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REGÉO AUTÓNOMA DA MADEIRA

'E.RETARTAREGT.NALDEAMBTESÊYãËt8ãrtSi"^HtïR^sEALTERAçÕE'clrMÁrcAs
DESPACHO N.a 12021,

Considerando as atribuições cometidas à Secretaria Regional de Ambiente,

Recursos Nafurais e Alterações Climáticas nos domínios dos recursos hídricos, ambiente

e economia circular, alterações climáticas, litoral, prevenção e gestão de resíduos,

saneamento básico, ordenamento do território, informação geográfica, cartográfica e

cadastraf urbanismo, conservação da nafureza, geo e biodiversidade, florestas, áreas

protegidas e paisagem no âmbito da estrutura orgânica do Governo Regional da Madeira

aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.e 512020/Ì\4, de 15 de janeiro.

Considerando a necessidade em asseguÍar, aonível económico financeiro, um apoio

técnico especializado, com especial incidência nos setores emergentes em matéria

ambiental, torna-se necessário constituir uma assessoria específica, nestas áreas, a prestar

no meu Gabinete.

Considerando que os membros do Gabinete dos secretários regionais têm por

função coadjuvá-Ios no exercício das suas funções.

Considerando que o Dr. Élvio Manuel Vasconcelos da Encarnação, Técnico

Superior do Município do Funchal, atenta à sua formação e experiência profissionaf

possui as competências e aptidões adequadas à prestação de assessoria técnica pretendida.

Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n.e L do artigo 3.s, do n.e 4 do artigo 4.4, do

n.e 1 do artigo LL.q e n.es 6 e 7 do artigo 13.e do Decreto-Lei n.s 1U2012, de 20 de janeiro,

aplicável subsidiariamente com as necessárias adaptações à Região Autónoma da Madeir4

do n.a 4 do artigo 54.q do Decreto Legislativo Regionaln,e 18l2020lM, de 31 de dezembro,

e da Resolução n.e 1.0012020, de 13 de março, determino:

1 - Nomear o Técnico Superior da Carreira de Técnico Superior, do Município do

Funchal, Licenciado em Economi4 Dr. Élvio Manuel Vasconcelos da Encarnação, no cargo

de Técnico Especialista do meu Gabinete, para prestar assessoria especializada ao nível

económico financeiro, com especial incidência nos setores emergentes em matéria

ambiental.
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2 - O Técnico Especialista ora nomeado tem direito a auferir uma remuneração base

mensal ilíquida correspondente a 76,83"/o do valor padrão fixado para os titulares dos

cargos de direção superior de 1.e gta:u, e um suplemento remuneratório mensal' pago 12

vezes ao ano, correspondente a20"/o d.a respetiva remuneração base, devido pelo exercício

do cargo em regime de disponibilidade permanente e isenção de horário de trabalho'

3 - O Técnico Especialista tem ainda direito a auferir os subsídios previstos no n.e 7

do artigo l3.e do Decreto-Lei n.e ')'1'12012, de 20 de janeiro'

4 - Autorizar expressamente o designado a exercer as funções de Presidente clo

Conselho Fiscal do Madeira Tecnopólo, S.A. e de Presidente da Assembleia Geral da Casa

do Povo do Porto daCtuz.

5 - Este despacho produz cfcitos a L de março de2021"

6 - A nota curricular do nomeado, que é parte integrante do presente despacho,

consta em anexo.

Ecra rtocnpca tetÌ-ì cahimento orcamental na Secretaria 49, Capítulo 0L, Divisão 0L,

Subdivisão 00, Classificações Económicas 01,.01.03.; 01'.01.12.; 01.01.13.; 01.01.14.SF.;

01.01.14.SN.; e 01.03.05.A0.40.

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, a 1 de

março de2021'.

A SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,

RECURSOS NATURAIS E ALTERAçÕEs crn\4ÁttcAs,

YìI\/\O
Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada



Nota Curricular

Dados Pessoais:

Nome: Élvio ManuelVasconcelos da Encarnação

Naturalidade: Porto da Cruz - Machico

Data de Nascimento: L2/O2/L968

Ha bilitações Académicas:

Licenciatura em Economia, pelo lnstituto Superior de Economia e Gestão da Universidade
Técnica de Lisboa, em 1993.

Experiência Profissiona I :

Técnico superior do Município do Funchal afeta à Divisão de Conservação da Natureza e
Recu rsos Natu ra is (2Ot9 -2O2Ll.

Deputado na Assembleia Legislativa da Madeira na Vlll, lX, X e Xt Legislaturas (2004-2019), tendo
na Xl Legislatura (2015-21t9l exercido as funções de presidente da Comissão permanente de
Ambiente e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira.

Vereador a tempo inteiro do Município de Machico, com os Pelouros das Finanças, Ambiente,
Proteção Civil, Águas e Saneamento, Administração Geral e Recursos Humanos, entre janeiro de
20O2 e novembro de 2004.

TécnicoSuperiordoMunicípiodoFunchal,deoutubrodelgg3ajaneiro de2OOZ,tendoexercido
as funções de chefe de Divisão da Fiscalização Municipal, entre L997 e 2oo2.

Apoio à gestão e organização da seção de contabilidade da Associação de Municípios da RAM,
AMRAM, entre 1995 e2OO2.

Consultor económico-financeiro da empresa EstudiConsulta - Estudos e Consultadoria, Lde, de
L994 a2002.

Colaborador do Caderno de Economia do Diário de Notícias da Madeira, entre 1993 e 1997

controlo de armazém e de pessoal da empresa somague, SARL, em 19g3, aquando da
empreitada de construção da rede de abastecimento de água potável da freguesia do porto da
Cruz.

Outros lnteresses:

Membro Efetivo da Ordem dos Economista (cédula profissional n.s 8185)



Presidente do Conselho Fiscal do Madeira Tecnopólo, S'A"

presidente da Assembleia Geralda casa do Povo do Porto da cruz

Formação Profissional :

'pocAl - Execução orçamental" e "PocAL - Prestação de contas", ação de formação

organizada pelo sTAL, ambos com a duração de 21 horas e tendo concluído os mesmos com a

classificação final de 20 valores.

,,Gestão Ambiental Municipal", ação de formação organizada pela NPF - Pesquisa e Formação,

Lds, nos dias 21 e 22 de maio de 2002, em Lisboa'

,,Formação de Formadores", ação de formação ministrada pela CAMFOR durante o ano de 2001

e com a duração total de 104 horas.

,,O Novo Regime de Poluição Sonora - Regulamento Geral do Ruído", ação de formação

realizada em 2001 na sequência da publicação de nova legislação.

,,Contratação pública", conferência realizada em 1999 sobre o novo regime da realização de

despesas públicas e o novo regime de empreitadas de obras públicas'

"pocAl - plano oficial de contabilidade das Autarquias Locais", ação de formação realizada em

l-999, no Madeira TecnoPolo'

,,Regime Jurídico de Licenciamento e Funcionamento dos Estabeiecinrentos Hoteleii'os e de

Restauração,,, ação de formação realizada em 1999, na Câmara Municipal de Albufeira.

"FINGEST - programa lnternacional de Finanças e Controlo de Gestão", ação de formação

organizada pela AGESFAL - Assessores de Gestão e Formação Profissional, Lde e a Câmara de

Comércio e lndústria de paris, em 1994 e 1995, com a duração total de 140 horas tendo dois

blocos sido realizados no Funchal e dois na herdade da Câmara de Comércio e lndústria de Paris,

localizada nos arredores da cidade.


