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Considerando que, pelo exposto, é prima facie intenção 
do Governo Regional que a atividade de gestão e 
exploração da Zona Franca da Madeira ou Centro 
Internacional de Negócios da Madeira passe a ser 
assegurada por uma empresa pública regional de capitais 
exclusivamente públicos; 

Considerando, por todo o exposto, que o Governo 
Regional entende, à partida, ser mais consentâneo com os 
interesses da Região que a atividade de gestão e exploração 
da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de 
Negócios da Madeira continue a ser assegurada pela 
Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A., 
adquirindo a Região ao atual acionista privado, após o 
necessário acordo deste, a respetiva participação no capital 
social, passando aquela sociedade a ser integralmente 
detida pela Região; 

O Conselho do Governo  reunido em plenário em 27 de 
dezembro resolve: 

 
1.  Determinar a realização dos estudos necessários à 

demonstração do interesse e viabilidade da 
aquisição da parte do capital social da Sociedade 
de Desenvolvimento da Madeira, S.A., atualmente 
detida pelo acionista privado, nos termos e para os 
efeitos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 
de agosto de 2010, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de 2 de janeiro. 

 
2.  Determinar, no caso de os estudos realizados 

confirmarem o interesse e viabilidade da detenção 
da totalidade do capital social da Sociedade de 
Desenvolvimento da Madeira, S.A., pela Região, o 
desencadeamento de negociação com o atual 
acionista privado desta sociedade, com vista à 
aquisição da respetiva participação social. 

 
3.  Mandatar o Vice-Presidente do Governo Regional 

e dos Assuntos Parlamentares para, em 
representação da Região Autónoma da Madeira, 
praticar todos os atos e adotar todas as diligências 
que se mostrem necessários ou convenientes à 
concretização da presente resolução. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

Resolução n.º 1066/2019 
 

Considerando o falecimento, no passado dia 25 de 
dezembro de 2019, do empresário Anthony Miles, cidadão 
nascido no Funchal a 30 de setembro de 1937; 

Considerando o relevante papel que o empresário teve 
no crescimento da economia madeirense, em sectores como 
o dos vinhos e da distribuição e produção de bebidas, sendo 
principal referência a sua ligação à criação de marcas como 
a cerveja Coral ou a Brisa Maracujá; 

Considerando ainda o papel que desenvolveu na 
presidência da ACIF; 

O Governo Regional reunido em plenário em 27 de 
dezembro resolve aprovar um Voto de Pesar pela morte de 
Anthony Miles, expressando à família enlutada os mais 
sentidos e profundos pêsames, associando-se à sua dor. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

Resolução n.º 1067/2019 
 

O Conselho do Governo reunido em plenário em 27 de 
dezembro resolve aprovar o Decreto Regulamentar 
Regional que aprova a “orgânica da Direção Regional das 
Comunidades e Cooperação Externa”. 

 
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO 

GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de 
Albuquerque 

 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE TURISMO E 

CULTURA E DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

Portaria n.º 734/2019 
 

de 30 de dezembro 
 

O Decreto Legislativo Regional n.º 14/2015/M, de 22 de 
dezembro, que adaptou à Região Autónoma da Madeira o 
Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março, que estabelece o 
regime de acesso e exercício de profissões e de atividades 
profissionais, consagrou, no seu artigo 5.º que, para 
algumas atividades ou profissões de interesse regional, 
poderá, por portaria, ser definido regime jurídico próprio de 
regulação, credenciação e qualificação para o exercício 
dessas atividades ou profissões. 

No uso dessa possibilidade, a Portaria n.º 61/2017, de 
23 de fevereiro, veio estabelecer o regime jurídico de 
regulação, credenciação e qualificação para o exercício da 
atividade de informação turística na Região Autónoma da 
Madeira, compreendendo as profissões de guia intérprete, 
guia de montanha, guia de mar e de motorista de turismo. 

Posteriormente, foi sendo prorrogado o prazo de 
obtenção do distintivo de profissional de informação 
turística e o regime excecional, de natureza transitória, 
previsto no artigo 10.º da citada Portaria n.º 61/2017, para 
os indivíduos que, não possuindo as habilitações 
profissionais legalmente exigidas, façam prova do exercício 
regular das funções próprias da profissão de informação 
turística na Região Autónoma da Madeira, prorrogação essa 
que, atualmente, se fixou até 31 de dezembro de 2019, por 
aplicação da Portaria n.º 641/2018, de 27 de dezembro. 

Tal necessidade se fundou não só em constrangimentos 
de ordem administrativa, mas também em dificuldades 
técnicas, de âmbito jurídico formal, mormente em sede de 
melhor compatibilização da atual redação da Portaria com 
normativos legais de âmbito nacional e europeu, de que é 
exemplo o obrigatório respeito pelo princípio da livre 
circulação dos serviços no espaço da União Europeia. 

Não menos importante, tal prorrogação também teve em 
devida conta que o regime jurídico a consagrar por este 
instrumento legal, dentro das limitações existentes, tão só 
fará sentido na exata medida em que for capaz de produzir 
as melhores soluções, de facto e de direito, que permitam a 
sua efetiva afirmação como um elemento agregador e não 
um desestabilizador no funcionamento deste importante 
sector de atividade. 

