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remuneração da categoria de que é titular, na 5.ª posição remuneratória, nível 27, da
carreira e categoria de técnica superior, da tabela de remuneração única, com efeitos a
partir do dia 01 de julho de 2020.
Aviso n.º 297/2020
Conclusão com sucesso do período experimental, dos trabalhadores Ana Elisabete da
Silva Perestrelo de Almeida, Ana Rute Nunes Henriques Correia, Anacleto Sá
Camacho, Emanuel José Rodrigues de Castro, Francisco Duarte Mendes Ornelas,
Glória Maria Ramos Correia Abreu, Maria Celeste Pereira Fernandes, Maria Olívia
Pereira Gomes, Paulo Jorge Mendes Camacho e Verónica Vanessa da Silva
Gonçalves, na sequência da celebração dos contratos de trabalho por tempo
indeterminado, para o desempenho de funções na carreira e categoria de assistente
operacional.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL

Despacho n.º 251/2020
Aprova duas novas ações do projeto INOVAGRO, o qual visa apoiar e desenvolver
ações planificadas de criação de inovação na produção agrícola e agroalimentar da
Região e proceder à sua promoção e transferência para a agricultura e ou a
agroindústria.

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
Aviso n.º 293/2020
Por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário
Regional de Economia, datado de 18 de junho de 2020, e na
sequência do procedimento concursal externo de ingresso,
publicado no JORAM, II Série, n.º 133, de 9 de agosto de
2019, através do aviso n.º 334/2019, para o preenchimento
de um posto de trabalho na modalidade de nomeação por
termo indeterminado, na categoria de inspetor, da carreira
de inspetor superior, das carreiras especiais de inspeção, da
Autoridade Regional das Atividades Económicas, com
licenciatura em criminologia, torna-se público que, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 6/2013/M, de 5 de fevereiro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 31/2017/M, de 13 de setembro, foi admitida a estágio da
carreira de inspetor superior, Cláudia Sofia Gomes Freitas,
com efeitos a partir de 1 de julho de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00;
D.01.01.12.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SN.00.00;
D.01.03.05.A0.B0.
Secretaria Regional de Economia, 26 de junho de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos
Aviso n.º 294/2020
Por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário
Regional de Economia, datado de 18 de junho de 2020, e na
sequência do procedimento concursal externo de ingresso,
publicado no JORAM, II Série, n.º 125, de 26 de julho de
2019, através do aviso n.º 334/2019, para o preenchimento
de um posto de trabalho na modalidade de nomeação por
termo indeterminado, na categoria de inspetor, da carreira
de inspetor superior, das carreiras especiais de inspeção, da
Autoridade Regional das Atividades Económicas, com
licenciatura em Medicina Veterinária, torna-se público que,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto

Legislativo Regional n.º 6/2013/M, de 5 de fevereiro,
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 31/2017/M, de 13 de setembro, foi admitida a estágio da
carreira de inspetor superior, Tânia Cristina Câmara
Spinola, com efeitos a partir de 1 de julho de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00;
D.01.01.12.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SN.00.00;
D.01.03.05.A0.B0.
Secretaria Regional de Economia, 26 de junho de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos
Aviso n.º 295/2020
Por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário
Regional de Economia, datado de 18 de junho de 2020, e na
sequência do procedimento concursal interno geral de
ingresso, publicado no JORAM, II Série, n.º 162, de 17 de
outubro de 2018, através do aviso n.º 256/2018, para o
preenchimento de quatro postos de trabalho, na categoria de
inspetor adjunto, da carreira de inspetor adjunto, das
carreiras especiais de inspeção, da Autoridade Regional das
Atividades Económicas, torna-se público que, nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 6/2013/M, de 5 de fevereiro, alterado e
republicado
pelo
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 31/2017/M, de 13 de setembro, foram admitidos a
estágio da carreira de inspetor adjunto, Roberto Sousa
Bettencourt Calado, Valério José Gouveia Camacho, Marco
José da Graça Gonçalves e Susana Paula de Freitas, com
efeitos a partir de 1 de julho de 2020.
A presente despesa tem cabimento orçamental na
Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00,
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00;
D.01.01.12.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01.14.SN.00.00;
D.01.03.05.A0.A0; D.01.03.05.A0.B0.
Secretaria Regional de Economia, 26 de junho de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos

