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Despacho n." 9ll202l
Nomeia o Técnico Superior da Carreira de Técnico Superioq do Município do
Funchal, Licenciado em Economia, Dr. Elvio Manuel vasconcelos da Encainação,
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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5 - Este despacho produz efeitos a 1 de março de 2021'

6 - A nota curricular do nomeado, que é parte

integrante do presente despacho, consta em anexo'

Est a despesa tem çabimento orçamental -na 
Secretaria

49, Capítulo d1, Divisão 01, Subdivis4q 99' ClassificaÇões
Económicas 01.01.03.; 01.01.12.; 01.01.13.; 01'01'14'SF';
01.01. 14.SN.; e 01.03.05'A0.A0.

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, a I de março de 2021 .

A SECNCTÁNIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS

NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTIcAS, Susana Luísa
Rodrigues Nascimento Prada

Anexo do Despacho n.'9112021, de 5 de março

Nota Curricular

Outros Interesses:
Membro Efetivo da Ordem dos Economista (cédula

profissional n.'8185)' 
Presidente do Conselho Fisçal do Madeira Tecnopólo,

S.4..

Dados Pessoais:
Nome: Élvio Manuel Vasconcelos da Encarnação
Naturalidade: Porto daCruz - Machico
Data de Nascimento: 1210211968

Habilitações Académicas:
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de

Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, em

1993.

Experiência Prohssional:
Téônico superior do Município do Funchal afeta à

Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais
(2019-2021).' 

Deputado na Assembleia Legislativa d,a Madeira na VIII,
IX, Í e XI Legislaturas (2004-2019), tendo na XI
Legislafura (2015-2-019) exercido as funç-ões de presidente

datomissão Permanente de Ambiente e Recursos Naturais
da Assembleia Legislativa da Madeira'

Vereador a teúpo inteiro do Município de Machico, com

os Pelouros das Finanças, Ambiente, Proteção Civil, Aguas

e Saneamento, Administração Geral e Recursos Humanos,
entre ianeiro de 2002 e novembro de 2004 .

Técnico Superior do Município do Funchal, de outubro
de 1993 a janèiro de 2002, tendo exercido-as funções de

Chefe de úvisão da Fiscalização Municipal, entre 1997 e

2002.
Apoio à gestão e orgarização da seção de contabilidade

da Aisociação de Municípios da RAM, AMRAM, entre
1995 e2002.

Consultor económico-financeiro da empresa

EstudiConsulta - Estudos e Consultadoria, Ld.o, de 1994 a

2002.
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 1983, aquando da empreitada de construção da

rede de abastecimenio de água potável da freguesia do Porto
daCruz

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTP'
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇOES

CLIMÁTICAS

DesPacho n.'9112021

Considerando as atribuições cometidas à Secretaria

n"nionaL de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

ôiiilãút nos domínioi dos recursos hídricos, ambiente e

""onotniu 
circular, alterações climáticas, litoral, prevenção.e

sestão de resíduos, saneamento básico, ordenamento do

i"r"iã.io, informaçáo geográhca, cartográfica e cadastral'

riï""itú, -ónservaçaõ 
dã natureza, geo e- biodiversidade,

áotèrtu., áreas protegidas e paisagem no.âmbito da estrutura

;'cã;i; ão côu"*ó Regiônal iu itlq{^"itu^ aprovada pelo
D;;t"t" Règula-entar Rãgional n." 5120201M' de 15 de

janelro.' Considerando a necessidade em assegurar, ao nível

".onO-i"ó 
financeiro, um apoio técnico especializado, com

õ;;ã ilidência nos sótotes emergentes em materia

ambiental, torna-se necessário constituir uma assessoria

esoecífica. nestas áreas, a prestar no meu Gabinete'--'ôontiã"iunao que' ós membros do Gabinete dos

,".."t.ítiot regionais têm por função coadjuvá-los no

exercício das suas funçôes.- -õontiOó.undo 
que'o Dr. Elvio Manuel Vasconcelos da

Er";;ilil; iec"ico Superior. do. Munrcípio do Funchal,

;;;ì;t'il formação e èxperiência prof,tssional, possui as

competências e aptidões adequadas à prestação de assessoria

tecnica pretendida.
Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do n'o I do artigo

3 .o, do n.o 4 do aíigo 4.", ão n.' -l 4q-q-ttgo .1 
1.'o e n'os 6 e 7

ão'uttlgã l3.o do Dãcreto-Lei n.' lll2}l2,de 20 de janeiro,

ã"fi.auï subsidiariamente com as necessárias adaptações à

il"niáá e.utOnoma da Madeira, do n.o 4 do artigo 54'" d9

ô;;;i" L"gistutiuo Regional n! 18120201M, de 3l de

ã"riÀU.o, e'da Resolução n'' 100/2020, de 13 de março,

determino:

I - Nomear o Técnico Superior da Carreira de Técnico
Superior, do Munipípio d-o,Funchal.Licenciado em

Éõãno-íu, Dr. gliio Manuel Vasconcelos da

Encamação, no cargo de Técnico Especialista do

meu Gabinete, para prestar assessoria especializada
ao nível económico fìnanceiro, com especlal

incidência nos setores emergentes em matéria

ambiental.

2 - O Técnico Especialista ora nomeado tem direito a

auferir uttta .emuneração base mensal ilí-quida

correspondenle a 76,83b/o do- valor padrão fixado
putu ot titulares dos cargos de direção superior de

ì.o grut't, e um suplemento remuneratório mensal,
pugõ tí vezes ao ano', coÍrespondente a 20%o da

ie$etiva remuneração base, devido pelo exercício

do ìargo 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.o 7 do artigo 13'' do

Decreto-Lei n.' lll20l2, de 20 de janeiro'

4 - Autorizar expressamente o designado a exercer as

funções de'Presidente do Conselho Fiscal do

Madeira Tecnopólo, S.A' e de Presidente da

Assembleia Gerãl da Casa do Povo do Porto da

Cruz.
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Presidente da Assembleia Geral da Casa do povo do
Porto da Cruz.

"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 realizad,a em 1999,
no Madeira Tecnopolo.

"Regime Juridico de Licenciamento e Funcionamento
dos Estabelecimentos Hoteleiros e de Restauração", ação de
formação realizada em 1999, na Câmara Municipal de
Albufeira.

"FINGEST - Programa Intemacional de Finanças e
Co_ntr-olo de Gestão", ação de formação organizada pela
AGESFAL - Assessores de Gestão e Formaçãõ Profissional,
Ldu e a Câmara de Comércio e lndústia de Paris, em 1994 e
1995, com a duração toüal de 140 horas tendo dois blocos sido
realizados no Funchal e dois na herdade da Câmara de
Comércio e Indústria de Paris, local:r;ada nos arredores da
cidade.
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Formação Profissional:
"POCAL - Execução Orçamental" e '.pOCAL

!1estação de Contas", ação de formação organizada pelo
STAL, ambos com a duração de 2t horas e tendo conclúído
os mesmos com a classiÍicação final de 20 valores.

"Gestão Ambiental Municipal", ação de formação
organizada pela NPF - Pesquisa e Formação, Ldu, nos dias
2l e22 de maio de2002, 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.
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