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SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DE 

SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho Conjunto n.º 70/2021 
 

Considerando que, no ano de 2018, e para efeitos de 
pagamento do suplemento remuneratório previsto no n.º 3 
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de 
novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 27/2018, de 27 de abril, extensivo aos trabalhadores a 
que se refere o n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 247/2009, de 22 de setembro, foram aprovados pelo 
Despacho Conjunto n.º 49/2018, de 11 de outubro, do Vice-
Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional 
da Saúde, publicado no JORAM, II Série, n.º 167, de 24 de 
outubro, os postos de trabalho correspondentes ao 
levantamento do número de enfermeiros detentores do 
título de especialista, que, a 1 de janeiro de 2018, exerciam 
as funções a que se referem os n.os 2 dos artigos 9.º dos 
Decretos-Leis n.º 247/2009, e 248/2009, ambos de 22 de 
setembro, no Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira, E.P.E., diplomas que entretanto foram alterados e 
republicados pelo Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio; 

Considerando que o supra referido despacho foi objeto 
de alteração pelo Despacho Conjunto n.º 176/2019, de 22 
de novembro, publicado no JORAM, II série, número 214, 
de 13 de dezembro de 2019, em virtude de por lapso não ter 
sido contabilizado um posto de trabalho no âmbito da 
carreira de enfermagem (vínculo de direito privado); 

Considerando que o número de postos de trabalho 
aprovados nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 27/2018, de 27 de abril não incluiu os 
enfermeiros que após 1 de janeiro de 2018 adquiriram o título 
de especialista e/ou que passaram a exercer as funções a que se 
referem os n.ºs 2 dos artigos 9.º dos Decretos-Leis n.os 
247/2009, e 248/2009, ambos de 22 de setembro; 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional 
n.º 22/2021/M, de 26 de agosto, veio em cumprimento do 
corolário do princípio da igualdade proceder à revisão de 
várias matérias relativas às carreiras de enfermagem; 

Considerando que essa revisão incluiu o alargamento do 
âmbito de aplicação do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 27/2018, de 27 de abril aos enfermeiros que entre 1 de 

janeiro de 2018 e 31 de maio de 2019, exerciam as funções 
de enfermeiro especialista; 

Considerando assim que de acordo com o n.º 2 do artigo 
4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 22/2021/M, de 26 
de agosto, “no âmbito da Região Autónoma da Madeira, a 
aplicabilidade do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 27/2018, de 27 de abril, abrange os postos de trabalho a 
aprovar por despacho conjunto dos membros do Governo 
Regional responsáveis pela área das finanças e da saúde, 
correspondentes ao levantamento do número de 
enfermeiros detentores do título de enfermeiro especialista 
que, entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de maio de 2019, 
exerciam as funções a que se referem os n.os 2 dos artigos 
9.º dos Decretos-Leis n.os 247/2009 e 248/2009, ambos de 
22 de setembro”; 

Considerando que importa assim proceder à atualização 
do número de postos de trabalho; 

Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 27/2018, de 27 de abril, foi obtida a 
autorização prévia dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da saúde. 

Determina-se, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 
3.º do Decreto-Lei n.º 27/2018, de 27 de abril, o seguinte: 

 
1 - Alterar o número de postos de trabalho constante 

do Despacho Conjunto n.º 176/2019, de 22 de 
novembro, publicado no JORAM, II série, número 
214, de 13 de dezembro de 2019, de acordo com o 
mapa anexo ao presente despacho, e que dele faz 
parte integrante 

 
2 - O presente despacho produz efeitos reportados a 31 

de maio de 2019. 
 
Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e 

Proteção Civil, no Funchal, aos 15 dias do mês de setembro 
de 2021. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de 

Andrade Gouveia 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
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ANEXO 
 

Postos de trabalho corespondentes ao número de trabalhadores enfermeiros, detentores do título de enfermeiro especialista,  
que entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de maio de 2019, exerciam as funções de especialista no SESARAM, EPE 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA 

MADEIRA, ENG.º LUIZ PETER CLODE 
 

Aviso n.º 688/2021 
 

Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao 
anexo ao diploma que aprovou em anexo a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual, em 
conjugação com o n.º 3 do artigo 2.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público 
que: 

Considerando o termino do procedimento concursal 
aberto pelo aviso n.º 695/2020, publicado no JORAM, II 
Série, n.º 233, suplemento, de 14 de dezembro de 2020; 

Considerando o previsto no ponto 4 do aviso acima 
referido o prazo de validade do procedimento concursal é 
válido para preenchimento do posto de trabalho a ocupar e 
para efeitos previstos no n.º 3 e 6 do artigo 30.º e artigo 41.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, nomeadamente a 
constituição de reserva de recrutamento; 

Considerando o mapa consolidado do ano de 2021 que 
prevê o recrutamento de  um assistente técnico - área de 
alunos, para o Núcleo de Câmara de Lobos, foi celebrado 
entre o Conservatório - Escola Profissional das Artes da 
Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e a candidata Joana Isabel 
Vieira Gouveia, contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico, com efeitos a 22 de outubro de 2021, 1ª 

posição remuneratória e nível remuneratório 5 da tabela 
remuneratória única, da carreira e categoria de assistente 
Técnico. 

Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período 
experimental terá a seguinte composição: 

 
Presidente: 
-  Rui Miguel de Assunção Rodrigues - Diretor 

Pedagógico; 
 
1.º vogal efetivo: 
-  Patricia de Abreu Andrade - Coordenadora da área 

de alunos e Técnico Superior; 
 
2.º vogal efetivo: 
-  Delta Maria Gomes Pestana - Subcoordenadora da 

área de alunos e Assistente Técnica; 
 
1.º vogal suplente: 
-  Maria Orlanda Goncalves Camara - Assistente 

Técnica; 
 
2.º vogal suplente: 
-  Rubina Maria Coelho Alves - Assistente Técnica. 
 
Funchal, 11 de outubro de 2021. 
 
O DIRETOR PEDAGÓGICO, Rui Rodrigues 
(Por delegação de competências previstas do n.º 3 do art.º 6.º 

do DRR 3/2020/M, de 9/1 que procede à primeira alteração ao 
DRR n.º 5/2019/M, de 7/8) 
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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Despacho n.º 395/2021 
 

Considerando a competência para a autorização da 
despesa no âmbito de procedimentos de contratação 
pública, estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 28.º do 
DLR n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, e a existência de 
norma habilitante para a delegação daquela competência. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) e dos artigos 44.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, e 
sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º do CCP, 
determino o seguinte:  

 
1.  Delego no Diretor Regional da Administração 

Pública e da Modernização Administrativa, 
nomeado pelo Despacho Conjunto n.º 15/2019, de 
27 de fevereiro, com a faculdade de subdelegar no 
júri do procedimento, os poderes para a prática de 
todos os atos a realizar no âmbito do procedimento 
de ajuste direto "AD N.º 04/2021/DRAPMA - 
- SRF”, para a aquisição de serviços (bolsa de 
horas) para a evolução da infraestrutura 
tecnológica de suporte do portal SIMplifica, 
desenvolvimento e desmaterialização de Novos 
Serviços Similares aos concretizados no âmbito do 
Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
n.º 1/2018/DRAPMA-VP”, nomeadamente: 
a)  Decisão de contratar, aprovação das peças do 

procedimento e designação do júri; 
b)  Retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento; 
c)  Pronúncia sobre eventuais listas de erros e 

omissões detetados pelos interessados; 
d)  Decisão de adjudicação, não adjudicação e 

respetiva notificação; 
e)  Aprovação da minuta e outorga do correspon-

dente contrato, bem como de todos os atos 
referentes à execução do contrato, incluindo 
os poderes de modificação, resolução ou 
revogação e as competências relativas à 
liberação ou execução de cauções/quantias 
retidas. 