3 de julho de 2020

S-3

Número 126

DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES
TERRESTRES
Édito n.º 10/2020
Processo n.º 002/2020/IE.SP.L
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do
artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações
Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de
julho de 1936, com redação dada pela Portaria n.º 344/89,
de 13 de maio, estará patente na Direção Regional de
Economia e Transportes Terrestres (Direção dos Serviços
da Energia), sita à Rua do Seminário, n.º 21, 9000-022
Funchal e na Secretaria da Câmara Municipal Machico
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de quinze dias, a contar da publicação deste édito no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM),
o projeto apresentado pela EMPRESA DE ELETRICIDADE
DA MADEIRA, S.A., para o estabelecimento da Interligação
Subterrânea Dupla a 60 kV entre a Subestação do Caniçal e
a Central Térmica do Caniçal.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto
deverão ser presentes na Direção Regional de Economia e
Transportes Terrestres ou na Secretaria da referida Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
Direção Regional de Economia
Terrestres, 24 de junho de 2020.

e

Transportes

A DIRETORA REGIONAL, Isabel Catarina Jesus Abreu
Rodrigues
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Despacho n.º 250/2020
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 20.º e no
n.º 9 do art.º 21 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto; 64 -A/2008, de 31 de
dezembro; 3-B/2010, de 28 de abril; 64/2011 de 22 de
dezembro; 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de
setembro, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regionais n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos Legislativos Regional n.º 27/2006/M,
de 14 de julho e n.º 27/2016/M, de 6 de julho, alterado e
republicado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho , e 27/2016/M, de 6 de julho,
na sequência da proposta de nomeação do júri do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 143/2016, publicado
no JORAM n.º 41, II Série, de 28 de fevereiro de 2020.
Ao abrigo do n.º 6 do artigo 5.º e dos n.ºs 11 e 12 do
artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M,
de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho, e da alínea c) do n.º 3 do artigo
6.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 84/2015, de 7 de
agosto, 18/2016, de 20 de junho, 25/2017, de 30 de maio,
70/2017, de 14 de agosto, e 73/2017, de 16 de agosto,
114/2017, de 29 de dezembro, 49/2018, de 14 de agosto,
71/2018, de 31 de dezembro, 6/2019, de 14 de janeiro,
79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro e
2/2020, de 31 de março, determino:
1- Nomear, em regime de comissão de serviço, para o
cargo de Direção Intermédia de 2.º grau, Chefe de

Divisão de Acompanhamento, do Instituto para a
Qualificação, IP-RAM, a licenciada Cristina Paula
Pereira Andrade Spínola.
2- O presente despacho produz efeitos a 1 de julho de
2020.
Esta despesa tem cabimento orçamental.
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
25 de junho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
Anexo do Despacho n.º 250/2020, de 3 de julho
Nota Curricular
Nome: Cristina Paula Pereira de Andrade Spínola
Data e Local de Nascimento: 02 de agosto de 1970, em
São Pedro, no Funchal
Habilitações Académicas de Base:
Licenciada em Direito
Lugar de Quadro: Instituto para a Qualificação, I.P.-RAM – Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Atividade Profissional:
Exerce presentemente funções como Chefe de Divisão
de Acompanhamento, no Instituto para a Qualificação, IP-RAM, da SRE, desde 01/12/2019;
Exerceu funções como Diretora da Unidade de Apoio
Jurídico, no IDR, IP-RAM, da VP, de 17/03/2017 a
30/11/2019;
Exerceu funções como Chefe de Núcleo de
Acompanhamento e Controlo, no IDR, IP-RAM, da então
SRPF, de 17/03/2016 até 16/03/2017;
Exerceu funções como Chefe de Núcleo de Controlo, no
IDR, IP-RAM, da então SRPF, de 17/12/2012 até
16/03/2016;
Exerceu funções como Chefe de Núcleo de
Acompanhamento e Controlo, no IDR, de 27/10/2009 até
16/12/2012;
Entre 21/04/2005 e 26/10/2009 exerceu funções como
Chefe de Divisão de Planeamento e Monitorização, no IDR,
da então SRPF;
De 18/08/2003 a 20/04/2005, exerceu funções como
Chefe de Divisão de Controlo, no então Instituto de Gestão
de Fundos Comunitários, da então SRPF;
Exerceu funções como Chefe de Divisão de Gestão e
Formação de Pessoal, no Centro de Segurança Social da
Madeira, de 01/06/2001 a 17/08/2003;
Exerceu funções como Chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, do quadro de pessoal da então DRFP,
da SRE, de 15/07/1999 até 31/05/2001;
Nomeada em 14/01/1999, Chefe de Divisão de
Aprovisionamento e Património, do quadro de pessoal da
então DRFP, da SRE, em regime de substituição por
impedimento da titular, pelo período de 4 meses.
Desenvolvimento de funções relevantes para o cargo a
que se candidatou:
Desde 01/12/2019 até à presente data, desempenha funções
inerentes na Divisão de Acompanhamento, designadamente na
planificação, preparação e implementação das ações de
verificação no local no âmbito do PO 14-20, no FSE, nas
tipologias delegadas no OI-IQ, IP-RAM;

