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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Aviso n.º 209/2018

Torna-se público que por Despacho de Sua Excelência o
Presidente do Governo de 31 de agosto de 2018, foi determinado a consolidação definitiva da mobilidade da Técnica
Superior, Elsa Maria Teixeira da Silva, do sistema centralizado de gestão da Secretaria Regional de Educação e afeta
ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento,
Recursos e Infraestruturas, para a Secretaria-Geral da Presidência do Governo – Unidade de Gestão, com efeitos a 1 de
setembro de 2018, mantendo o posicionamento remuneratório detido na situação jurídica funcional de origem.
Presidência do Governo Regional da Madeira, 31 de
agosto de 2018.
O CHEFE DO GABINETE, José Luís Medeiros Gaspar
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS
Aviso n.º 210/2018
Pelo Despacho n.º GS-100/SRAP/2018, datado de 27 de
agosto, de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º,
artigo 7.º e artigo 45.º e seguintes da LTFP, na redação em
vigor e artigo 13.º do Decreto Regulamentar Regional
n.º 5/2015/M, de 8 de julho, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Cristina da Silva Câmara, passando a
ocupar um posto de trabalho na categoria de Assistente
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, da Tabela Remuneratória Única, constante do anexo da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, no sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e

Pescas, ficando afeta ao mapa de pessoal do Gabinete do
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, com efeitos a
partir de 1 de setembro de 2018, sujeito a um período experimental de cento e vinte dias, nos termos da cláusula 6.ª do
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 28 de
agosto de 2018.
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira Soares
Aviso n.º 211/2018
Pelo Despacho n.º GS-101/SRAP/2018, datado de 27 de
agosto, de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º,
artigo 7.º e artigo 45.º e seguintes da LTFP, na redação em
vigor e artigo 13.º do Decreto Regulamentar Regional
n.º 5/2015/M, de 8 de julho, foi autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Lusiano Nieves dos Santos Conceição, passando a ocupar um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional,
com o vencimento de € 592,00 (quinhentos e noventa e dois
euros), correspondente à remuneração mínima mensal garantida a vigorar na Região Autónoma da Madeira para o
ano de 2018, no sistema centralizado de gestão de recursos
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas,
ficando afeto ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário
Regional de Agricultura e Pescas, com efeitos a partir de 1
de setembro de 2018, sujeito a um período experimental de
noventa dias, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º
da LTFP.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 28 de
agosto de 2018.
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira Soares

APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A.
Aviso n.º 212/2018
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 APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A. comunica o seguinte:
Foi alterada a estrutura e composição dos seguintes órgãos sociais abaixo indicados:
Conselho de Administração:

Eleição

Mandato

Vogal Executivo: Maria de Fátima Pita Carvalho Correia

2017.10.25

2017-2019

Vogal Não Executivo: Roman Feliciano Neto Pinto

2017.11.17

2017-2019

Fiscal Único:

Eleição

Mandato

Efetivo: Grant Thornton & Associados - SROC, Lda.

2017.07.31

2017-2019

Suplente: Pedro Miguel Raposo Lisboa Nunes

2017.07.31

2017-2019
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Os principais elementos curriculares e as qualificações dos novos membros do órgão de gestão e administração das empresas:

Vogal Executivo do Conselho de Administração - Maria de
Fátima Pita Carvalho Correia
Formação Académica:
•
Pós-Graduação em Gestão Portuária e Transporte
Intermodal, Instituto Superior de Transportes,
1995/1996;
•
Pós-Graduação em Direito do Trabalho, Instituto de
Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da
Universidade Clássica de Lisboa, 2004/2005;
•
Curso de Desenvolvimento de Competências de
Gestão e Administração, Instituto de Planeamento e
Desenvolvimento do Turismo, 2011/2012;
•
Pós-Graduação em Estudos Europeus, Variante de
Economia, Centro de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
1991/1995;
•
5.º ano de Língua Francesa, Alliance Française,
1989;
•
Licenciatura pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Política Social, Universidade
Técnica de Lisboa, 1981/1985.
Atividade Profissional:
•
Desde 1 de janeiro de 2017 – Técnica Superior do
mapa de pessoal da APRAM – Administração dos
Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.;
•
De 10 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2016
– Vogal do Conselho de Administração da APRAM
– Administração dos Portos da Região Autónoma
da Madeira, S.A. até 31 de dezembro de 2016;
•
De 2010/05/01 a 9 de março de 2014 - Diretora
Administrativa e de Recursos Humanos na
APRAM, S.A.;
•
De 1 de Março de 2001 a 30 de abril de 2010 - Diretora de Recursos Humanos na APRAM, S.A.;
•
De 1 de Novembro de 1997 a 28 de fevereiro de
2001 - Diretora Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos na Administração dos Portos da
Região Autónoma da Madeira, IP;
•
De 1 de Setembro de 1991 a 31 de outubro de 1997
- Diretora de Recursos Humanos na Direção Regional de Portos;
•
De 9 de Fevereiro de 1989 a 31 de agosto de 1991 Técnica superior na Direção Regional de Portos;
•
De 21 de Abril de 1986 a 8 de fevereiro de 1989 Técnica superior no Gabinete de Estudos e Planeamento da ex-Secretaria Regional do Plano;
•
De 1984 a 1985 – Estágio profissional na UBP –
União de Bancos Portugueses.
Atividade Académica:
•
Docente da disciplina de Geografia - Professora
provisória, Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto
da Silva, Funchal;
•
Assistente convidada da cadeira de “Gestão de recursos humanos”, Universidade Católica Portuguesa.
Participação em Comissões/Grupos de Trabalho:
•
Foi membro de vários júris de concursos, no âmbito
da legislação referente aos mercados públicos;

