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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Despacho conjunto n.º 71/2019 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração 
ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, que adapta à Administração Regional Autónoma da 
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 
estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado.  

Considerando que nos termos do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na 
redação introduzida pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de 
direção superior, dos serviços da Administração Autónoma 
da Madeira, são providos por despacho conjunto do 
Presidente do Governo e do membro do Governo Regional 
competente, em comissão de serviço, mediante livre 
designação e pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos.  

Considerando que, em conformidade com o disposto no 
citado normativo, por Despacho Conjunto de 20 de julho de 
2016 do Presidente do Governo Regional e do então 
Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos, o licenciado António Gil Fraga 
Gomes Ferreira, no cargo de Diretor Regional de Estradas.  

Considerando que se mantêm os pressupostos, 
designadamente de competência técnica, aptidão e 
qualificação profissional que levaram à nomeação daquele 
dirigente.  

Assim, 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 
última redação introduzida pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se o 
seguinte:  

 
1 -  Renovar a comissão de serviço, pelo período de 

três anos, do titular do cargo direção superior de 1.º 
grau, o licenciado em Engenharia Civil António 
Gil Fraga Gomes Ferreira, no cargo de Diretor 
Regional de Estradas. 

 
2 -  A presente nomeação produz efeitos a 1 de agosto 

de 2019. 
 
3 -  O presente despacho vai para publicação, 

acompanhado do currículo do nomeado. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental conforme 

declaração de cabimento orçamental em anexo.  
 
Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional 

dos Equipamentos e Infraestruturas, aos 26 dias do mês de 
julho de 2019. 

 
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe 

Machado de Albuquerque 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 

Anexo do Despacho n.º 71/2019, de 23 de agosto 
 

Nota curricular 
 

1 - Dados Pessoais 
Nome: António Gil Fraga Gomes Ferreira 
Data de Nascimento: 09/01/1967 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
2 - Habilitações Literárias/Profissionais 
• Licenciatura em Engenharia Civil - Especialidade 

de Estruturas - pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, concluída em julho de 
1990, com a média final de 14 valores. 

• Inscrito na Ordem dos Engenheiros sob o n.º 24744 
do colégio de engenharia civil. 

• Grau de Especialista em Transportes e Vias de 
Comunicação pela Ordem dos Engenheiros desde o 
ano 2010. 

 
3 - Evolução Profissional 
• Desde 1 de agosto de 2016 - Nomeado em 

comissão de serviço no cargo de Diretor Regional 
de Estradas da Secretaria Regional dos Assuntos 
Parlamentares e Europeus, à qual sucedeu a atual 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestru-
turas; 

• Desde 29 de abril de 2015 - Nomeado em regime 
de substituição no cargo de Diretor Regional de 
Estradas, da Secretaria Regional dos Assuntos 
Parlamentares e Europeus; 

• Desde fevereiro de 2013 - Subdiretor Regional de 
Estradas; 

• Em 10 de abril de 2007 - Integrado no quadro de 
pessoal da RAMEDM - Estradas da Madeira S.A., 
na sequência da extinção da Direcção Regional de 
Estradas, desempenhando o cargo de Assessor 
Técnico do Conselho de Administração e Director 
de Concessões e Projectos. 

• Em 28 de janeiro de 1997 - Nomeado em comissão 
de serviço, Chefe de Divisão de Projectos da 
Direcção de Serviços de Obras, da Direcção 
Regional de Estradas, Secretaria Regional do 
Equipamento Social e Ambiente. Esta nomeação 
foi sucessivamente renovada em 28 de janeiro de 
2000, em 5 de abril de 2003 e em 5 de abril de 
2006.  

• Em 1 de maio de 2006 - Assessor Principal, na área 
de Engenharia Civil, do quadro de pessoal da 
Direcção Regional de Estradas, Secretaria Regional 
do Equipamento Social. 

• Em 2 de maio de 2003 - Assessor, na área de 
Engenharia Civil, do quadro de pessoal da 
Direcção Regional de Estradas, Secretaria Regional 
do Equipamento Social e Transportes. 

• Em 23 de outubro de 1999 - Técnico Superior 
Principal, na área de Engenharia Civil, do quadro 
de pessoal da Direcção Regional de Estradas, 
Secretaria Regional do Equipamento Social e 
Ambiente. 