4-S

3 de julho de 2020

Número 126

De 17/03/2017 até 30/11/2019, desempenhou funções
na Unidade de Apoio Jurídico, designadamente: pareceres e
informações de natureza jurídica; procedimentos de
contratação pública; análise e preparação de diplomas
legais; análise de recursos hierárquicos e reclamações no
PO Intervir+ e PO 14-20; coordenação da atividade do
Núcleo de Controlo, nas verificações no local e da
supervisão dos OI; acompanhamento do contraditório das
ações de auditoria; acompanhamento da implementação das
recomendações.
De 17/12/2012 até 16/03/2017 desempenhou funções
inerentes ao Núcleo de Controlo/Núcleo de Acompanhamento e Supervisão, designadamente na: realização de
verificações no local nos PO Intervir+, Rumos e Eixo IV do
POVT; na supervisão dos OI dos PO Intervir+ e PO
Rumos; nas verificações no local no PO 14-20 e do
POSEUR; coordenação do processo de contraditório das
auditorias; coordenação do processo de acompanhamento
das recomendações; participação em reuniões do grupo de
trabalho de desenvolvimento SIFSE; colaboração na
operacionalização do SIFSE, que permitiu a primeira
Certificação de Despesa no FSE do PO 14-20.
De 27/10/09 a 16/12/2012 desempenhou funções
inerentes ao Núcleo de Acompanhamento e Controlo,
designadamente: verificações no local e supervisão dos OI
do PO Rumos.
De 21/04/2005 a 26/10/2009, desempenhou as funções
inerentes ao Núcleo de Planeamento e Monitorização,
designadamente na gestão das atividades de controlo de 1.º
nível do POPRAM III e das verificações no local no
QREN; acompanhamento das ações de controlo,
particularmente no trabalho relativo à materialidade do erro
no FSE.
De 18/08/2003 a 20/04/2005, desempenhou funções
inerentes à Divisão de Controlo, designadamente:
planificação e coordenação da atividade de controlo de 1.º
nível no FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP do POPRAM III
e de Fundo de Coesão.
De 06/05/96 a junho de 2000, exerceu funções no
Gabinete de Apoio Jurídico, como consultora jurídica,
designadamente na: emissão de pareceres e elaboração de
diplomas legais no âmbito da formação profissional e do
FSE; elaboração de procedimentos de contratação pública
(bens/serviços e empreitadas de obras públicas).
Formação Profissional:
Ações de Formação: “Direito da Função Pública”
“Curso de Formação de Formadores” “Curso de Técnicos
Superiores Estagiários”; “O Contencioso Comunitário”; “O
Direito Disciplinar na AP”; “Jornadas de Direito
Comunitário”; “Fundos Estruturais Comunitários”; “O
Regime da Realização das Despesas Públicas”; “O Regime
Jurídico das Despesas Públicas”; “Negociação Estratégica”;
“Comportamento de Sucesso do Gestor Eficaz”; “O
Concurso de Pessoal na Administração Pública”; “O Novo
Estatuto do Pessoal Dirigente”; “Gestão da Mudança e
Trabalho em Equipa”, “Processamento de Abonos e
Regalias Sociais”; “Novo Regime de Carreiras na
Administração Pública”; “CPA”; “Curso de Especialização
para Auditores do Sistema Nacional de Controlo do QCA
III”; “Liderança, Gestão e Motivação de Equipas”; “O
Concurso de Pessoal na Administração Pública - TS”;
“Contratação Pública”; “FORGEP - Formação em Gestão
Pública”; “SIADAP 123 RAM”; “Contratação pública na
RAM”; “Finanças para não Financeiros”; “Contratação
Pública”; “Elaboração de Leis e Regulamentos”; “O CCP”;
“Responsabilidade Civil, Disciplinar, Criminal e Financeira

