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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 

 
Despacho n.º 403/2022 

 
Sumário: 
Altera o Despacho n.º 460/2020, de 25 de novembro, publicado no Suplemento, Jornal Oficial, II Série, n.º 222, que nomeia os Chefes 
das Equipas Multidisciplinares da Autoridade Regional das Atividades Económicas. 

 
Texto: 
Considerando a necessidade de proceder à alteração do Despacho n.º 460/2020, publicado no Jornal Oficial da Região 

Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 222, Suplemento, de 25 de novembro de 2020, que nomeia os Chefes das 
Equipas Multidisciplinares da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), na sequência da aposentação do 
licenciado José Eusébio Faria Temtem; 

Assim, ao abrigo dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2016/M, de 11 de agosto, e da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2019/M, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 11/2021/M, de 15 de novembro, determino: 

 
1 -  Nomear Chefe da Equipa Multidisciplinar para a Área Alimentar, afeta à Direção de Serviços de Inspeção, da ARAE, 

o licenciado João Luís Castro Teixeira, Inspetor Superior, para desenvolvimento de projetos nas áreas de fiscalização, 
investigação, planeamento operacional técnico-pericial e instrução processual. 

 
2 -  O Chefe de Equipa, ora nomeado, tem direito ao acréscimo salarial a que se refere o n.º 4 do artigo 6.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 35/2016/M, de 11 de agosto. 
 
3 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de dezembro de 2022. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 03, Subdivisão 00, Classificação Económica 

D.01.01.03.00.00. 
 

Secretaria Regional de Economia, 8 de novembro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto 

 
 

Despacho n.º 404/2022 
 

Sumário: 
Nomeia a licenciada em Informática de Gestão, Mónica Luisa Sousa da Silva, em regime de comissão de serviço, no cargo de Chefe de 
Divisão de Mobilidade Terrestre, da Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres, da Secretaria Regional de Economia. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 20.º e no n.º 9 do art.º 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 794/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 203, Suplemento, de 9 de novembro. 

Ao abrigo do n.º 6 do art.º 5.º e dos n.ºs 11 e 12 do art.º 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 art.º 6.º e alínea a) do n.º 1.º do art.º 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, 73/2017, de 16 de 
agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 79/2018, de 2 de setembro, e, 82/2019, de 2 de setembro, determino: 

 
1 - Nomear a licenciada em Informática de Gestão, Mónica Luísa Sousa da Silva, Técnica Superior, da Secretaria 

Regional de Economia, em regime de comissão de serviço, no cargo de Chefe de Divisão de Mobilidade Terrestre, da 
Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres, cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto no n.º 3 do 
artigo 5.º do Despacho n.º 467/2020, de 30 de novembro. 

 
2 - O presente despacho produz efeitos a 11 de novembro de 2022. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 44, Capítulo 01, Divisão 02, 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 de Economia, 11 de novembro de 2022 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE ECONOMIA, Rui Miguel da Silva Barreto 
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ANEXO  
 

Nota Curricular 
 
Dados Pessoais 
Nome: Mónica Luísa Sousa da Silva 
Data de nascimento: 8 de fevereiro 1973 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Académicas 
-  Licenciatura em Informática de Gestão - UAL 
-  MBA - Master Business Administration em Turismo - IPDT/FEUP/OE 
-  Mestrado em Ciências Empresariais - FEUP 
 
Habilitações Profissionais 
-  Curso de Contratação Pública, Formação do Contrato e Execução do Contrato - DRAPMA - 2020; 
-  Curso de Formação Profissional, CONTABILIDADE E FISCALIDADE, AUDITORIA - Normas de Auditoria, 

Planeamento e Técnicas - DRAPMA - 2018; 
-  Formação sobre Auxílio de Estado - Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa - 2015 e 2018; 
-  Formação sobre Sistema de Normalização Contabilística - Aspetos Contabilísticos e Fiscais - UHY & Associados, 

SROC, LDA. - 2009; 
-  Curso de Aperfeiçoamento em Práticas Pedagógicas - Espaço Diálogo, Lda. - 2005; 
-  Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores - CAMFOR - 2004; 
-  Curso de Atendimento Presencial e Contacto Telefónico, Treino Prático de Atendimento e Saber trabalhar em Equipa 

e otimizar a Complementaridade - Centro de Estudos e Organização Científica (CEGOC) - 2000. 
 
