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Conclusões do Conselho do Governo 
 
 
Data: 04 de abril de 2019 

 
 
O Conselho do Governo, reunido em plenário, 

tomou as seguintes resoluções: 
 
 
- Autorizar a cessão da posição contratual nos termos 

requeridos pela empresa consorciada Tâmega Engineering, 

S.A., (anteriormente denominada “Construtora do Tâmega, 

S.A) , à empresa AFAVIAS - Engenharia e Construções, 

S.A., no contrato de empreitada da “Via Expresso Ribeira 

de São Jorge/Arco de São Jorge – 2ª Fase”. 

  

- Louvar o médico Carlos Alberto Ramos Pereira, assistente 

graduado sénior da especialidade de Medicina Intensiva, da 

Carreira Especial Médica, enquanto fundador e 

dinamizador da Equipa Medicalizada de Intervenção 
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Rápida (EMIR), dando público testemunho e 

reconhecimento pelo seu contributo decisivo para a criação 

daquela equipa de emergência pré-hospitalar na Região 

Autónoma da Madeira, e por toda a dedicação e empenho 

que sempre imprimiu ao trabalho desenvolvido, 

designadamente toda a formação do pessoal envolvido nos 

circuitos de emergência hospitalar, com rigor e 

profissionalismo. 

Todo este labor permitiu a introdução e desenvolvimento, 

na Região Autónoma da Madeira de um inestimável e 

reconhecido serviço de emergência pré-hospitalar, que 

permitiu em muitas situações salvar vidas e poupar 

sofrimentos. A sua exemplar dedicação à causa pública e 

aos interesses dos doentes na RAM merece público e 

sentido enaltecimento. 
 

 

- Conceder um louvor público a Nuno Eduardo Matos 

Natividade, pelo seu contributo à Região, na qualidade de 

presidente da PATRIRAM, empresa pública que liderou 

durante mais de uma década. 
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O Executivo sublinha a dedicação e elevada competência 

demonstrada por Nuno Natividade no cumprimento da 

missão que lhe foi conferida quando assumiu a presidência 

da PATRIRAM, desde a criação desta, em dezembro de 

2007 até finais do mês passado. 

Nuno Natividade assumiu, enquanto defensor acérrimo da 

reabilitação urbana, a condução de vários projetos de 

reabilitação e requalificação de imóveis que integram o 

património imobiliário da Região Autónoma da Madeira. 

 

 

- Nomear para presidente da direção da Associação Notas 

e Sinfonias Atlânticas a licenciada Vanda de França Correia 

de Jesus e para tesoureira a licenciada Teresa Manuela 

Gonçalves Correia Atouguia Aveiro, para o quadriénio 

2019/2022. 
 

 

 