• Em 21 de março de 1996 - Técnico Superior 1.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, do quadro de 
pessoal da Direcção Regional de Estradas, 
Secretaria Regional do Equipamento Social e 
Ambiente. 
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• Em 18 de janeiro de 1993 - Técnico Superior 2.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, do quadro de 
pessoal da Direcção Regional de Estradas, 
Secretaria Regional do Equipamento Social e 
Ambiente. 

• Em 15 de novembro de 1991 - Técnico Superior 2.ª 
Classe - Estagiário, na área de Engenharia Civil, do 
quadro de pessoal da Direcção Regional de 
Estradas, Secretaria Regional do Equipamento 
Social. 

• Em 2 de novembro de 1990 - Ingressa na Direcção 
Regional de Estradas como Técnico Superior 2.ª 
Classe, na área de Engenharia Civil, com Contrato 
a Termo Certo por um ano. 

 
4 - Formação Complementar 
 
• Curso “Metodologias para a Concepção do Sistema 

de Informação das Organizações”, decorreu entre 
14 a 18 de janeiro de 1991 

• 1.º Congresso Rodoviário Português entre 28 e 30 
de novembro de 2000 

• Curso “Reforço e Reabilitação de Estruturas”, 
promovida pela Ordem dos Engenheiros e decorreu 
entre 5 e 6 de abril de 2002, com a duração de 12 
horas 

• Curso “Nova Regulamentação para Projecto de 
Estruturas de Betão”, promovida pela Ordem dos 
Engenheiros e decorreu entre 3 e 4 de maio de 
2002, com a duração de 12 horas 

• Curso “Projecto de Lajes Fungiformes”, promovida 
pela Ordem dos Engenheiros e decorreu entre 7 e 8 
de julho de 2002, com a duração de 12 horas 

• Curso “Estruturas de Suporte de Terras”, 
promovida pela Ordem dos Engenheiros e decorreu 
entre 11 e 12 de outubro de 2002, com a duração 
de 12 horas 

• Curso “Patologia e Reabilitação de Edifícios”, 
promovida pela Ordem dos Engenheiros e decorreu 
entre 25 e 26 de outubro de 2002, com a duração 
de 12 horas 

• Curso FORGEP - Programa de formação em 
Gestão Pública, realizado pelo INA, que decorreu 
de 11 de outubro de 2006 a 26 de fevereiro de 
2007, com a duração de 120 horas 

• Acção de Formação promovida pela SRES sobre o 
“Novo Regime da Contratação Pública (CPP)” - a 
cargo da Sérvulo Correia e Associados, nos dias 20 
e 21 de junho, 4 e 5 julho de 2008, com a duração 
de 30 horas 

• Acão de Formação promovida pela SRES sobre a 
“Execução de Empreitadas de Obras Públicas -  
- Código dos Contratos Públicos” - a cargo do Dr. 
Miguel Sarmento e Prof. Miguel Catela, nos dias 
19 e 20 de março de 2009, com a duração de 15 
horas. 

• Seminário sobre o Código dos Contratos Públicos 
com a duração de 12h30, organizado pela Vice- 
-Presidência do Governo Regional - Direcção 
Regional da Administração Pública e Local, nos 
dias 9 e 10 de dezembro de 2010; 

• Curso Avançado de Gestão Pública, realizado pelo 
INA, que decorreu de 17 de abril de 2018 a 11 de 
julho de 2018, com a duração de 75 horas; 

• Curso Intensivo de Segurança e Defesa - Madeira, 
realizado pelo Instituto de Defesa Nacional, que 
decorreu entre 16 de novembro de 2018 e 12 de 
abril de 2019, com a duração de 37 horas.  

5 - Colóquios / Apresentações / Conferências 
 
• Participação no 16.º Congresso Mundial da Inter-

national Road Federation 2010 - que decorreu em 
Lisboa entre 25 e 29 de maio de 2010, com o tema 
“A estrada e os utentes, o papel da estrada no 
comércio e na vida, a estrada e os seus impactes na 
sociedade”; 

• Pesquisa, concepção e elaboração da apresentação 
designada “Infra-estruturas de Transportes - Vias 
de Comunicação - Evolução da RAM”. 
Apresentação efetuada em representação da 
RAMEDM, S.A., no âmbito do “Curso de Especia-
lização de Transportes e Vias de Comunicação” 
promovido pela Ordem dos Engenheiros, em 23 
maio de 2008. 