na Administração Pública”; “O Novo CPA e Reforma do
Direito Processual Administrativo”; “CPA”; “A Auditoria - Normas, Planeamento, Técnicas, Relatos”; “Custos
Simplificados e Indicadores”; “Entrevista de Avaliação de
Competências”; “RGPD”; “Contratação Pública à Luz do
CCP revisto – Entidades Adjudicantes”; “Auxílios de
Estado – Noção, Auxílios de Minimis e RGIC”; “Auxílios
de Estado – PME´s, Financ. de risco, Invest., Desenv. e
Inovação, Ambiente e Energia” e “Auxílios de Estado”.
Seminários: “Certificação Profissional”; “Formação
Profissional: Que Percursos”; “A Formação em SHT”; “O
Concurso Público e Outros Procedimentos de Contratação
Pública”; “Divulgação do Programa Leonardo da Vinci”;
“Novo Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas - DL n.º 59/99, de 2 de Março”; “Apresentação da
Avaliação Intercalar do POPRAMIII”; “Orientações sobre
o Encerramento do POPRAM III”; “Sessão de Divulgação
do Eixo I do Programa Rumos e do Sistema Integrado de
Informação do Fundo Social Europeu”; “Novo CCP: As
Grandes Mudanças”; “Seminário de resultados do
Programa INTERREG III -B – 2000-2006”; “Seminário de
lançamento do Programa de Cooperação Transnacional da
MAC – 2007-2013”; “CCP”; “A Europa e as Regiões:
Presente e Futuro”; “Desenvolvimento da Inteligência
Emocional”; “Sensibilidade sobre SI”; “Avaliação do
QREN 2007-2013”; “Métodos Simplificados de Custos
2014-2020”; "Regime da Contratação Pública Aplicável aos
Projetos cofinanciados pelo FSE"; "A Gestão de Projetos
cofinanciados pelo FSE: prevenir inconformidades";
“Programas Operacionais da RAM 2007-2013”; “A
Intervenção JESSICA”; “Cerimónia de Lançamento do
Programa Madeira 14-20”; “Sessões de Trabalho do FSE:
Custos Simplificados nos Programas Operacionais do
Portugal 2020”; “Estudos da Viab. Financeira – VL e
Auditorias”; “Projetos Cofinanciados pelo POSEUR”;
“CP – Ciclo Manhãs de Direito”; “Cont. Púb. e
Contencioso Pré-Contratual à Luz do CC
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM
Aviso n.º 296/2020
Por despacho de 2020/06/25, da Presidente do Conselho
Diretivo da Instituto para a Qualificação, IP-RAM, no uso
da delegação da competência prevista no ponto 1.15, do
Despacho n.º 228/2019, de 25/09, do Secretário Regional
de Educação, publicado no JORAM, N.º 166, II Série, de
02 de outubro de 2019 e, nos termos do artigo 99.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, adaptada à administração
regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, foi autorizada a
consolidação definitiva na categoria da trabalhadora Sara
Cristina Abreu de Magalhães, do mapa de pessoal do
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, para o mapa
de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, da
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
mantendo a mesma remuneração da categoria de que é
titular, na 5ª posição remuneratória, nível 27, da carreira e
categoria de técnica superior, da tabela de remuneração
única, com efeitos a partir do dia 01 de julho de 2020.
Funchal, 29 de junho de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO
PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM, Sara Maria Nunes de
Almeida Estudante Relvas
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Aviso n.º 297/2020

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, na sua atual redação, torna-se público que os
trabalhadores Ana Elisabete da Silva Perestrelo de
Almeida, Ana Rute Nunes Henriques Correia, Anacleto Sá
Camacho, Emanuel José Rodrigues de Castro, Francisco
Duarte Mendes Ornelas, Glória Maria Ramos Correia
Abreu, Maria Celeste Pereira Fernandes, Maria Olívia
Pereira Gomes, Paulo Jorge Mendes Camacho e Verónica
Vanessa da Silva Gonçalves, concluíram com sucesso o
período experimental, na sequência da celebração dos
contratos de trabalho por tempo indeterminado, com este
Instituto, para o desempenho de funções na carreira e
categoria de assistente operacional, tendo a avaliação
atribuída sido homologada por meu despacho, datado de
16-06-2020, no uso da delegação da competência prevista
no ponto 1.11 do Despacho n.º 228/2019, de 25/09, do
Secretário Regional de Educação, publicado no JORAM,
N.º 166, II Série, de 02 de outubro de 2019.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
48.º do supracitado diploma legal, o tempo do período
experimental é contado para todos os efeitos legais.