•
•
•

•

•
•

•

Integrou grupos de trabalho para a elaboração de
propostas de diplomas de adaptação de legislação
ao sector portuário da RAM;
Coordenou o projeto de implementação do software
SAP de apoio à gestão portuária e à gestão económico-financeira;
Foi responsável na DRP pela implementação das
normas e procedimentos referentes à nomenclatura
combinada dos transportes marítimos, na sequência
da harmonização estatística introduzida pela Diretiva Comunitária para o sector portuário;
Coordenou, por parte da DRP, os projetos de “Auditoria informática e elaboração do Plano Diretor de
Informática” e “Auditoria de gestão da Direção Regional de Portos”;
Colaborou na elaboração dos diplomas que transformaram a Direção Regional em Instituto Público e
posteriormente, em Sociedade Anónima;
Colaborou, na qualidade de representante regional,
na elaboração da proposta do Decreto-Lei de racionalização de efetivos no sector portuário (reforma
antecipada);
Coordenou o grupo de trabalho que procedeu à
adaptação à RAM de vária legislação do sector portuário, com relevância para o Estatuto do Pessoal da
Direção Regional de Portos.

Trabalhos / artigos elaborados:
•
“Evolução do Movimento de Cruzeiros do Porto do
Funchal na última década, 1998, Secretaria Regional de Economia e Cooperação Externa;
•
“A Política Comunitária Marítima – a sua importância na política comum de transportes e mercado
comum”, 1995, dissertação no âmbito da Pósgraduação em Gestão portuária e transporte intermodal, Centro de Documentação do ISP;
•
“Evolução e caracterização das embarcações registadas no Registo de Internacional de Navios da Madeira”, 1996, Centro de Documentação do ISP;
•
“Clima Organizacional – um estudo prático”, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1985.
Vogal Não Executivo do Conselho de
Administração – Roman Feliciano Neto Pinto
Formação Académica:
•
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
•
Diversos cursos/ ações de formação, no âmbito das
atividades desenvolvidas.
Experiência Profissional:
•
Iniciou a sua experiência profissional em 2001 como técnico comercial no então designado Banco
Totta & Açores no Balcão Miguel Torga em Coimbra;
•
Em 2002 realizou um estágio curricular no Instituto
Nacional de Estatística na Direção Regional do
Centro em Coimbra onde participou na crítica ao
Inquérito Anual as Empresas e, posteriormente, no
Inquérito Trimestral às Empresas não Financeiras
em cooperação com o Banco de Portugal;
•
No ano letivo de 2004/2005 foi formador da disciplina de Cálculo Comercial na então designada Direção Regional de Formação Profissional;
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•

•

•

•

•

•
•

Iniciou a carreira pública em abril de 2004, na então
designada Direção Regional do Planeamento e Finanças da Secretaria Regional do Plano e Finanças
onde desempenhou funções na área dos Estudos e
Planeamento passando, a partir de 2007, a desempenhar funções relacionadas com a área das finanças e dos assuntos comunitários;
Entre agosto de 2012 e janeiro de 2017, foi nomeado Técnico Especialista para prestar acessória especializada no Gabinete da Secretaria Regional de Finanças no âmbito do Programa de Ajustamento
Económico e Financeiro da Região Autónoma da
Madeira, em estrita colaboração com as Direções
Regionais do Orçamento e do Tesouro;
Entre fevereiro e outubro de 2016 foi nomeado Diretor de Serviços, em regime de substituição, da Direção de Serviços de Coordenação e Contabilidade
da DROT;
Em outubro de 2016 foi nomeado Adjunto do Gabinete de Sua Excelência o Secretário Regional das
Finanças e da Administração Pública, fazendo o
acompanhamento de diversas matérias da competência da Secretaria Regional;
Entre março de setembro de 2017 desempenhou, em
acumulação com as funções de Adjunto do Gabinete, as funções de coordenação da Unidade de Gestão
da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública;
Faz parte do Conselho de Administração do Fundo
de Estabilização Tributário da Região Autónoma da
Madeira;
Atualmente é Adjunto do Gabinete de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira.