 
2.  O presente despacho produz efeitos a 14 de 

outubro de 2021. 
 
Secretaria Regional das Finanças, 13 de outubro de 

2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de 

Andrade Gouveia 
 
 

Despacho n.º 396/2021 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e 
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, e adaptada à  Região 
Autónoma da Madeira pelo 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, na sequência da proposta 
de nomeação do júri do procedimento concursal, aberto 
pelo Aviso n.º 510/2021, publicado no JORAM, II Série, 
n.º 144, Suplemento de 16 de agosto.  

Ao abrigo do disposto no 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 pela 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, 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 1º grau, da Direção 
de Serviços de Cibersegurança, da Direção 
Regional de Informática, o licenciado Nuno 
Gonçalo Ornelas Perry Gomes.   

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de 

novembro de 2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria Regional das Finanças 43, Capítulo 01, Divisão 
10, Subdivisão 00, 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 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional das Finanças, aos 13 dias do mês de 

outubro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de 

Andrade Gouveia 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais: 
Nuno Gonçalo Nunes Ornelas Perry Gomes 
49 anos 
Naturalidade: Funchal  
 
Habilitações académicas e profissionais: 
- Licenciatura em Informática e Gestão de Empresa, 

pelo ISCTE - Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa - Lisboa, 2005.  

- Pós-graduação em Engenharia Informática e 
Telecomunicações, pelo ISCTE - Instituto Superior 
de Ciências do Trabalho e da Empresa - Lisboa, 2006. 

- Pós-graduação em Guerra de Informação / 
Competitive Intelligence, pela Academia Militar - 
- Lisboa, 2007. 

- Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no 
Ciberespaço - Instituto de Defesa Nacional e 
Academia Militar. 

- Curso Intensivo de Segurança e Defesa - CISEDE, 
Instituto da Defesa Nacional - Funchal, 2011.  

- Curso de Segurança de Informação/Matérias 
Classificadas 

- Curso “Implementação de um CERT - CERT.pt 
- Curso “Análise forense” - CERT.pt 
- Curso de Defesa Nacional - CDN, Instituto da 

Defesa Nacional - Lisboa, 2016. 
- Curso de Proteção de Dados na Administração 

Pública - Centro de Formação de Proteção de 
Dados - Lisboa, 2016. 
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- Curso Transits I - Géant/CNCS - Lisboa, 2019. 
- Curso RGPD para implementadores - INA - 

- DGQTFP, 2020 
- Curso Geral de Cibersegurança - CNCS - 2020 
 
Experiência Profissional: 
- Diretor de Serviços de Cibersegurança - Direção 

Regional de Informática - novembro de 2020 até ao 
presente. 

- Especialista de Informática - Direção Regional de 
Informática (antes DRPI, DRPaGeSP e DRI) -  
- 2012-2020, com funções de apoio à decisão em 
matéria de Segurança de Informação (proteção de 
dados, cibersegurança, gestão de incidentes). 

- Encarregado de Proteção de Dados - Projecto 
europeu Smart4Health -2020 

- Encarregado de Proteção de Dados - Projecto 
europeu SmartBear - 2020 

-  Coordenador da Equipa de Gestão do Projeto para 
a Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados à Administração Pública Regional - 2017- 
- 2018. 

- Integrou o Grupo de Trabalho para o Programa de 
Modernização Administrativa da Administração 
Pública Regional da Madeira (GTPMA) - 2017-
2018 

- Integrou a Comissão para a Reforma do Processo 
Orçamental - 2017-2018. 

- Coordenador da área de Sistemas de Informação e 
Segurança - Instituto do Desporto da Região 
Autónoma da Madeira, 1994-2012, com funções de 
gestão. 

 
Outros Elementos Curriculares e Aspetos Relevantes: 
- Representante do Governo Regional da Região 

Autónoma da Madeira no Projeto SST-Portugal - 
- Space Surveillance and Tracking -2021. 

