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categoria de Coordenador Técnico, da Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º ciclos com Préescolar Bartolomeu Perestrelo - Secretaria Regional de Educação, Ciência e
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indeterminado.
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Declaração de Retificação n.º 56/2021
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de procedimento concursal para preenchimento de de um posto de trabalho na
carreira/categoria de Técnico Superior, área de Serviço Social, do mapa de pessoal
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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL
Despacho n.º 210/2021
Designa, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de Chefe de
Divisão de Controlos e Licenciamentos Agroalimentares, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, da licenciada em Medicina Veterinária, Patrícia Romana Sena Santos Neves,
Técnica Superior integrada no sistema centralizado de gestão de recursos humanos
da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
Despacho n.º 209/2021
Considerando que, o Governo Regional tem vindo a
aprovar várias medidas de prevenção e de combate à epidemia
provocada pela doença COVID-19, que limitam e reduzem a
mobilidade da população e que estas refletem-se, diretamente,
na atividade das empresas da RAM;
Considerando que, através da Resolução de Governo n.º
200/2021, de 29 de março de 2021, o Governo Regional
aprovou o lançamento, operacionalização e monitorização de
um apoio financeiro, sob a forma de incentivo não
reembolsável, à tesouraria assim como ao pagamento de
rendas não habitacionais e de outros contratos de locação,
dirigido a micro, pequenas e médias empresas que atuem nos
setores particularmente afetados pelas medidas excecionais
aprovadas no contexto da pandemia da doença COVID-19, no
montante global até € 22 000 000, nos termos do Quadro
Temporário dos Auxílios de Estado aprovado pela Comissão
Europeia na Comunicação (C(2020) 1863) de 19 de março, em
conformidade com a sua quinta alteração;
Considerando que, o Conselho de Governo cometeu ao
Secretário Regional de Economia a operacionalização,
monitorização e avaliação da respetiva medida, a designar por
Programa “APOIAR.PT.Madeira”, a qual deve estar em vigor
até ao dia 31 de dezembro de 2021;
Considerando que, o “Programa APOIAR.PTMadeira” foi
objeto de notificação à Comissão Europeia tendo o mesmo
sido aprovado, em 7 de maio de 2021, correspondendo ao
State Aid SA.62647 (2021/N) - Portugal;
Considerando que, através do n.º 1 da referida Resolução
de Governo n.º 200/2021, de 29 de março de 2021, a
determinação dos setores particularmente afetados pelas
medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia da
doença COVID-19, é efetuada mediante despacho do membro
do Governo Regional da área da economia;
Nestes termos, determino que os setores particularmente
afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da
pandemia da doença COVID-19, no âmbito do apoio
financeiro designado por Programa “APOIAR.PT.Madeira”,
são os que se encontram indicados na lista anexa ao presente
despacho.
Secretaria Regional de Economia, 9 de junho de 2021.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da
Silva Barreto
ANEXO
Lista de Códigos de Atividade Elegíveis
Secção C - Indústrias Transformadoras
10711: Panificação
10712: Pastelaria
10720: Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e
pastelaria de conservação
Secção G - Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos, exceto combustíveis
45: Comércio, manutenção e reparação, de veículos
automóveis e motociclos.
46: Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de
veículos automóveis e motociclos, com exceção de:
46120: Agentes do comércio por grosso de
combustíveis, minérios, metais e de produtos
químicos para a indústria.