 
 

Despacho conjunto n.º 72/2019 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração 
ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, que adapta à Administração Regional Autónoma da 
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 
estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado.  

Considerando que nos termos do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na 
redação introduzida pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de 
direção superior, dos serviços da Administração Autónoma 
da Madeira, são providos por despacho conjunto do 
Presidente do Governo e do membro do Governo Regional 
competente, em comissão de serviço, mediante livre 
designação e pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos.  

Considerando que, em conformidade com o disposto no 
citado normativo, por Despacho Conjunto de 20 de julho de 
2016 do Presidente do Governo e do então Secretário 
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, foi 
nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, o licenciado João Ricardo Luís dos Reis, no 
cargo de Diretor Regional de Planeamento, Recursos e 
Gestão de Obras Públicas.  

Considerando que se mantêm os pressupostos, 
designadamente de competência técnica, aptidão e qualifi-
cação profissional que levaram à nomeação daquele 
dirigente.  

Assim, 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 
última redação introduzida pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se o 
seguinte:  

 
1 -  Renovar a comissão de serviço, pelo período de 

três anos, do titular do cargo direção superior de 1.º 
grau, o licenciado em Economia João Ricardo Luís 
dos Reis, no cargo de Diretor Regional de 
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras 
Públicas. 

 
2 -  A presente nomeação produz efeitos a 1 de agosto 

de 2019. 
 
3 -  O presente despacho vai para publicação, 

acompanhado do currículo do nomeado. 



4 - S    
Número 141 

23 de agosto de 2019 

 

Esta despesa tem cabimento orçamental conforme 
declaração de cabimento orçamental em anexo. 

 
Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional 

dos Equipamentos e Infraestruturas, aos 26 dias do mês de 
julho de 2019. 

 
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe 

Machado de Albuquerque 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Anexo do Despacho n.º 72/2019, de 23 de agosto 
 

Nota curricular 
 
Identificação  
Nome: João Ricardo Luís dos Reis 
Filiação: Danilo Manuel José Rodrigues dos Reis e 

Maria Carolina Gonçalves Luís dos Reis 
Data de Nascimento: 24 de setembro de 1958 
Naturalidade: Freguesia da Sé, Concelho do Funchal 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Nível de Conhecimentos  
Formação Base 
- Habilitações literárias 
 Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior 

de Economia - 1980/1985 
 
Carreira Profissional  
Funções exercidas 
.  março de 1986 a março de 1996 - Técnico Superior 

no Gabinete de Estudos e Planeamento da ex-
Secretaria Regional do Equipamento Social e 
Ambiente. 

. março a novembro de 1996 - Conselheiro Técnico 
do Gabinete do Secretário Regional do 
Equipamento Social e Ambiente. 

. novembro de 1996 a setembro de 2000 e de março 
de 2000 a novembro de 2000 - Adjunto do 
Gabinete do Secretário Regional do Equipamento 
Social e Ambiente. 

. novembro de 2000 a novembro de 2011 - Chefe de 
Gabinete do Secretário Regional do Equipamento 
Social e Transportes. 

. 5 de novembro de 2011 a 21 de dezembro de 2011 
nomeado Encarregado de Missão, por despacho do 
Vice-Presidente do Governo. 

. A partir de 21 de dezembro de 2011 até à data, 
nomeado Diretor Regional de Planeamento 
Recursos e Gestão de Obras Públicas. 

 
Principais atividades desenvolvidas 
.  Coordenação e gestão de projetos de investimento 

financiados pelos Fundos Estruturais da 
Comunidade Europeia, no âmbito dos Programas 
Comunitários POPRAM I e POPRAM II; REGIS I; 
Fundo Financeiro de Ajudas de Pré-Adesão; 
ENVIREG; VALOREN; POSEIMA - Ambiente; 
Regulamentos FEDER 1987/89 e Fundo de 
Coesão, nomeadamente em termos de elaboração 
de candidaturas, controlo da execução física e 
financeira e organização processual. 

. Preparação e coordenação dos projetos de investi-
mento incluídos nos Contratos de Financiamento 
assinados com o Banco Europeu de Investimento, 
nomeadamente os contratos BEI/Estradas-Madeira; 
BEI/Ambiente-Madeira; BEI/Infraestruturas Madeira 
e BEI/Madeira - Obras de Reconstrução e BEI 
Reconstrução/Madeira. 

