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MPE-MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS,
SOCIEDADE GESTORA, S.A.
Aviso n.º 97/2020
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de agosto, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 2/2011/M, de 10 de
janeiro e 31/2013/M de 26 de dezembro, a MPE - MADEIRA
PARQUES EMPRESARIAIS, SOCIEDADE GESTORA, S.A.

comunica o seguinte:
a) Para dar continuidade ao mandato de 2018/2020 foi
eleito, em 30.12.2019, como Presidente do Conselho
de Administração – Gonçalo Nuno Pimenta
Camacho.
b) Os principais elementos curriculares e as
qualificações do novo membro do órgão de gestão e
administração da empresa:

Formação Académica:
•
Bacharelato em Gestão de Empresas no Instituto
Superior de Administração e Línguas – Madeira,
obtido em 2002;
•
Licenciatura de Gestão de Empresas – Ramo de
Auditoria pelo Instituto Superior de Administração e
Gestão – Porto, obtida em 2005;
•
Pós-Graduação na área de Fiscalidade pelo Instituto
Superior de Administração e Gestão – Porto, obtida
em 2006.
Atividade Profissional:
•
Em 2000, estagiou no departamento de contabilidade
na empresa AL – AGPS;
•
De 2002 a 2003 desempenhou funções Consultor
Projeto específico PIAME – Projeto de Apoio às
Pequenas Médias Empresas - empresa Tracy
Internacional;
•
De 2004 a 2014 desempenhou funções de Diretor
Comercial do Diário de Notícias da Madeira;

•

De 2014 a 2019 desempenhou funções Diretor
Comercial/Eventos da Empresa Nutrimadeira, Lda..

Outras competências e aptidões:
•
Boa capacidade de comunicação adquirida através
da experiência profissional enquanto Diretor
Comercial de diversas empresas;
•
Capacidade de liderar equipas, através da
experiência associativa, da experiência como
Presidente da Associação de Estudantes do ISAL, e
Vice-Presidente da Federação Académica do
Ensino Superior Particular e Cooperativo;
•
Boa capacidade de comunicação, realização de
diversas conferências de imprensa, como dirigente
associativo estudantil, e mais tarde como dirigente
de uma associação empresarial;
•
Sócio – gerente de algumas empresas, fui adquirindo
experiência na liderança de equipas em diversas
áreas, tais como nos departamentos de Marketing e
Vendas. Liderava um grupo de 10 colaboradores
relacionados com estes 2 departamentos;
•
Capacidade de organizar eventos, pela experiência
como dirigente associativo, e mais tarde como
Presidente da Mesa do Comércio Urbano da ACIF.
As remunerações totais variáveis e fixas, auferidas
anualmente pelo Presidente do Conselho de Administração:
remuneração anual ilíquida – quarenta seis mil setecentos e
noventa e oito euros e cinquenta e seis cêntimos (catorze
vezes três mil trezentos e quarenta e dois euros e setenta e
cinco cêntimos), despesas de representação quarenta por
cento da remuneração base mensal (doze vezes mil
trezentos e trinta e sete euros e dez cêntimos).
MPE-Madeira Parques Empresariais, Sociedade
Gestora, S.A., aos 28 dias do mês de fevereiro de 2020.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Gonçalo Nuno Pimenta Camacho
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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.
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