b)

Funchal, 16 de junho de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sara Maria
Nunes de Almeida Estudante Relvas.
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Despacho n.º 251/2020
Despacho n.º GS-49/SRA/2020
Aprova duas novas ações do projeto INOVAGRO

c)

Considerando o Despacho n.º 362/2016, de 27 de
setembro (JORAM, 2.ª Série, n.º 169, de 28 de setembro de
2016), que aprova o projeto INOVAGRO, o qual visa
apoiar e desenvolver ações planificadas de criação de
inovação na produção agrícola e agroalimentar da Região e
proceder à sua promoção e transferência para a agricultura e
ou a agroindústria.
Considerando que o n.º 2 do referido despacho, estabelece
que as ações a incluir no INOVAGRO são submetidas pela
Direção Regional de Agricultura à consideração do Secretário
Regional de Agricultura e Pescas, atuais Direção Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural e, se decididas
favoravelmente, aprovadas por despacho do mesmo.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 1.º, na alínea a)
do artigo 2.º e no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 11/2020/M, de 21 de janeiro,
determino o seguinte:
1.

São aprovadas as seguintes ações do projeto
INOVAGRO:
a) INOVAGRO/N.º 3/SRA/DRA/2020 – Criação
de Auxiliares Predadores/Parasitoides, com o
objetivo de ampliar as soluções de luta
biológica ao combate das pragas que mais
prejudicam as culturas agrícolas regionais - contemplando, entre outros aspetos: revisão
bibliográfica e identificação de centros de

2.

investigação/experimentação e pontos de
contacto na área; prospeção das espécies com
maior eficácia no controlo das pragas a
combater e avaliação do seu grau de especificidade às principais culturas visadas
conferir maior proteção; estudo de plantas/alimentos alternativos para a multiplicação dos
auxiliares de maior interesse; realização de
ensaios laboratoriais de apoio à definição das
linhas de trabalho mais eficientes; avaliação
das condições à criação em laboratório dos
auxiliares visados; experimentação em campo
de “margens multifuncionais” para a disponibilização de alimento e refúgio aos
auxiliares selecionados; apresentação, na
devida oportunidade, de projeto a cofinanciamento comunitário;
INOVAGRO/N.º 4/SRA/DRA/2020 – Utilização de Resíduos Agrícolas na Alimentação
de Ruminantes, com o objetivo de reduzir os
desperdícios das atividades agrícolas e
agroindustriais estimulando a economia
circular, e disponibilizar fontes alternativas e
complementares à dieta alimentar dos
ruminantes com custos competitivos - contemplando, entre outros aspetos: revisão
bibliográfica e identificação de centros de
investigação/experimentação e pontos de
contacto na área; prospeção da disponibilidade
de resíduos agrícolas; realização de ensaios
laboratoriais de apoio à definição das linhas
de trabalho mais eficientes; avaliação da
adequação e seleção dos resíduos agrícolas a
testar; reformulação, face a grupo-teste de
animais, da dieta alimentar e avaliação de
indicadores como o ganho médio de peso
diário e o índice de conversão alimentar;
apresentação, na devida oportunidade, de
projeto a cofinanciamento comunitário.
INOVAGRO/N.º 5/SRA/DRA/2020 – Avaliação de extratos vegetais no controle de
pragas agrícolas, com o objetivo de reduzir a
utilização de produtos fitofarmacêuticos
sintéticos no controle de pragas e incentivar
ao uso destes materiais como meio de luta
biológica – contemplando, entre outros
aspetos: revisão bibliográfica e identificação
de centros de investigação/experimentação e
pontos de contacto na área; prospeção de
plantas a serem utilizadas na elaboração de
extratos vegetais; seleção das pragas alvo;
identificação das relações entre os extratos
vegetais a utilizar e as pragas a controlar;
realização de ensaios laboratoriais e de
campo, de modo a determinar métodos e
procedimentos mais eficientes; apresentação,
na devida oportunidade, de projeto a
cofinanciamento comunitário.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia
seguinte ao da sua publicação.

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 30 de junho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL, José Humberto de Sousa
Vasconcelos
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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)