- Representante de Sua Excelência O Vice- 
-presidente do Governo Regional da Região 
Autónoma da Madeira no Conselho Superior de 
Segurança do Ciberespaço - 2019-2021. 

- Ponto de contacto (POC) no âmbito do protocolo 
estabelecido entre a Vice-presidência do Governo 
Regional e o Centro Nacional de Cibersegurança - 
- 2019-2021. 

- Formador do Programa de Sensibilização e Treino 
em Cibersegurança do Centro Nacional de 
Cibersegurança.  

- Keynote “Nova Estratégia de Segurança do 
Ciberespaço 2019/2023” - ISACA - 2019  

- Conferencista “GDPR: The rise of cybersecurity on 
the corporate agenda” - IAPP - International 
Association of Privacy Professionals - 2020 

- Conferencista “COVID 19 - Cibercrime e os novos 
desafios da cibersegurança” - CIIWA 2020 

- Coordenador do ISAC Madeira - Information 
Sharing Analisys Center 

- Coordenador da organização da MadCyberWeek, 
edições de 2017 e 2019. 

- Conferencista C-Days 2019 - CNCS 
- Docente do Curso de Cibersegurança, Ciberdefesa 

e Gestão de Crises no Ciberespaço - Academia 
Militar/CIIWA. 

- Docente do Curso - Universidade Lusófona 
- Publicou e apresentou o artigo "NEO thinks EBO - A 

way to shape perceptions", 5th International 
Conference on Information Warfare and Security 
(2010), Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, EUA 

- Publicou o artigo: "Guerra subversiva na Web 2.0", 
Jornal de Defesa e Relações Internacionais (2005)  

- Sócio fundador, membro da direção e coordenador 
do Núcleo da Madeira da Competitive Intelligence 
and Information Warfare Association. 

- Participou em várias conferências, seminários e 
workshops sobre segurança de informação, 
cibersegurança, privacidade e proteção de dados. 

 
Outras Atividades: 
- Foi Escoteiro-Chefe Regional da Madeira da 

Associação dos Escoteiros de Portugal. 
- Dirigente da Associação dos Leigos Voluntários 

Dehonianos. 
- Foi Presidente do Conselho de Arbitragem da 

Associação de Basquetebol da Madeira. 
- Exerceu diversos cargos dirigentes (local e 

regional) da Juventude Social Democrata e do 
Partido Social Democrata. 

- Foi eleito à Assembleia de Freguesia de Santa 
Maria Maior e à Assembleia Municipal do 
Funchal. 

- Proficiente em língua inglesa falada e escrita. 
 
 

Despacho n.º 397/2021 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e 
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, e adaptada à  Região 
Autónoma da Madeira pelo 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, na sequência da proposta 
de nomeação do júri do procedimento concursal, aberto 
pelo Aviso n.º 526/2021, publicado no JORAM, II Série, 
n.º 148, de 20 de agosto.  

Ao abrigo do disposto no 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 pela 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, 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 1º grau, da Direção 
de Serviços Integrados de Apoio e de 
Coordenação, da Direção Regional de Informática, 
o licenciado Luís Miguel Pereira Marques.   

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de 

novembro de 2021. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na 

Secretaria Regional das Finanças 43, Capítulo 01, Divisão 
10, Subdivisão 00, Classificação Económica 
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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 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional das Finanças, aos 13 dias do mês de 

outubro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de 

Andrade Gouveia 
 

 
ANEXO 

 
Nota Curricular 

 
Dados pessoais: 
Nome: Luís Miguel Pereira Marques. 
Naturalidade: Calheta. 
Data de nascimento: 19 de abril de 1974. 
 
Habilitações académicas: 
Licenciatura em Gestão e Administração Pública 
 
Experiência profissional: 
-  De 16/11/2020 até ao presente - Diretor de 

Serviços Integrados de Apoio e de Coordenação, 
da Direção Regional de Informática. 