Considerando que as assinaladas preocupações 
persistem, afigura-se, pois, novamente necessário prorrogar 
o prazo de obtenção do distintivo de profissional, com vista 
a permitir ao recentemente empossado, XIII Governo da 
Região Autónoma da Madeira, desenvolver a reflexão e os 
trabalhos que permitam um indispensável aperfeiçoamento 
e consolidação das opções normativas. 
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Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 69.º 
do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma 
da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 130/99, de 21 de 
agosto, e pela Lei n.º 12/2000, de 21 de junho, e no artigo 
5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2015/M, de 22 
de dezembro, manda o Governo Regional da Madeira pela 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e pelas Secretarias Regionais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, de Turismo e Cultura e de Inclusão 
Social e Cidadania, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Prorrogação do prazo  
 
É prorrogado, até 30 de setembro de 2020, o prazo de 

obtenção do distintivo e o regime excecional, de natureza 
transitória, previsto no artigo 10.º da Portaria n.º 61/2017, 
de 23 de fevereiro, para os indivíduos que, não possuindo 
as habilitações profissionais legalmente exigidas, façam 
prova do exercício regular das funções próprias da 
profissão de informação turística na Região Autónoma da 
Madeira. 

 
Artigo 2.º 

Norma revogatória 
 

É revogada a Portaria n.º 641/2018, de 27 de dezembro. 
 

Artigo 3.º  
Entrada em vigor 

 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.  
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretarias Regionais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, de Turismo e Cultura e de Inclusão 
Social e Cidadania, no Funchal, aos 27 dias do mês de 
dezembro de 2019. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
O  SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO 
CIVIL 

 
Portaria n.º 735/2019 

 
de 30 de dezembro 

 
Define as condições necessárias à atribuição e manutenção 
do benefício no montante a pagar da tarifa de eletricidade 

aos bombeiros voluntários dos quadros de comando e ativo 
 
O Decreto Legislativo Regional n.º 21/2018/M, de 22 de 

novembro, cria o Estatuto Social do Bombeiro da Região 
Autónoma da Madeira e procede à segunda alteração ao 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/M, de 20 de 
agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2016/M, de 10 de março, que adaptou à Região 
Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de 
junho, alterado pela Lei n.º 48/2009, de 4 de agosto, pelo 
Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, pela Lei 
n.º 38/2017, de 2 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 
1 de abril e pelo Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 de maio, 
que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros 
portugueses no território continental. 

Nesse âmbito, o Decreto Legislativo Regional 
n.º 21/2018/M, de 22 de novembro, diferencia positiva-
mente o estatuto dos bombeiros voluntários da Região 
Autónoma da Madeira, conformando os respetivos direitos 
e regalias em função das especificidades insulares a que os 
bombeiros em causa se encontram expostos. 

Entre os benefícios que os bombeiros da Região 
Autónoma da Madeira devem passar a poder usufruir 
encontra-se o direito à tarifa social na eletricidade nos casos 
em que sejam titulares de um contrato de fornecimento de 
energia elétrica exclusivamente para uso doméstico na sua 
residência permanente, ou quando residam de forma 
permanente com titular de contrato de fornecimento de 
energia elétrica exclusivamente para uso doméstico, e cuja 
potência contratada em baixa tensão (BT) normal seja igual 
ou inferior a 6,9 kVA. 

Além de ter por referência o valor atribuído legal e 
regulamentarmente aos clientes economicamente 
vulneráveis, conforme regulado no artigo 3.º do Decreto- 
-Lei n.º 138-A/2010, de 28 de dezembro, na sua redação 
atual, o benefício a conceder será suportado pelo Serviço 
Regional de Proteção Civil, IP-RAM, que, através de 
Protocolo a celebrar com a EEM-Empresa de Eletricidade 
da Madeira, S.A. (“EEM, S.A.”), canalizará os montantes a 
atribuir a cada candidato.  

Assim: 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 

227. º da Constituição da República Portuguesa, na alínea 
d) do artigo 69.º do Estatuto Político Administrativo da 
Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, 
de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis n.ºs 130/99, de 
21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, na alínea i) do n.º 2 
do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 16/2015/M, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto 
Regulamentar Regional n.º 12/2017/M, de 23 de outubro, 
no artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 21/2010/M, de 20 de agosto, alterado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.ºs 12/2016/M, de 10 de março e 
21/2018/M, de 22 de novembro, e na alínea o) do n.º 3 do 
artigo 3.º da Orgânica do Serviço Regional de Proteção 
Civil, IP-RAM, aprovada pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 17/2009/M, de 30 de junho, alterado pelos 
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 8/2010/M, de 26 de 
maio e 12/2013/M, de 25 de março, manda o Governo 
Regional da Madeira, pelo Secretário Regional de Saúde e 
Proteção Civil, o seguinte: 

 
Artigo 1.º  

Objeto 
 
A presente Portaria procede à regulamentação do artigo 

6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/M, de 20 
de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 12/2016/M, de 10 de março e 21/2018/M, de 22 de 
novembro, definindo as condições e os procedimentos 
necessários à atribuição e manutenção do benefício na tarifa 
social de fornecimento de energia elétrica aos bombeiros 
voluntários dos quadros de comando e ativo da Região 
Autónoma da Madeira (“RAM”). 