Experiência Profissional 
- Iniciou a sua atividade profissional no IAPMEI - Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas - desde maio de 1997 

até abril 1999, tendo exercido funções de técnica superior, na análise de projetos de Investimentos candidatos ao Sistema 
de Incentivos geridos no QCA II, apoio na Gestão dos Sistemas de Incentivos especificamente nos encerramentos de 
projetos; atualização dos Sistemas de Incentivos; apoio à preparação das sessões públicas de contratualização dos 
incentivos, dinamizadas pelo IAPMEI, no âmbito do QCA I/II; envolvimento na codificação e testes de ferramentas 
informáticas - QCA II); informatização da Ficha de Notificação à Comissão Europeia de projetos de investimento 
notificáveis; informatização de fichas de análise e decisão de candidaturas ao abrigo do PAEDIR QCA II; 

- Em maio de 1999 até abril de 2000, ingressou num grupo empresarial do setor de Planeamento e Gestão e Engenharia 
Civil da RAM com funções de Diretora Financeira e Responsável pela Área de Informática; 

- Em maio de 2000 até dezembro de 2018, ingressou na função pública no Quadro do IDE-RAM - Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira; 

- Desempenhou funções de técnica Superior; 
- Nomeada para Membro da Comissão Paritária do IDE, IP-RAM nos anos 2013/2014 e 2015/2016; 
- Coordenação e orientação dos estagiários na análise dos projetos no âmbito do MADEIRA 2014-2020 (Funcionamento 

2020); apoio na implementação das várias ferramentas utilizadas para a análise e verificação de pagamentos no âmbito 
do MADEIRA 2014-2020; implementação e informatização dos Formulários de candidaturas, Fichas de Análise de 
candidaturas, Pedidos de Pós-contratação e Fichas de Análise e Verificação dos pedidos de pagamento dos sistemas de 
incentivos ao abrigo do PO-INTERVIR+ (2007-2013); análise de projetos e consequente acompanhamento e verificação 
ao abrigo do POE/PRIME Programa Operacional de Economia; implementação e informatização do formulário de 
candidatura e da ficha de análise de candidatura ao abrigo do POPRAM II, III (2000-2006), análise de projetos de todos 
os setores de atividade e consequente acompanhamento e verificação, com maior incidência no setor do Turismo; 

- No Acompanhamento e Verificação de projetos salientam-se os seguintes aspetos relevantes no nível de auditorias 
como a análise dos indicadores económico financeiros, verificação e análise das demonstrações financeiras e 
respetivos anexos preparados de acordo com os estatutos do POC/SNC e em geral sobre o Código das Sociedades 
Comerciais; fiscalização dos documentos contabilizados quer em nível do seu correto preenchimento quer na sua 
contabilização, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites; revisão global final dos valores 
constantes nas demonstrações financeiras, verificando alterações significativas a nível da estrutura do Balanço e 
demonstração de resultados e da adequacidade da preparação nas mesmas em conformidade com os princípios 
geralmente aceites em bases consistentes; 

- Em janeiro de 2019 até dezembro de 2020, ingressou na DRETT - Direção Regional de Transportes Terrestres a 
exercer funções como técnica superior na DSGITM - Direção de Serviços de Gestão Integrada de Transportes e 
Mobilidade, como responsável pelo PRIME-RAM - Sistema de Incentivos à Aquisição de Veículos Elétricos na RAM, 
2019 e 2020; monitorização e acompanhamento dos contratos de concessão nas áreas terrestres e marítimo; contribuir 
para a definição de orientações estratégicas relativas ao exercício da função acionista da RAM nas empresas públicas 
do setor dos transportes; promover estudos e propor instrumentos de articulação entre o setor dos transportes e o setor 
turístico, no sentido de estimular e garantir a adequada mobilidade da população e os fluxos turísticos, de modo a 
potenciar o desenvolvimento regional; acompanhar, avaliar e controlar as atividades e a situação económico-financeira 
das empresas públicas dos setores marítimo e transportes terrestres; acompanhar e emitir pareceres sobre os processos 
de concessão e licenciamento da exploração e tráfego de transportes marítimos na RAM; acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento das obrigações de serviço público do transporte de passageiros a nível terrestre. 