Outros elementos curriculares de relevo:
•
Participou no grupo de trabalho responsável pela
elaboração do PDES - Plano de Desenvolvimento
Económico e Social da Região Autónoma da Madeira para o período de 2007 até 2013 tendo também colaborado na elaboração do PIDDAR - Programa Anual de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira e
respetivos relatórios de execução para os anos de
2006 e 2007;
•
Participou, em representação da Região Autónoma
da Madeira, no grupo de trabalho organizado pela
Direção Geral de Desenvolvimento Regional para
apoio à realização do Exame Territorial de Nível
Nacional à Portugal realizado pela OCDE – Organização para o Cooperação e Desenvolvimento Económico;
•
Participação ativa no acompanhamento da aplicação
da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e da Lei
de Meios que assegura o financiamento das iniciativas de apoio e reconstrução dos danos ocorridos na
Região Autónoma da Madeira na sequência da intempérie de 20 de fevereiro de 2010;
•
Colaboração, como técnico da Direção Regional do
Tesouro, na realização, implementação e acompanhamento do Programa de Ajustamento Económico
e Financeiro da Região Autónoma da Madeira integrando a estrutura técnica criada pela resolução n.º
69/2012, de 20 de fevereiro para assegurar a implementação e o acompanhamento das medidas
previstas no referido programa;
•
No âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira,
destaca-se a participação ativa na preparação e con-

•

•

•
•

cretização da “Operação de 1.100 milhões de euros”
e da “Operação 150 milhões de euros” destinadas à
regularização de dívida comercial da RAM; colaboração na realização de diversos acordos de regularização de dívidas; na atualização da Estratégia de
Pagamentos da Dívida Comercial da RAM e no
acompanhamento da concretização de diversas medidas previstas no PAEF-RAM;
Fez parte da estrutura de missão criada pelo Governo Regional com vista a apresentação de uma proposta de implementação de meios aéreos de combate aos incêndios na Região Autónoma da Madeira;
Fez parte do Gabinete de Apoio ao Emigrante na
Venezuela criado pelo Governo Regional com vista
a garantir a melhor integração e apoio aos emigrantes regressados à Região Autónoma da Madeira;
Faz parte do Grupo de Trabalho, nomeado pelo atual Ministro das Finanças, pelo Despacho
n.º 8855/2017 sobre o Hospital Central da Madeira;
Atualmente faz também parte da direção da
ADBRAVA - Associação de Desenvolvimento da
Ribeira Brava – pessoa coletiva de natureza privada
e sem fins lucrativos, constituída em 30 de maio de
2009, tendo sido atribuído em 15 de maio de 2013 o
estatuto de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social nº 02/13, exercendo as funções de tesoureiro desde junho de 2009.

b)

Cargos ocupados pelos novos membros do órgão de
gestão e administração noutras empresas - Não aplicável.

c)

As remunerações totais, variáveis e fixas auferidas
anualmente por cada um dos novos membros dos
órgãos de gestão, bem como as remunerações auferidas por cada membro do órgão de fiscalização:
Vogal Executiva: Remuneração anual ilíquida
– trinta e oito mil, novecentos e setenta euros e
quarenta cêntimos (catorze vezes, dois mil, setecentos e oitenta e três euros e sessenta cêntimos); Despesas de representação – quarenta
por cento da remuneração base (doze vezes,
mil cento e treze euros e quarenta e quatro
cêntimos).
Vogal Não Executivo: Remuneração anual ilíquida – oito mil, trezentos e cinquenta euros e
oitenta cêntimos (doze vezes, seiscentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos).
A Vogal Executiva opta pela remuneração base do
lugar de origem, nos termos do estipulado no n.º 8
do artigo 23.º do Estatuto do Gestor Público das
Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira e do Despacho de autorização de Sua Excelência
o Vice-Presidente do Governo Regional, sem prejuízo dos limites remuneratórios fixados por Lei.
O Vogal Não Executivo é remunerado nos termos
do n.º 4 do artigo 23.º do Estatuto do Gestor Público
das Empresas Públicas da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de 10
de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional de
31/2013/M, de 26 de dezembro e pelo Decreto Legislativo Regional de 6/2015/M, de 13 de agosto,
fixando-se a respetiva remuneração num quarto da
remuneração de igual natureza estabelecida para os
vogais executivos.
Fiscal único efetivo: Os honorários do Fiscal
Único são fixados em novecentos e noventa e
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cinco euros mensais, acrescidos do IVA à taxa
legal em vigor, o que perfaz um valor global
de vinte e oito mi, oitocentos e cinquenta e
cinco euros, pelo prazo de 29 meses.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., aos 30 dias do mês de agosto de
2018.

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

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Ligia
Correia
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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

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

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