. Coordenação dos Planos de Médio Prazo nos 
setores das obras públicas e outros setores sob 
tutela da ex-Secretaria Regional do Equipamento 
Social. 

 
Participação em Comissões e Grupos de Trabalho 
. Representante da RAM no Grupo de Trabalho de 

Indicadores e Estatísticas de Infraestruturas de 
Transporte - Regulamentos CEE nos 1108/70 e 
1384/79. (1987) 

. Coordenador do Grupo de Trabalho da SRES no 
âmbito da OID da RAM (junho 1989) 

. Representante Suplente da SRES na Unidade de 
Gestão e na Unidade de Acompanhamento do 
POPRAM II - Programa Operacional Plurifundos 
da RAM. (julho 1994) 

. Representante Suplente da SRES na Unidade de 
Gestão do Programa POSEIMA/Ambiente. 

. Presidente em representação da SRES, da Unidade 
de Gestão do Laboratório Regional de Controlo da 
Qualidade da Água. (janeiro 1997) 

. Representante da SRES no Grupo Regional do 
Programa VALOREN. 

. Representante da SRES no Grupo de Acompanha-
mento do Mercado Interno (GAMI). (maio 1997) 

. Coordenador do Plano Regional de Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos. (fevereiro 1997) 

. Representante da SRES na Comissão Consultiva 
para a OID do Porto Santo. (setembro 1999) 

. Representante da SRES no Núcleo Estratégico da 
Sociedade de Informação (NESI) - junho 1998 

. Representante da SRES na Comissão de 
Acompanhamento do POPRAM III – 3.º QCA. 

. Gestor do Projeto “Unidade de Valorização de 
Resíduos Sólidos da Ilha da Madeira” - fevereiro 
de 2000 a outubro de 2000. 

. Representante da SRES na Comissão Regional de 
Proteção Civil. 

. Representante Suplente do Governo Regional no 
Conselho Consultivo do INCI - Instituto da 
Construção e do Imobiliário, IP. 
Funchal, agosto de 2019. 

 
 

Despacho conjunto n.º 73/2019 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração 
ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, que adapta à Administração Regional Autónoma da 
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 
estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado.  

Considerando que nos termos do artigo 5.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na 
redação introduzida pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de 
direção superior, dos serviços da Administração Autónoma 
da Madeira, são providos por despacho conjunto do 
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Presidente do Governo e do membro do Governo Regional 
competente, em comissão de serviço, mediante livre 
designação e pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos.  

Considerando que, em conformidade com o disposto no 
citado normativo, por Despacho Conjunto de 27 de julho de 
2016 do Presidente do Governo Regional e do então 
Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e 
Europeus, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos, o licenciado José Alberto de 
Faria e Pimenta de França, no cargo de Diretor Regional do 
Laboratório Regional de Engenharia Civil.  

Considerando que se mantêm os pressupostos, 
designadamente de competência técnica, aptidão e 
qualificação profissional que levaram à nomeação daquele 
dirigente.  

Assim, 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 
última redação introduzida pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se o 
seguinte:  

 
1 -  Renovar a comissão de serviço, pelo período de 

três anos, do titular do cargo direção superior de 1.º 
grau, o licenciado em Engenharia Civil José 
Alberto de Faria e Pimenta de França, no cargo de 
Diretor Regional do Laboratório Regional de 
Engenharia Civil.  

 
2 -  A presente nomeação produz efeitos a 1 de agosto 

de 2019. 
 
3 -  O presente despacho vai para publicação, 

acompanhado do currículo do nomeado. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental conforme 

declaração de cabimento orçamental em anexo. 
 
Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional 

dos Equipamentos e Infraestruturas, aos 26 dias do mês de 
julho de 2019. 

 
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe 

Machado de Albuquerque 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Anexo do Despacho n.º 73/2019, de 23 de agosto 
 

Nota curricular 
2019 

 
Identificação:  
José Alberto de Faria e Pimenta de França 
Residência: Madeira. 
 
