer remuneração pelo artigo
n.º 70 do Estatuto da Carreira Docente.
2.

d)

Aos valores acima descritos, incide a redução
remuneratória prevista no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2010/M.

Outros elementos que sejam fixados em resolução
do Conselho do Governo Regional - Não aplicável.

Startup Madeira - more than ideas, Lda., aos 24 dias do
mês de maio de 2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE GERÊNCIA, Carlos Miguel Soares Lopes
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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)