-

46711: Comércio por grosso de produtos
petrolíferos.
46712: Comércio por grosso de combustíveis
sólidos, líquidos e gasosos, não derivados do
petróleo.
47: Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e
motociclos, com exceção de:
47300: Comércio a retalho de combustível para
veículos
a
motor,
em
estabelecimentos
especializados.
47783: Comércio a retalho de combustíveis para
uso
doméstico,
em
estabelecimentos
especializados.
Secção I - Alojamento, restauração e similares
55: Alojamento.
56: Restauração e similares.
Outras atividades turísticas:
493: Outros transportes terrestres de passageiros.
50102: Transportes costeiros e locais de passageiros.
77110: Aluguer de veículos automóveis ligeiros.
79: Agências de viagem, operadores turísticos, outros
serviços de reservas e atividades
relacionadas.
823: Organização de feiras, congressos e outros eventos
similares.
93210: Atividades dos parques de diversão e temáticos.
93292: Atividades dos portos de recreio (marinas).
93293: Organização de atividades de animação turística.
93294: Outras atividades de diversão e recreativas, n. e.
Outras atividades culturais:
90: Atividades de teatro, de música, de dança e outras
atividades artísticas e literárias.
91: Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e
outras atividades culturais.
581: Edição de livros, de jornais e de outras
publicações.
59: Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção
de programas de televisão, de gravação de som e de edição
de música.
60: Atividades de rádio e de televisão.
73: Publicidade, estudos de mercado e sondagens de
opinião.
741: Atividades de design.
742: Atividades fotográficas.
Atividades de serviços mais afetadas pelas medidas de
combate à pandemia:
69101: Atividades jurídicas.
69200: Atividades de contabilidade e auditoria;
consultoria fiscal.
855: Outras atividades educativas.
856: Atividades de serviços de apoio à educação.
86230: Atividades de medicina dentária e odontologia.
93110: Gestão de instalações desportivas.
93130: Atividades de ginásio (fitness).
93192: Outras atividades desportivas, n. e.
95: Reparação de computadores e de bens de uso
pessoal e doméstico.
96: Outras atividades de serviços pessoais.
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 289/2021
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, após
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homologação, a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum para preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico,
categoria de Coordenador Técnico, da Escola Básica do 1.º,
2.º e 3.º ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, encontra-se disponível no site
oficial da Direção Regional de Administração Escolar
(www.madeira.gov.pt/draescolar).
Direção Regional de Administração Escolar, aos 7 de
maio de 2021.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas

4.

Local de trabalho - Direção Regional de Educação,
sendo que o trabalhador no exercício da sua
atividade deverá dar apoio direto aos
estabelecimentos de educação e ensino públicos da
Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito
das atribuições desta Direção Regional. (…)”

Direção Regional de Administração Escolar, aos 2 de
junho de 2021
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Despacho n.º 210/2021

Aviso n.º 290/2021
Por meu despacho de 18 de maio de 2021, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º
91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a
mobilidade na categoria e sua consolidação, para diferente
área de atividade (área de Cozinha), à Assistente
Operacional Arminda Inês da Câmara Ramos Lima, do
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária com Préescolar e Creche do Porto Moniz, com efeitos a 1 de junho
de 2021, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 92.º
ao 98.º e do n.º 2 do art.º 99º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, adaptada à administração regional autónoma da
Madeira, através do Decreto Legislativo Regional n.º
11/2018/M, de 3 de agosto.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.
Direção Regional de Administração Escolar, aos 27 de
maio de 2021O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
Declaração de Retificação n.º 56/2021
Por ter saído com inexatidão no JORAM n.º 243, II
Série, de 29 de dezembro de 2020, página n.º S-10, Aviso
n.º 816/2020, no ponto 4, referente ao aviso de abertura do
procedimento para o preenchimento de 1 posto de trabalho
na carreira/categoria de Técnico Superior, área de Serviço
Social, do mapa de pessoal da Direção Regional de
Educação, retifica-se o seguinte:
Onde se lê:
“(…)
4. Local de trabalho - Direção Regional de Educação,
sendo que o trabalhador no exercício da sua
atividade deverá dar apoio direto aos
estabelecimentos de educação e ensino públicos da
Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito
das atribuições desta Direção Regional, nos
serviços da DRE localizados nos concelhos da
Ribeira Brava/Ponta do Sol;” (…)”
Deve ler-se:
“(…)

Despacho n.º GS-70/SRA/2021
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 20.º 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, 3B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro,
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n..º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n..ºs 27/2006/M, de
14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, os
titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados,
por procedimento concursal, de entre trabalhadores em
funções públicas contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direção,
coordenação e controlo que reúnam seis ou quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou
categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível
uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direção
intermédia de 1.º ou de 2.º grau, respetivamente;
Considerando que nos termos do artigo 21.º da supra
citada Lei, foi aberto procedimento concursal para
provimento do cargo de Chefe de Divisão de Controlos e
Licenciamentos Agroalimentares, cargo de direção
intermédia de 2..º grau, previsto na orgânica da Direção
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, cuja
publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 49, de 23
de março de 2021 e na Bolsa de Emprego Público da Região
Autónoma da Madeira;
Considerando a existência de uma única candidatura
admitida ao referido procedimento de seleção, o júri, nos
termos do n.º 5 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo
Regional n..º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos
Decretos Legislativos Regionais n..ºs 27/2006/M, de 14 de
julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto,
propôs a nomeação da Drª Patrícia Romana Sena Santos
Neves para o cargo de Chefe de Divisão de Controlos e
Licenciamentos Agroalimentares, da Direção Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, mediante proposta
devidamente fundamentada, na qual considera que esta
possui a experiência profissional necessária nas áreas de
atribuições da Divisão de Controlos e Licenciamentos
Agroalimentares e por reunir todos os requisitos legais
exigidos para o provimento do cargo, de acordo com o n.º 1
do art..º 20..º 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