Habilitação:  
- (1992) Licenciatura em Engenharia Civil 

(Fundação Universidade Estadual de Londrina, 
Brasil) com equivalência atribuída pelo Instituto 
Superior Técnico de Lisboa (1986); 1983 - Pós-
graduação em engenharia civil - ramo estruturas. 

 
Competências: Engenharia; Gestão. 
Experiência profissional:  

Liderança e coordenação de equipas multidisciplinares; 
Gestão de serviços públicos de águas e de resíduos; 
reestruturações societárias, reestruturações societárias, 
integrações de serviços e de sistemas, planeamento 
estratégico e setorial, organização, contratação, gestão 
técnica, operacional e financeira e controlo orçamental; 
implementação de modelos de contabilidade analítica, de 
gestão técnica, de operação e de informação; 
implementação de medidas de contenção de custos e de 
otimização de margens económicas e financeiras; 
negociação com o Estado, instituições financeiras e com a 
generalidade dos parceiros de negócio; elaboração e 
coordenação de projetos de engenharia civil e hidráulica. 

 
Percurso profissional:  
2019-2015 - Diretor Regional - Laboratório Regional de 

Engenharia Civil, órgão executivo da Secretaria Regional 
dos Equipamentos e Infraestruturas da RAM competências 
e atribuições no domínio da investigação e do 
desenvolvimento tecnológico no setor da engenharia. Áreas 
de atividade: construção civil e obras públicas, habitação e 
urbanismo, ambiente, materiais e componentes; 
investigação, desenvolvimento de estudos e projetos, 
ensaios e monitorização, análise comportamental, norma-
lização e regulamentação técnica;  

2015 - Presidente do Conselho de Administração da 
sociedade anónima de capitais públicos ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, S.A.,, concessionária do Sistema 
Multimunicipal de Aguas e de Resíduos da Região 
Autónoma da Madeira dos Sistemas Multimunicipais de 
Distribuição de Água, de Saneamento Básico e de Recolha 
de Resíduos da Região Autónoma da Madeira, criada em 
2014 mediante da fusão, por incorporação, das sociedades 
ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A, IGA -  
- Investimentos e Gestão da Água, S.A., Valor Ambiente -  
- Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A. 
(criada em 2004), IGH - Investimentos e Gestão 
Hidroagrícola, S.A., e IGSERV - Investimentos, Gestão e 
Serviços, S.A.; 

2014-2009 - Presidente do Conselho de Administração 
das sociedades anónimas de capitais públicos designadas 
por IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., criada em 
2000, concessionária dos Sistemas Regionais de Gestão e 
Abastecimento de Água e de Águas Residuais Urbanas da 
RAM, Valor Ambiente - Gestão e Administração de 
Resíduos da Madeira, S.A., criada em 2004, concessionária 
do Sistema de Transferência, Triagem, Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos da RAM; IGH -  
- Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A., criada em 
2009, concessionária do Sistema de Gestão do Regadio 
Agrícola da RAM, ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 
S.A., e IGSERV - Investimentos, Gestão e Serviços, S.A., 
criada em 2009, detentora da maioria das participações 
acionistas das sociedades acima designadas, prestadora de 
serviços de natureza corporativa e partilhada às sociedades 
participadas; 

2009-2001 - Presidente do Conselho de Administração 
da sociedade anónima de capitais públicos IGA -  
- Investimentos e Gestão da Água, S.A.; 

2000-2001 - Vogal do Conselho de Administração da 
empresa pública IGA - Investimentos e Gestão da Água, 
S.A., que resultou da empresarialização do Instituto de 
Gestão da Água da RAM; 

1992-2000 - Vogal (1999-1992) e Presidente em 
exercício do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão de 
Água da RAM (1999), criado em 1992 e transformado em 
sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos no 
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ano 2000, dando origem à concessionária IGA - Investi-
mentos e Gestão da Água, S.A;  

1991 - Vogal da Comissão Instaladora do Instituto de 
Gestão da Água da RAM; 

1991-1989 - Chefe da Divisão de Edifícios - Obras 
Públicas - Câmara Municipal do Funchal; 

1986-1989 - Técnico superior - Divisão de Arruamentos 
- Obras Públicas - Câmara Municipal do Funchal; 

1985-1983 - Diretor de Produção - Grupo Jabur (Brasil), 
sector privado, concessionária Mercedes-Benz e BANDAG, 
construção civil, sistemas e comunicações, agropecuária.  