- Desde dezembro de 2020, Chefe de Divisão de Mobilidade Terrestre, da Direção Regional de Economia e Transportes 
Terrestres. 
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Aviso n.º 988/2022 
 

Sumário: 

Abertura de procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor do 
Gabinete Financeiro e Patrimonial, do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 

 
Texto: 
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 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 pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 
de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, de 2 de novembro de 
2022, se encontra aberto procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
de Diretor do Gabinete Financeiro e Patrimonial, do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 

 

1. Cargo dirigente a prover: Diretor do Gabinete Financeiro e Patrimonial, do Gabinete do Secretário Regional de 
Economia. 
a) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do art.º 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e, no 

âmbito das atribuições do Gabinete Financeiro e Patrimonial, as constantes do art.º 6.º da Portaria n.º 730/2021, 
de 30 de novembro, alterada pela Portaria n.º 295/2022, de 14 de junho. 

b) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura na área da Gestão e os constantes do n.º 1 
do art.º 3.º A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de 
julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura na área da Gestão. 
c) Perfil pretendido: 

i) Conhecimentos especializados e experiência nas áreas de atribuições do Gabinete Financeiro e Patrimonial, 
nomeadamente as previstas no artigo 6.º da Portaria n.º 730/2021, de 30 de novembro, alterada pela Portaria 
n.º 295/2022, de 14 de junho; 

ii) Capacidade de planeamento e de organização; 
iii) Capacidade de liderança e gestão das pessoas; 
iv) Capacidade de otimização de recursos; 
v) Capacidade de decisão; 
vi) Capacidade de orientação para a inovação e mudança; 
vii) Capacidade de responsabilidade e compromisso com o serviço; 
viii) Capacidade de análise da informação e sentido crítico; 
ix) Capacidade de relacionamento interpessoal; 
x) Capacidade de representação e colaboração institucional. 

 

2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 
dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), através de requerimento dirigido a Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, e entregue 
pessoalmente, no Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 
n.º 15, no Funchal, nos períodos compreendidos das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, ou remetido por correio, 
registado e com aviso de receção, ao Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua Alferes 
Veiga Pestana, n.º 15, 9054-505 Funchal, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

 
3. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

3.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, sendo 
que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente atualizado, datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de julho, a saber, declaração emitida pelo 
órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a natureza do vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira ou categoria e 
atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
3.2. O candidato deve ainda juntar: 

a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
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4. Procedimento concursal: 
a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal: 

 
Presidente: 
- Dr. Carlos Alberto de Freitas de Andrade, Chefe do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 
 
Vogais efetivos: 
- Dra. Maria do Céu de Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, Diretora do Gabinete de Recursos 

Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia, que substitui o presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 

- Dra. Maria Luísa Correia Órfão, Diretora de Serviços de Gestão, da Direção Regional de Economia e dos 
Transportes Terrestres. 

 
Vogais suplentes: 
- Dr. Feliciano Acácio Teixeira Maciel Perestrelo, Diretor da Unidade de Gestão da Secretaria Regional de 

Economia, do Gabinete do Secretário Regional de Economia; 
- Dra. Célia Alexandra da Silva França Neves, Diretora do Gabinete Jurídico, do Gabinete do Secretário Regional 

de Economia. 
 
Secretaria Regional de Economia, 7 de novembro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho n.º 405/2022 
 

Sumário: 
Nomeia, para o cargo de Inspetor Regional de Bombeiros, cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Serviço Regional de Proteção 
Civil, IP-RAM, previsto no artigo 7.º do Anexo da Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, o Dr. Uriel Arcanjo Vieira Abreu, Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. 