4-S

Número 100

dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de
setembro.
Determino:
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º 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, adaptada à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n..º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n..ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, designar, em
comissão de serviço, pelo periodo de três anos, no cargo de
Chefe de Divisão de Controlos e Licenciamentos
Agroalimentares, cargo de direção intermédia de 2..º grau,
da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, a licenciada em Medicina Veterinária Patrícia
Romana Sena Santos Neves, Técnica Superior integrada no
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural.
O presente despacho vai para publicação, acompanho do
currículo académico e profissional da designada.
A presente designação produz efeitos a partir de 1 de
junho de 2021.
A despesa com este provimento tem cabimento
orçamental na Secretaria Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, na classificação orgânica:
Secretaria 51, Capítulo 01, Divisão 02, Subdivisão 00, na
Classificação
Económica
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00,
D.01.01.14.SN.00, D.01.02.14.B0.00 e D.01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 28 de maio de 2021.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL, José Humberto de Sousa
Vasconcelos
Anexo do Despacho n.º 210/2021, de 9 de junho
Nota Curricular
Dados de identificação:
Nome: Patrícia Romana Sena Santos Neves.
Data de nascimento: 25/11/1978
Habilitações Académicas:
- Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade
de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa,
de 1996 a 2001. Conclusão a 10 de janeiro de 2002, com a
classificação média de 15 valores.
Formação complementar - Principais formações
relacionadas com o cargo a ocupar:
- Training on Auditing HACCP Systems, em Stratford
Upon Avon, Inglaterra, DG SANCO, BTSF da Comissão
Europeia;
- Curso sobre HACCP e Auditorias (Modelo DG Sanco),
DGV, Lisboa;
- Training on Food Hygiene & Controls on Milk & Dairy
Products, Brescia, Itália, DG SANCO, BTSF da Comissão
Europeia;
- Curso sobre Leite e Produtos Lácteos, DGV, Lisboa;
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- BTSF Training on Food-borne outbreaks investigation,
Lisboa, DG SANCO.
- Training on Food Additives, Enzymes and flavourings,
Trim, Irlanda, DG SANCO, BTSF da Comissão Europeia;
- Formação - Controlo do Uso de Aditivos Alimentares
na Indústria, Lisboa, DGAV;
- Curso de Formação Profissional sobre “Higiene
Alimentar - Novos Regulamentos UE”.
- Training on Animal by-products, Antuérpia, Bélgica,
DG SANTÉ, BTSF.
- Curso BTSF “Food Hygiene and Flexibility”, Zagreb,
Croácia;
- Ação de formação - Alimentação Especial, DGAV,
Lisboa;
- E-learning course on Food Contact Material rules ed.
IV, DG SANCO, BTSF.
- BTSF Course Food Hygiene and control on fishery
products and Live Bivalve Molluscs;
- Curso de Operaciones Básicas Higiénicas. Bases para
la formacion de formadores de Manipuladores de alimentos,
Universidad de Las Palmas;
- Curso de Seguridad Alimentaria: Bases de Autocontrol
Alimentario aplicables en la formación de Manipuladores de
alimentos, Universidad de Las Palmas;
- Curso de Contenidos Específicos para Manipuladores
de Mayor Risco: Bases para la formación de formadores de
manipuladores de alimentos, Universidad de Las Palmas.
- Curso BTSF “Hazard Analysisis and Critical Control
Point (HACCP)”;
- Curso BTSF “Prevention, Control and Eradication of
Transmissible Spongiform Encephalopathies;
- Curso BTSF e-learning Food Contact Material Rules
(FCMr);
- Curso BTSF e-learning Animal Health Prevention and
Controls for Aquaculture Animals;
- Curso BTSF e-learning “Rasff Rapid Alert System for
Food and Feed (RASFF);
- Cursos de Formação Profissional “Controlo Superfícies
RAM”, “ANIM”, “Procedimentos Transversais - Madeira”,