2983-1982 - Quadro técnico - Setor da Produção -  
- ENGETHEL (Brasil), setor privado, construção civil.  

1983-1982 - Quadro Docente da Fundação Universidade 
Estadual de Londrina, Paraná, Brasil; Técnico superior  

Principais realizações profissionais: 
2019-2015 - Colaboração da conceção, desenvolvi-

mento, implementação e início do funcionamento do 
“Sistema Integrado de Monitorização e de Alerta de Riscos 
naturais da RAM”, que integra o “Sistema de Alerta de 
Aluviões da RAM” e o “Sistema de Deteção de Incêndios 
Florestais”, destinada à quantificação do risco e ao alerta do 
risco de catástrofes com base na correlação de variáveis 
climatológicas, hidráulicas e hidrológicas, geológicas e 
geotécnicas, de ordenamento florestal e oceanográficas (em 
curso); reestruturação orgânica e funcional do Laboratório 
Regional de Engenharia Civil da Região Autónoma da 
Madeira;  

2015 - Arranque da sociedade anónima de ARM -  
- Águas e Resíduos da Madeira, S.A, concessionária dos 
Sistemas Multimunicipais de Distribuição de Água, de 
Saneamento Básico e de Recolha de Resíduos RAM; áreas 
de negócio: águas de abastecimento público em regime de 
alta e de baixa, aproveitamentos hidroenergéticos, regadio 
agrícola, águas residuais urbanas em regime de alta e de 
baixa, monitorização e controlo da qualidade da água; 
resíduos em regime de alta (tratamento, triagem e 
valorização de resíduos sólidos com aproveitamento 
energético) e de baixa (recolha seletiva e indiferenciada); 

2014 - Restruturação do grupo societário Águas e 
Resíduos da Madeira e criação da ARM, S.A. mediante 
fusão por incorporação das concessionárias IGA -  
- Investimentos e Gestão da Água, S.A., VALOR 
AMBIENTE - Gestão e Administração dos Resíduos da 
Madeira, S.A., IGH - Investimentos e Gestão Hidro-
agrícola, S.A. e IGSERV - Investimentos, Gestão e 
Serviços, S.A., incluindo o estabelecimento do plano de 
investimentos, económico, financeiro e do modelo orgânico 
e funcional da nova sociedade; 

2014-2013 - Coordenação dos estudos técnicos, 
jurídicos, legislativos, económicos e financeiros, as 
valorizações económicas e de ativos e a gestão do processo 
de fusão das empresas do grupo societário Águas e 
Resíduos da Madeira; 

2014-2009 - Condução do processo de otimização 
técnica e de recuperação económica e financeira da 
sociedade anónima de capitais públicos VALOR 
AMBIENTE - Gestão e Administração de Resíduos da 
Madeira, S.A., incluindo a reorganização de serviços, de 
processos e de operação e o arranque do processo de 
incineração conjunta de resíduos urbanos, de biomassa 
florestal e de resíduos hospitalares do Grupo III, com 
valorização energética; 

2010 - Definição e implementação no novo modelo de 
gestão técnica, operacional e comercial dos serviços 
públicos de distribuição de água, de drenagem de águas 
residuais e de recolha seletiva ou indiferenciada de resíduos 

urbanos da Região Autónoma da Madeira estabelecimento 
de um plano estratégico de investimentos de longo prazo e 
início da sua realização; 

2009 - Criação, organização técnica, orgânica e 
funcional, instalação e início de atividade das sociedades 
anónimas de capitais públicos ARM - Águas e Resíduos da 
Madeira, S.A., Valor Ambiente - Gestão e Administração 
de Resíduos da Madeira, S.A., IGH - Investimentos e 
Gestão Hidroagrícola, S.A. e IGSERV - Investimentos, 
Gestão e Serviços, S.A.; 

2014-2008 - Coordenação do estudo de avaliação da 
capacidade de depuração e de dispersão de efluentes 
urbanos no meio marinho da RAM; Coordenação da 
elaboração das bases SIG (alfanuméricas e georreferen-
ciadas) dos sistemas de águas e de águas residuais e do 
sistema público de regadio da RAM 

2008 - Coordenação do processo de reestruturação do 
setor público de distribuição de água de rega da RAM, 
incluindo a definição do plano estratégico e de investi-
mentos hidráulicos de longo prazo; Coordenação do projeto 
INSAAR Madeira;  