 
Texto: 
Considerando que através da Portaria n.º 247/2022, de 13 de maio, publicada no JORAM, I Série, n.º 86, de 18 de maio, 

das Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção Civil, foi definida a estrutura organizacional do Serviço Regional 
de Proteção Civil, IP-RAM e aprovados em Anexo os seus Estatutos; 

Considerando que a unidade orgânica nuclear, Inspeção Regional de Bombeiros foi alvo de reorganização; 
Considerando a imprescindibilidade de assegurar o funcionamento da referido serviço, importa assim garantir o exercício 

de funções no referido cargo até ao seu provimento através de procedimento concursal nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro conjugados com o artigo 3.º-A do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho; 

Considerando que o licenciado Uriel Arcanjo Vieira Abreu tem o perfil adequado, a competência necessária e reúne todos 
os requisitos para dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da Inspeção Regional de Bombeiros; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos artigos 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com 
a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determino: 

 
1- Nomear, para o cargo de Inspetor Regional de Bombeiros, cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Serviço 

Regional de Proteção Civil, IP-RAM, previsto no artigo 7.º do Anexo da Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, o Dr. 
Uriel Arcanjo Vieira Abreu, Técnico Superior, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. 

 
2- A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço e produz efeitos reportados ao dia 19 de maio de 

2022. 
 
3- A nota curricular do nomeado consta em anexo ao presente despacho e dele faz parte integrante. 
 
4- Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 46; Capítulo 03; Divisão 01; Subdivisão 00; Classificações 

Económicas D.01.01.13.00.00, D.01.01.14. SF.00, D.01.01.14.SN.00.00, D.01.03.05.A0.B0, D.01.01.11.00.00 e 
D.01.01.02.00.00, Fonte de financiamento 311, Programa 053, Medida 054 e Funcional 032. 

 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 10 dias do mês de outubro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, Pedro Miguel de Câmara Ramos 
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ANEXO  
 

Nota Curricular 
 
I - Dados pessoais: 
Nome: Uriel Arcanjo Vieira Abreu 
Data de Nascimento: 10 de setembro de 1981 
 
II - Formação Académica: 
- 2004 - Licenciatura em Geografia, área de especialização em Estudos Ambientais, pelo Instituto de Estudos 

Geográficos, da Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra. 
- 2007 - Mestrado em Geociências, área de especialização em Ambiente e Ordenamento do Território, pelo 

Departamento de Ciências da Terra e da Vida, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade de Coimbra. 
- 2020 - Pós-Graduação em Direito da Proteção Civil, pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, da Faculdade de 

Direito, da Universidade de Lisboa. 
 
III - Formação Complementar (mais relevante): 
- 2021 - Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL); 
- 2021 - Curso de formação profissional em “Planeamento de Emergência”; 
- 2021 - Curso de formação profissional em “Análise de Riscos e Vulnerabilidades”; 
- 2019 - Postgraduated Course for Instructors in Medical Response to Major Incidents (MRMI); 
- 2019 - Curso de formação profissional em “Riscos Naturais e Tecnológicos”; 
- 2019 - Curso de formação profissional em “Risco de Incêndio Florestal”; 
- 2019 - Curso de formação profissional em “Risco Naturais e Ordenamento do Território”; 
- 2018 - Participação no Programa Europeu “Experts Exchange”, enquadrado no Mecanismo Europeu de Proteção Civil; 
- 2018 - High Degree in Emergency Management; 
- 2017 - Curso de Quadro de Comandos, da Escola Nacional de Bombeiros; 
- 2015 - Curso de formação profissional em “Risco de Incêndios em Edifícios”; 
- 2014 - III Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE); 
- 2013 - Curso Geral de Proteção Civil; 
- 2011 - Curso de formação profissional em “Risco | Técnicas de Avaliação do Risco | Cartografia de Risco". 
 
IV - Experiência Profissional (mais relevante): 
- 2021 - 2022 - Professor convidado da Escola Superior de Tecnologias e Gestão, da Universidade da Madeira; 
- 2021 - 2022 - Responsável pela estruturação e desenvolvimento do Sistema Municipal de Alerta e Aviso do Município 

de Câmara de Lobos; 
- 2020 -- até ao presente - Técnico Superior da Câmara Munical de Câmara de Lobos; 
- 2017 - 2019 - 2.º Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos; 
- 2016 - 2022 - Coordenador Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Câmara de Lobos; 
- 2019 - até ao presente - Formador externo da Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros, do Serviço 

Regional de Proteção Civil, IP-RAM, na área de análise de riscos, ordenamento do território e planeamento de 
emergência; 

- 2018 - Membro da Comissão Consultiva da Área Protegida do Cabo Girão, em representação da Câmara Municipal de 
Câmara de Lobos, coordenada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN); 

- 2015 - 2016 - Gestor de projeto responsável pelos trabalhos de execução associados ao processo de elaboração do 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Município de Câmara de Lobos; 