Controlo_PAB- Prémio ao Abate de Bovinos na RAM”,
“Controlo Florestação de Terras RAM”, e-learning, IFAP
(2016-2021);
- Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores;
Curso
sobre
“Aplicação
de
produtos
fitofarmacêuticos”;
- Curso de Formação - “Estabelecimento de Sistema de
Auditoria e Realização de Auditorias” no Âmbito do
Regulamento (CE) N.º 882/2004, do Parlamento Europeu e
do Conselho de 29 de abril.
Principais Conferências e Seminários na área:
- Workshop Micro Economia, DGV, Lisboa;
Evento
subordinado
ao
tema
Segurança
Alimentar/Boas Práticas, Funchal;
- XXVII Jornadas Médico-Veterinárias subordinadas ao
tema Inspeção Sanitária e Qualidade Alimentar, Lisboa;
- Workshop “Certificação da Segurança Alimentar na
Restauração”;
- Workshop sobre Controlo Oficial a Navios de Pesca,
DGV, Lisboa;
- Seminário Da Qualidade à Segurança Alimentar, Um
Destino Responsável;
- Seminário “Ferramentas de Qualidade e Segurança
Alimentar na Restauração e Hotelaria: Microbiologia,
Auditorias de Segurança e Auditorias Mistério”;
- Conferência intitulada “Segurança Alimentar”;
- Ação de formação Bem-estar Animal em transporte
Marítimo e Rodoviário e Sistema de Avaliação de Bemestar dos Frangos no Matadouro;
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- Ação de formação Bem-estar das Aves nos Locais de
Criação e Sessão de Esclarecimento sobre o Decreto-Lei n.º
79/2010 e decreto-lei n.º72-F/2003;
- Seminário “Questões Alimentares na Perspetiva do
Consumidor”;
- Conferência sobre Agricultura Familiar na Região
Autónoma da Madeira, no âmbito do Ano Internacional da
Agricultura Familiar (ONU/FAO);
- Workshop “Informação ao consumidor: Novas Regras
sobre Rotulagem de Géneros Alimentícios”;
- Workshop: - Como reduzir o desperdício alimentar:
propostas de intervenção;
- Seminário: “Segurança Alimentar e Económica”;
- Webinar “Boas Práticas de Segurança Alimentar no
Contexto da Pandemia”;
- Formação e-learning “Food Allergy and Intolerance
Training”.
Experiência Profissional:
- Estágio em estabelecimento de preparação de pescado,
na área da segurança alimentar.
- Estágio na Divisão de Higiene Pública Veterinária da
Direção Regional de Pecuária.
- Estágio na DSPV, da Direção Regional de Pecuária, de
abril de 2002 até 9/2/2003;
- Nomeação na categoria de Estagiário, da Carreira de
Médico Veterinário, do quadro de pessoal da Direção
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Regional de Pecuária, tomando posse a 10 de fevereiro de
2003;
- Nomeação, na sequência de aprovação em estágio, na
categoria de Técnico Superior de 2ª Classe, da carreira de
Médico Veterinário, do quadro de pessoal da Direção
Regional de Pecuária, tomando posse a 7 de junho de 2004;
- Nomeação na categoria de Técnico Superior de 1ª
Classe, da carreira de Médico Veterinário, do quadro de
pessoal da Direção Regional de Veterinária, tomando posse
a 13 de outubro de 2006;
- Transição para a carreira Técnico Superior a
2009/01/01 até ao presente. Funções na Divisão de Controlo
da Cadeia Agroalimentar da Direção de Serviços de
Alimentação e Veterinária da Direção Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, controlo oficial de
estabelecimentos da produção primária à Indústria,
licenciamento agroindustrial, gestão de Número de Controlo
Veterinário dos estabelecimentos e Controlos de
Superfícies;
- Em cumprimento do Despacho GS-150/SRA/2020
(Despacho n.º 538/2020), de 28/12/2020, do Sr. Secretário
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
designada, em regime de substituição, para o cargo de Chefe
de Divisão de Controlos e Licenciamentos Agroindustriais
com efeitos a partir de 29/12/2020.
Funchal, 28 de maio de 2021
Romana Neves
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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 Publica e da Modernização Administrativa.
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

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

