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Despacho Conjunto n.º 120/2020 

Determina que o período de candidaturas ao “PROCiência 2020” decorrerá entre 10 
de dezembro de 2020 e 30 de julho de 2021, ao qual é atribuída a dotação de 6,860 
milhões de euros, dos quais 5,831 milhões de euros são cofinanciados pelo FEDER e 
1,029 milhões de euros são do orçamento regional. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
Aviso n.º 666/2020 

Nomeia o Licenciado, Carlos Manuel Alves de Sousa, na categoria de Inspetor de 
Pescas, da carreira especial de Inspeção de Pescas, na sequência do recurso à reserva 
de recrutamento interna no âmbito do procedimento concursal aberto pelo aviso 
n.º 369/2018, de 14 de dezembro. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
Aviso n.º 667/2020 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Mariana Tavares Caldeira, autorizado por despacho de 05/11/2020 do 
Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto 
de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, na área de Direito, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos 
e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

 Despacho Conjunto n.º 120/2020 
 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do 
Regulamento Específico aprovado pela Portaria n.º 371/2015, 
de 16 de dezembro que criou o Sistema de Incentivos à 
Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da Região 
Autónoma da Madeira - “PROCiência 2020”, as candidaturas 
são apresentadas, regra geral, no âmbito de um procedimento 
contínuo; 

Considerando, contudo, que o disposto na alínea a) do n.º 3 
do artigo 16.º do diploma acima referido permite que possa ser 
adotada a seleção de candidaturas através de um procedimento 
concursal, caso em que os períodos e dotações orçamentais são 
definidos por despacho conjunto do membro do Governo 
Regional com a tutela do IDR, IP-RAM e do membro do 
Governo Regional com a tutela do IDE, IP-RAM; 

Considerando que importa proceder à definição de novos 
períodos de candidatura para o “PROCiência 2020” bem 
como das respetivas dotações orçamentais. 

Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º 
do Regulamento Específico do Sistema de Incentivos à 
Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da 
Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Portaria 
n.º 371/2015, de 16 de dezembro, determina-se o seguinte: 

 
1 - O período de candidaturas ao “PROCiência 2020” 

decorrerá entre 10 de dezembro de 2020 e 30 de 
julho de 2021, ao qual é atribuída a dotação de 
6,860 milhões de euros, dos quais 5,831 milhões de 
euros são cofinanciados pelo FEDER e 1,029 
milhões de euros são do orçamento regional. 

 
2 - No aviso-concurso serão definidas outras 

especificidades do procedimento concursal e suas 
alterações, designadamente condições de acesso, 
despesas elegíveis, limites, taxas e montantes de 
apoio, conforme previsto no n.º 6 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua 
última redação. 

 
3 - Publique-se. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Economia, aos 30 
dias do mês de novembro de 2020. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da 

Silva Barreto 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

 Aviso n.º 666/2020 
 

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
art.º 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público 
que, na sequência do recurso à reserva de recrutamento 
interna no âmbito do procedimento concursal aberto pelo 
aviso n.º 369/2018, publicado na II série do JORAM, 
n.º 194, de 14 de dezembro, através do Despacho 
n.º 41/2020, de 4 de dezembro, de Sua Excelência O Senhor 
Secretário Regional de Mar e Pescas, foi nomeado o Lic. 
Carlos Manuel Alves de Sousa, na categoria de Inspetor de 
Pescas, da carreira especial de Inspeção de Pescas, com a 
remuneração mensal correspondente à 3.ª posição 
remuneratória da categoria e ao 24.º nível remuneratório da 
tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 9 de 
dezembro de 2020.  

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 7 de dezembro de 

2020. 
 
A ADJUNTA DO GABINETE, no uso da delegação de 

competências constante do Despacho n.º 35/2020, de 21 de 
janeiro, Magda Escórcio Brazão 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

 Aviso n.º 667/2020 
 

Torna-se público que, na sequência de procedimento 
concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com Mariana Tavares 
Caldeira, autorizado por despacho de 05/11/2020 do 
Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para 
ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior, na área de Direito, no sistema centralizado 
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional, sujeito a um período 
experimental de 180 dias, ficando a trabalhadora 
posicionado na 2.ª posição remuneratória, a que corresponde 
o nível 15, na tabela remuneratória única dos trabalhadores 
que exercem funções públicas, com efeitos a 9 de novembro 
de 2020.  

  
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Funchal, 12 de novembro de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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