- 2014 - 2019 - Gestor de projeto da equipa multidisciplinar responsável pelos trabalhos de execução e estudos técnico-
científicos associados ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Câmara de Lobos, e respetiva Avaliação 
Ambiental Estratégica; 

- 2010 - até ao presente - Formador acreditado (nº CCPFC/RFO-28303/10) do Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua de Professores, nos domínios da Geografia (A35) e Geologia (A36); 

- 2010 - 2011 - Consultadoria científica e assessoria técnica no “Plano Estratégico de Defesa dos Aluviões da Madeira 
(PEDAM)“, no “Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do Município do Funchal”, e nos processos de 
revisão dos “Planos Diretores Municipais da Ponta do Sol e da Calheta”, em representação da equipa técnica do 
descritor Geologia e Riscos Naturais do Centro de Competências das Ciências Exatas e da Engenharia da 
Universidade da Madeira; 

- 2010 - Membro da Comissão Científica da “VI Conferência do Atlântico - Proteção Civil nas dinâmicas territoriais: 
Contributo para o planeamento, gestão de emergência e ordenamento do território”; 

- 2006 - 2012 - Assistente convidado do Centro de Competências de Ciências Exatas e de Engenharia da Universidade 
da Madeira, na qual se destaca como principais competências, a investigação científica na área de análise dos riscos 
naturais e tecnológicos, do ordenamento do território e planeamento gestão da emergência, assim como docência no 
domínio dos sistemas de informação geográfica aplicada. 

 
V - Publicações e Comunicações Científicas (mais relevante): 
- ABREU, U.; TAVARES, A. e RODRIGUES, D. (2007) -Esboço geomorfológico do concelho de Câmara de Lobos. 

Tipologia dos movimentos de vertente. Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfologia, Lisboa, volume V, 
p. 75-92. 
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- RODRIGUES, D.; TAVARES, A.; ABREU, U. e REICHERTER, K. (2007) -Natural hazards in Madeira Archipelago. 
Urban planing and emergency management. IN AGUIN-POMBO, D.; COSTA, G. P.; PINHEIRO DE CARVALHO, M. A.; 
CALDEIRA, R. M. E HUGHES, S. J. (EDS.), 2007, Centre for Macaronesian Studies, Activities Report 2000-2006. 
Centre for Macaronesian Studies, Funchal: IV, 153 pp. 

- ABREU, U.; RODRIGUES, D. e TAVARES, A. (2009a) -Processos de perigosidade natural no Município de Câmara de 
Lobos - Madeira. Contributo para a gestão do risco e da emergência. Revista Territorium, nº 15, p. 51-69. 

- PINHEIRO DE CARVALHO, M. A. A.; NÓBREGA, H.; FRESE, L.; FREITAS, G.; ABREU, U.; COSTA, G.; FONTINHA, S.; 
FORD-LLOYD, B. (2010a) -Distribution and abundance of Beta patula Aiton and other crop wild relatives of 
cultivated beets on Madeira. Journal Für Kulturpflanzen, 62(10), ISSN 0027-7479. 

- RODRIGUES, D.; TAVARES, A. e ABREU, U. (2010b) -Movimentos de vertente na ilha da Madeira. Eventos de 
Dezembro de 2009 e de Fevereiro de 2010. Livro de Resumos do VIII Congresso Nacional de Geologia e Revista 
Eletrónica de Ciências da Terra - Jornal e-Terra, Braga. 

- Rodrigues, D. e Abreu, U. (2011a) -Teledeteção com o UAV na avaliação e cartografia de risco. III Jornadas Técnicas 
da Infraestrutura Regional de Informação Geográfica da Madeira, Madeira (5 e 6 de Julho de 2011). 

- ABREU, U. e RODRIGUES, D. (2012b) -Tecn(icas)ologias de análise do Risco. Modelos conceptuais e aplicabilidade ao 
Ordenamento do Território. III Fórum Intermunicipal de Intercâmbio de Experiências em Prevenção de Riscos 
[Projeto PREMUMAC], Ponta Delgada, Açores (16 e 17 de Maio de 2012). 