2006 - Coordenação da elaboração do Plano Regional 
da Água da Madeira; 

2000 - Colaboração no processo de criação, organização 
técnica, orgânica e funcional, instalação e início de 
atividade da sociedade anónima de capital público IGA - 
- Investimentos e Gestão da Água, S.A, incluindo a 
definição, implementação e conclusão de um plano 
estratégico de investimentos hidráulicos de longo prazo 
para o setor das águas de abastecimento público e de águas 
residuais urbanas em regime de alta da RAM;  

 
Representações:  
2015-2010 - Representação RAM no Conselho 

Consultivo do ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e de Resíduos; 

2002-1997 - Representação da RAM no Conselho 
Nacional da Água. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
 

Aviso n.º 372/2019 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual, torna-se público que, nos termos do disposto no 
artigo 99.º-A, da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na redação dada pelo artigo 270.º da Lei  
n.º 42/2016, de 28 de dezembro (diploma que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2017), e do disposto na alínea d) 
do ponto 10 do Despacho n.º 340/2017, de 8 de agosto, foi 
autorizada por despacho do Secretário Regional da Saúde, 
datado de 22 de agosto de 2019, a consolidação da 
mobilidade intercarreiras da trabalhadora Liana Raquel 
Olim Rodrigues Furtado, pertencente à carreira/categoria de 
Assistente Técnico, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Secretaria Regional da 
Saúde, ficando afeta ao serviço de contabilidade da unidade 
orgânica Unidade de Gestão, com efeitos a 9 de agosto de 
2019, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º da LTPF, passando 
a ser remunerada pela 2.ª posição, nível remuneratório 15, 
da carreira Técnica Superior, da Tabela Remuneratória 
Única, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (diploma que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2019). 
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Está isento de fiscalização prévia da Seção Regional da 
Madeira do Tribunal de Contas. 

 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 22 dias 

do mês de agosto de 2019. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Miguel Pestana 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E 
ASSUNTOS SOCIAIS 

 
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IPRAM 

 
Aviso n.º 373/2019 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna 
-se público que, na sequência do procedimento concursal 
comum para o preenchimento de dois postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, dispensado de período experimental, uma 
vez que o tempo de serviço prestado na situação de 
exercício de funções a regularizar, em apreço, é superior à 
duração definida para o período experimental intrínseco à 
carreira e categoria do trabalhador, conforme a alínea c) do 
n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, dando-se assim cumprimento 
à disposição constante no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, com o técnico superior na área de 
Direito, David dos Reis Leão, com efeitos a 20 de agosto de 
2019, ficando posicionado na 2.ª posição e nível 
remuneratório 15 da carreira e categoria de técnico 
superior, da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.  

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, de 20 de 

agosto de 2019. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria do 
Rosário Serra Alegra 

 
 

Aviso n.º 374/2019 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, torna -se público que, na sequência do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com recurso à reserva 
de recrutamento constituída na sequência do 
procedimento Concursal aberto pelo aviso n.º 91/2018, 
de 21 de maio, publicado no JORAM, II Série, n.º 75, de 
23 de maio, sujeito a período experimental, com a 
técnica superior na área de Direito, Ana Leonor Coelho 
de Oliveira, com efeitos a 20 de agosto de 2019, ficando 
posicionada na 2.ª posição e nível remuneratório 15 da 
carreira e categoria de técnico superior, da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. O período 
experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 180 dias, correspondente à duração determinada 
pelo disposto na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009 e Regulamento de Extensão n.º 2/2010 
de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições 
previstos no artigo 9.º da parte preambular da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação.  

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, de 20 de 

agosto de 2019. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria do 

Rosário Serra Alegra 
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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 €15,91; 
 Duas laudas .................... €17,34 cada €34,68; 
 Três laudas ..................... €28,66 cada €85,98; 
 Quatro laudas ................. €30,56 cada €122,24; 
 Cinco laudas .................. €31,74 cada €158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ €38,56 cada €231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série ............................... €27,66 €13,75; 

 Duas Séries ............................. €52,38 €26,28; 

 Três Séries .............................. €63,78 €31,95; 
 Completa ................................. €74,98 €37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

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

Preço deste número: € 2,44 (IVA incluído) 
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