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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Despacho n.º 511/2019 
 
Na sequência do Decreto do Representante da 

República para a Região Autónoma da Madeira n.º 1-
D/2019 de 15 de outubro, que sob proposta de Sua 
Excelência o Presidente do Governo Regional, procedeu à 
nomeação dos membros do XIII Governo Regional, torna-
se necessário constituir o Gabinete que me irá coadjuvar no 
exercício das funções de Secretário Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia. 

Considerando que se torna necessário manter uma 
assessoria específica através de um apoio técnico 
especializado a prestar no meu Gabinete, que informe, 
acompanhe e coordene a execução das políticas das áreas 
sob a minha tutela no conjunto dos órgãos e serviços e 
administração; 

Considerando que para a execução deste trabalho tem de 
ser designada uma pessoa detentora de adequada 
qualificação na área da comunicação social, bem como 
conhecimentos nas áreas das novas tecnologias e 
informação; 

Considerando que essa divulgação ocorre quase em 
simultâneo, exigindo uma disponibilidade permanente do 
seu responsável; 

Considerando que José Cirilo da Costa Borges, atenta a 
sua experiência profissional, possui as competências, 
aptidões e qualificações adequadas, à prestação da 
assessoria na área da comunicação social e assuntos 
externos; 

Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 
3.º, n.º 4 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 6.º, artigos 10.º e 11.º 
do Decreto-Lei n.º 11/2012, aplicável subsidiariamente com 
as necessárias adaptações à Região Autónoma da Madeira, 
determino: 

 
1 -  Designar José Cirilo da Costa Borges técnico 

especialista do meu Gabinete, para prestar 
assessoria especializada na área da comunicação 
social e assessoria de imprensa. 

 
2 -  O Estatuto remuneratório do Técnico Especialista é 

o que se encontra fixado no despacho conjunto nº 
182/2019 da Vice-presidência do Governo 
Regional e Assuntos Parlamentares e Secretaria 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, de 09 
de dezembro de 2019. 

 
3 -  Este despacho produz efeitos a 9 de dezembro de 

2019. 
 
4 -  A nota curricular do nomeado, que é parte 

integrante do presente despacho, consta em anexo. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 

44, Capítulo 01 Divisão 01, Subdivisão 01, Classificação 
Económica D.01.01.03.00.00, D.01.01.12.00.00, 
D.01.01.13.00.00 e D.01.03.05.A0.A0 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

18 de dezembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 

Anexo do Despacho n.º 511/2019, de 20 de dezembro 
 

Nota curricular 
 
Dados pessoais: 
 Nome: José Cirilo da Costa Borges 
 Nacionalidade: Portuguesa 
 Data de nascimento: 11 de outubro de 1972 
 
Habilitações académicas: 
- Frequência no curso de Comunicação, Cultura e 

Organizações, na Universidade da Madeira; 
- Frequência no curso de Gestão Hoteleira no Instituto 

Superior de Administração e Línguas – ISAL; 
- 12.º ano na área D (Jornalismo/Turismo). 
 
Experiência profissional 
- Nomeado Técnico Especialista, na área de assessoria 

de imprensa, desde 11 de maio de 2015 do Gabinete do 
Secretário Regional de Educação; 

- De setembro de 2011 a maio de 2015, colaborador 
(Crónicas, Reportagens e Entrevistas) do Jornal Record, 
Lisboa; 

- De outubro de 2010 a maio de 2015, Assessor de 
Imprensa do Clube Naval do Funchal, Funchal; 

- De janeiro de 2007 a maio de 2012, Redator principal 
da revista Sá Magazine do Grupo Sá, Funchal; 

- De junho de 2009 a setembro de 2012, Redator do 
boletim mensal Bola na Mesa da Associação de Ténis de 
Mesa da Madeira, Funchal; 

- De maio de 2009 a setembro de 2010, assessor de 
imprensa da Associação de Atletismo da Região Autónoma 
da Madeira, Funchal; 

- De 1992 a janeiro de 2009, Chefe de redação desde 
1997 do Semanário O Desporto Madeira, Funchal 

- De 1996 a 2003, assessor de imprensa, da Associação 
de Judo da Região Autónoma da Madeira, Funchal 

- 1990, Rececionista do Hotel Baía Azul, Funchal 
- 1989, Rececionista da Auto Zarco, Funchal 
 
Participação em: 
- Novas Conferências do Casino – “Insularidade e 

Educação - Educar e Formar no Atlântico” (2018) 
- Curso “Comunicação Acessível: Design de 

Comunicação | Linguagem Clara | Audiodescrição (2019) 
- Fórum “Os Madeirenses no Futuro” (2019) 
- Curso “Falar em Público” – Ciclo de Formação em 

Comunicação Política (2019) 
- Curso de Iniciação à Fotografia (2011) 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA 
 

Despacho n.º 512/2019 
 

Considerando que o licenciado Fernando Vieira Pereira, 
Chefe de Divisão de Inspeção e Fiscalização, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, termina a sua comissão de 
serviço em 2020-01-08; 

Considerando que o dirigente tem realizado uma gestão 
adequada do cargo, assegurando um funcionamento 
eficiente da Divisão de Inspeção e Fiscalização; 

Considerando que após essa data é necessário assegurar 
a direção do referido cargo, tendo em conta as suas 
competências; 
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Nestes termos e ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as sucessivas alterações 
(adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 6 de julho), determino o seguinte: 

-  Renovo a comissão de serviço, do licenciado 
Fernando Vieira Pereira, Chefe de Divisão de 
Inspeção e Fiscalização, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, da Direção Regional do 
Turismo, a partir de 9 de janeiro de 2020. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 17 de 

dezembro de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA 
 

Despacho n.º 513/2019 
 

Torna-se público, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 44.º e no artigo 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo, n.º 3 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 22/2015/M, de 16 de dezembro, do n.º 2 do 
artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.ºs 5l/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, 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 
e do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
alínea a) do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro e no artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua última redação: 

 
1 -  Delegar no Eng.º Rui Emanuel Freitas Nunes, 

Diretor de Serviços de Desenvolvimento da 
Agricultura da Direção Regional de Agricultura, 
entre os dias 19 a 26 de dezembro de 2019, as 
seguintes competências: 
a)  Autorizar despesas no âmbito de procedimentos 

de contratação pública, nos termos da alínea a) 
do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, com 
observância das formalidades legais, até ao 
montante de € 100.000 (cem mil euros); 

b)  Todas as competências atribuídas pelo Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua última redação, necessárias à prática de 
todos os atos a realizar no âmbito da 
contratação pública, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 109.º do CCP. 

 
2 -  O presente despacho tem efeitos a partir de 19 de 

dezembro de 2019. 
 
Direção Regional de Agricultura, aos 18 de dezembro 

de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE AGRICULTURA, António Paulo 

Sousa Franco Santos 
 
 

  



4    
Número 219 

20 de dezembro de 2019 

 

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração da Justiça. 

 

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. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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