- Abreu, U. e Rodrigues, D. (2012c) -Riscos naturais em ambiente insular. O exemplo da ilha da Madeira. III Fórum 
Intermunicipal de Intercâmbio de Experiências em Prevenção de Riscos, [Projeto PREMUMAC], Ponta Delgada, 
Açores (16 e 17 de Maio de 2012). 

- RODRIGUES, D. e ABREU, U. (2013a) -Cartografia de desastres naturais na ilha da Madeira. Contributo para a 
sustentabilidade, ordenamento do território e gestão de emergência. I Colóquio Internacional ‘(Des)Memória de 
Desastre’, Funchal, Madeira (18 e 19 de Outubro de 2013). 

- SOUSA, I.; ROXO, M. J. e ABREU, U. (2014a) -A Comunicação do Risco na minimização de desastres naturais na 
Região Autónoma da Madeira. VIII Conferência Internacional do Atlântico -Ambiente, Ordenamento e 
Desenvolvimento, Câmara de Lobos, Madeira (27 e 28 de Março de 2014). 

- GOMES, R. e ABREU, U. (2014b) -A importância e o contributo das Unidades Locais de Proteção Civil para o processo 
de planeamento e gestão da emergência. O caso de estudo do Município de Câmara de Lobos (ilha da Madeira). III 
Congresso Internacional, I Simpósio Ibero-Americano e VIII Encontro Nacional de Riscos, Guimarães (5 a 7 de 
novembro 2014). 

- JARDIM, C., GOMES, R. e ABREU, U. (2014c) -O Fenómeno Icebergue: vítimas psicológicas das catástrofes naturais. 
Um estudo com adolescentes na RAM. III Congresso Internacional, I Simpósio Ibero-Americano e VIII Encontro 
Nacional de Riscos, coorganizado pela RISCOS -Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança e pela 
Universidade do Minho, Guimarães (5 a 7 de novembro 2014). 

- ABREU, U. (2017) - Hidrogeomorfologia e hidrografia do Arquipélago da Madeira. IN FRANCO, J. E. (EDS.), 2017, 
Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira, Funchal. NO PERLO. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Despacho n.º 406/2022 
 

Sumário: 
Cria e designa os membros que fazem parte da Equipa Multidisciplinar designada por Gabinete de Promoção da Raça da Terra, 
abreviadamente designada por GPRT. 

 
Texto: 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 37/2020/M, de 3 de junho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional 

n.º 39/2020/M, de 17 de julho, e pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2022/M, de 20 de abril, aprovou a estrutura 
orgânica da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, definindo a sua missão, atribuições e tipo de 
organização interna. 

Por outro lado, a Portaria n.º 395/2020, de 4 de agosto, alterada pela Portaria n.º 356/2022, de 7 de julho, fixou a estrutura 
nuclear da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como definiu o limite máximo das suas unidades 
orgânicas flexíveis. 

Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º e do Artigo 6.º-A do Decreto Regulamentar Regional n.º 37/2020/M, de 3 de junho, 
na sua atual redação, em conjugação com o artigo 11.º-A da Portaria n.º 395/2020, de 4 de agosto, na sua atual redação, e no 
uso da competência conferida no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 1/2008, de 4 de janeiro, determino o seguinte: 

 
1-  A criação de uma equipa multidisciplinar, que tem por missão a conceção, planeamento, coordenação, 

acompanhamento, colaboração ou execução das ações a promover pela Direção Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, per se e em cooperação com outras entidades internas e externas, para o reconhecimento da 
Raça da Terra madeirense como uma raça autóctone bovina portuguesa, designada por Gabinete de Promoção da Raça 
da Terra - GPRT, na dependência direta do Diretor de Serviços de Desenvolvimento Pecuário, à qual compete: 
a)  Assegurar a conceção, preparação e implementação dos programas e ações a desenvolver pela Direção Regional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural tendo em vista o reconhecimento da Raça da Terra madeirense como 
uma raça autóctone bovina portuguesa; 
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b)  Promover o estudo técnico-científico inerente ao procedimento legal de reconhecimento da Raça da Terra como 

uma raça autóctone portuguesa; 
c)  Projetar o laboratório, e propor os equipamentos necessários, a dedicar ao suporte dos trabalhos a desenvolver 

para o estabelecimento da Raça da Terra; 
d)  Estabelecer, tratando-se do reconhecimento de uma nova raça autóctone portuguesa, da sua manutenção e do seu 

