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Conclusões do Conselho do Governo 

 

 

Data: 14 de novembro de 2019 

 

 

O Conselho do Governo, reunido em plenário, 

tomou as seguintes resoluções: 

 

 

- Nomear, na qualidade de membros do Conselho de 

Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma 

da Madeira, os seguintes licenciados: 

a) Presidente: Maria Rafaela Rodrigues Fernandes  

b) Vice-Presidente: Pedro Miguel Abreu dos Santos 

Gouveia 

c) Vogal: Luís Miguel Pinto Correia Velosa de Freitas. 

O Governo Regional agradece ao Conselho de 

Administração do SESARAM, cessante, todo o empenho, 

rigor e profissionalismo que dedicaram e continuam a 

dedicar à área da Saúde na RAM. 

 

 

- Autorizar a alteração referente à composição do Conselho 

de Administração da IHM – Investimentos Habitacionais da 

Madeira para um Presidente e quatro Vogais e, com vista a 
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completar o mandato em curso, alusivo ao triénio 2019-

2021, para o qual se encontra nomeado o vogal Rúben 

Gomes Nunes, nomear para aquele Conselho os 

licenciados Bruno Miguel Camacho Pereira, como 

presidente, e Elias Homem de Gouveia, Vanessa Abreu 

Azevedo e Mara Débora Sardinha Rodrigues, como vogais. 

 

 

- Autorizar a atualização de 3,5%, dos acordos de 

cooperação e de gestão atípicos celebrados entre o Instituto 

de Segurança Social da Madeira e as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e equiparadas. 

 

 

- Aprovar a proposta de contrato-programa  a celebrar entre 

a RAM, através do Instituto de Administração da Saúde, e 

a Delegação da Madeira da Associação Alzheimer Portugal, 

tendo em vista a cooperação financeira, entre as partes 

outorgantes, para a continuação do programa de atividades 

que a referida Delegação pretende desenvolver junto dos 

doentes e suas famílias, com ajuda financeira aos mais 

carenciados, na aquisição de equipamentos e outro 

material complementar de apoio aos cuidados de saúde, no 

valor de 23.000 euros. 
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- Aprovar a proposta de contrato-programa a celebrar entre 

a RAM, através do Instituto de Administração da Saúde, e 

a Associação para Pessoas com Autismo – “Os Grandes 

Azuis” a fim de assegurar a continuidade da prestação de 

serviços de qualidade às pessoas com perturbações e 

atraso do desenvolvimento e autismo, maiores de idade, no 

valor de 5.000 euros. 

 

 

- Autorizar a transferência do Instituto de Segurança Social 

da Madeira para a Vice-Presidência do Governo Regional e 

dos Assuntos Parlamentares da importância de 

€5.687.250,50 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete 

mil, duzentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos), no 

âmbito das políticas ativas de emprego. 

 

 

- Aprovar, dando continuidade à concretização do 

Programa Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), 

quarenta e uma propostas de contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo, no montante global 

de 921.279,05 euros, referentes ao apoio à competição 

desportiva regional e à atividade e às deslocações dos 

clubes desportivos e das associações regionais de 

modalidade e multidesportivas. 
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- Aprovar a proposta de contrato-programa a celebrar entre 

a RAM, através do Instituto de Administração da Saúde, e 

a Delegação Regional da Madeira da Associação para o 

Planeamento da Família (APF-Madeira), com vista à 

implementação e divulgação do Projeto “100 RIScOS” na 

Região Autónoma da Madeira, promovido pela APF-

Madeira, que tem como missão promover ativamente a 

realização de testes rápidos e de diagnóstico da infeção 

pelo VIH, no valor de 5.000 euros. 

 

 

- Aprovar votos de louvor às atletas de Patinagem Artística 

do Sporting Clube Santacruzense, Soraia Menezes Pereira, 

pela conquista, ao serviço da Seleção Nacional, da medalha 

de bronze na Taça da Europa no escalão de cadete, e 

Madalena Rodrigues Costa pela conquista, ao serviço da 

Seleção Nacional, da Taça da Europa, no escalão de 

infantis. 

Neste âmbito, foram ainda distinguidos a Federação de 

Patinagem de Portugal, a Associação de Patinagem da 

Madeira e o Sporting Clube Santacruzense; 

 

 

- Aprovar votos de louvor aos atletas Ricardo Jorge Freitas 

Melim e Francisco Miguel Rocha Luís, do Clube Naval do 
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Funchal, pela conquista dos títulos de Vice-Campeão do 

Mundo de Biatle no escalão de Masters e no escalão de 

Juniores, respetivamente. 

A distinção foi ainda estendida à Federação Portuguesa de 

Pentatlo Moderno e ao Clube Naval do Funchal; 

 

 

- Aprovar votos de louvor à atleta Mónica da Graça 

Rodrigues Mendonça, do Clube Naval do Funchal, pela 

conquista da Medalha de Bronze, no Campeonato da 

Europa de Vela Adaptada, na classe Hansas 2.3, e aos 

atletas Fábio Marco Mendonça Câmara, do Clube 

Desportivo “Os Especiais”, e Cristiano Alexandre Teixeira 

Correia, do Futebol Clube de Gaia, pela conquista ao 

serviço da Seleção Nacional de Basquetebol INAS, a 

Medalha de Ouro no Global Games 2019. 

Neste âmbito foram ainda distinguidos os técnicos e 

dirigentes da Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual – Portugal, o Clube Naval do Funchal 

e o Clube Desportivo “Os Especiais”. 

 

 

- Aprovar votos de louvor aos atletas Afonso Duarte Oliveira 

Silva e António Alberto Freitas Faria, da Associação 

Desportiva de Muaythai da Madeira, pela conquista, ao 

serviço da Seleção Nacional, da medalha de prata no 



 

6 
 

Presidência 
 

Campeonato da Europa, na categoria -36kg, e da medalha 

de bronze no Campeonato da Europa no escalão de Elite 

A, respetivamente. 

Os votos de louvor abrangem também o técnico José 

Alberto Figueira Abreu, da Associação Desportiva de 

Muaythai da Madeira, a Federação Portuguesa de 

Kickboxing e Muaythai, a Associação de Desportos de 

Combate e a Associação Desportiva de Muaythai da 

Madeira. 

 