-  De 02/11/2005 a 15/11/2020 - Técnico Superior na 
Inspeção Regional de Educação. 

 
Formação Profissional: 
a) Conferência “Critérios de Avaliação das 

Aprendizagens dos Alunos: Avaliar para Classi-
ficar ou Avaliar para Melhorar as Aprendizagens 
dos Alunos? Apresentação de um Caminho” -2019; 

b) Ação de Formação “MEF e Classificação de 
Processos de Negócios” - 2019; 

c) Workshop “Strategies and obstcles for Innovation, 
System-wide Approach, Co-creation” - 2019; 

d) Conferência “Os Nossos Alunos - Cidadãos do 
Século XXI: Currículo: Aprendizagem, Ensino e 
Avaliação; Avaliação das Aprendizagens num 
Contexto de Flexibilidade e Questões 
Desafiadoras” - 2019; 

e) Apresentação de Conclusões do Trabalho para a 
OCDE “Aprendizagens Essenciais” - 2019; 

f) Ação de Formação “Promoção do Sucesso Escolar: 
o Caso do MIPSE” - 2018; 

g) Conferência “Educação Inclusiva - Educar todos 
com todos” - 2018; 

h) Curso de Formação Profissional “O Regime Geral 
da Proteção de Dados na Administração Pública - 
- RGPD” - 2018; 

i) Seminário “III Seminário de Educação” 2016;  
j) Curso de Formação Profissional “Novo Código do 

Procedimento Administrativo” - 2016; 
k) Curso de Formação Profissional “Auditoria - 

- Normas de Auditória, Planeamento, Técnicas, 
Relato” - 2016; 

l) Apresentação da Plataforma Eletrónica de 
Contratação Púbica - 2015; 

m) Formação Prática na Plataforma Eletrónica de 
Contratação Púbica - 2015; 

n) Ciclo de Conferências do IRE-2012-2013; 
o) Curso de Formação Profissional “Construção do 

Plano e do Relatório de Atividades em articulação 
com o SIADAP” 2012; 

p) Curso de Formação Profissional “O Regime de 
Proteção Social Convergente” - 2011;  

q) Curso de Formação Profissional “O Novo 
SIADAP: Avaliação e Gestão do Desempenho” - 
-  2010;  

r) Curso de Formação Profissional “O Novo Regime 
da Contratação Pública (CCP)” - 2010; 

s) Curso de Formação Profissional “Novo Código dos 
Contratos Públicos e Tecnologias de Informação” - 
- 2010;  

t) Curso de Formação Profissional “CAF - 
- Autoavaliação nos Serviços da Administração 
Pública Regional” - 2008; 

u) Curso de Formação Profissional - Balance 
Scorecard - Nível Avançado - Desenhar Estratégias 
e Mapas Estratégicos - 2008; 

v) Curso de Formação Profissional “Ética e 
Deontologia Profissionais no Âmbito das carreiras 
Técnicas Superiores de inspeção da Educação” - 
- 2008; 

w) Workshop “Qualidade e Certificação na 
Administração” - 2008; 

x) Frequência do Curso de Pós-Graduação em 
Inspeção da Educação - 2008; 

y) Curso de Formação Profissional “Auditoria 
Administrativo-Financeira em Estabelecimentos de 
Ensino” - 2007;  

z) Curso de Formação Profissional “Código de 
Procedimento Administrativo” - 2007; 

aa) Ação de Formação “O Concurso de Pessoal na 
Administração Pública - TS” - 2007 

bb) Seminário “Endividamento e Sobre-endividamento 
dos Consumidores - Prevenção e Tratamento” - 
- 2007  

cc) Seminário “Como Deduzir os Objetivos Individuais a 
Partir dos Objetivos Organizacionais” - 2006 

dd) Seminário - “Inovação e Marketing nos Serviços 
Públicos” - 2006 
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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: € 2,44 (IVA incluído) 
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EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 
 