crescimento, o programa de melhoramento da Raça da Terra, em articulação com instituições universitárias com 
experiência na matéria e laboratórios de referência para a execução da avaliação genética, genómica e testes de 
desempenho;  

e)  Definir o programa do Livro Geneológico de Bovinos da Raça da Terra, e assegurar a sua gestão; 
f)  Planear, em consonância com os trabalhos de evolução da Raça da Terra, e em cooperação com explorações 

colaboradoras e instituições científicas, a sua caracterização produtiva (performances de crescimento, 
reprodutivas, de longevidade e desempenho), bem como a sua caracterização genética (fenotipagem, marcadores 
moleculares, teste de paternidade e estudos de genómica funcional); 

g)  Promover, em cooperação com entidades com competências na matéria, a caracterização química, nutricional e 
sensorial das peças cárnicas dos bovinos da Raça da Terra;  

h)  Conceber, em articulação com o competente serviço da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, o caderno de especificações para qualificar uma ou mais das peças cárnicas dos bovinos da Raça da Terra 
ao abrigo do regime de qualidade europeu mais adequado; 

i)  Disseminar sustentadamente pelo setor produtivo os bovinos da Raça da Terra, com vista ao desenvolvimento de 
um mercado de carne regional diferenciada, qualificada e de valor acrescentado para os produtores, assim lhes 
conferindo melhores condições competitivas e interesse pela atividade, como atraindo ao setor novos 
empreendedores, designadamente jovens; 

j)  Promover junto da gastronomia local a utilização diferenciada e inovadora da carne dos bovinos da Raça da 
Terra;   

k)  Realizar ações de comunicação e promoção aos públicos-alvo a definir veiculando informação útil sobre os 
bovinos da Raça da Terra;  

l)  Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto em referência. 
 
2-  À equipa multidisciplinar são alocados Técnicos Superiores, sendo um destes designado Chefe de Equipa, Assistentes 

Técnicos e Assistentes Operacionais, nos termos dos números seguintes: 
 
3-  A equipa multidisciplinar é composta pelos seguintes membros: 

a) Técnica Superior Sara Helena Fernandes Nóbrega; 
b) Técnica Superior Bárbara Maria Ferreira Freitas Ladeira; 
c) Técnico Superior José Maria Freitas Jardim; 
d) Técnica Superior Maria da Paz Jardim de Gouveia; 
e) Técnica Superior Rosália Maria Pires de Vasconcelos; 
f) Assistente Técnica Maria Teresa Jardim Farinha Brazão; 
g) Assistente Técnico José Carlos Pestana Garcês; 
h) Assistente Operacional Cesário Caldeira de Sousa; 
i) Assistente Operacional Luís Paulo Câmara Encarnação; 
j) Assistente Operacional Ulisses Jorge Farinha Nascimento. 
 

4-  É designada Chefe da Equipa Multidisciplinar a Técnica Superior Sara Helena Fernandes Nóbrega, a quem são 
cometidas as competências inerentes à coordenação da equipa, sendo remunerada por estatuto remuneratório 
equiparado a chefe de divisão. 

 
5-  A chefia da equipa multidisciplinar é assegurada em acumulação com outras ações que sejam superiormente 

designadas, implicando a sua designação, contudo, a cessação da afetação da unidade orgânica de origem do 
trabalhador designado, passando este a estar afeto à equipa multidisciplinar. 

 
6-  Os técnicos superiores designados para integrar a equipa multidisciplinar acumulam as suas funções e tarefas com as 

que lhes forem cometidas no âmbito das unidades orgânicas de origem a que continuam afetos, sem prejuízo da 
necessária articulação entre chefias. 

 
7-  A integração dos assistentes técnicos e assistentes operacionais à equipa multidisciplinar determina a cessação da sua 

afetação às unidades orgânicas de origem, passando a estar afetos em exclusivo à equipa multidisciplinar. 
 
8-  A equipa multidisciplinar é constituída pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, devendo o despacho 

de prorrogação basear-se na avaliação dos resultados obtidos no respetivo exercício. 
 
9-  O presente despacho produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 17 de novembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, António Paulo Sousa Franco Santos 
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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: € 3,05 (IVA incluído) 
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