
  
 
 
 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

 
 
 
 
 

(Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 114/2018 de 23 de março, pela 

Portaria n.º 641/2018, de 27 de dezembro, pela Portaria n.º 734/2019, de 30 de dezembro, e pela 
Portaria n.º 617-A/2020, de 30 de setembro) 

 
Data: Outubro 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: 6 

 

GUIA DE ORIENTAÇOES 
 

Certificação de Profissionais de 
Informação Turística 

 
 



2 
 

ÍNDICE 

  

Objetivo da Certificação / Reconhecimento .................................................................. 3 

Âmbito da Certificação / Reconhecimento .................................................................... 3 

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM ......................................................................... 3 

Vias de Acesso à Certificação ........................................................................................ 4 

Requisitos de Acesso à Certificação ............................................................................. 4 

Entrega de Candidaturas e Documentação Necessária ................................................ 6 

Análise de Candidaturas ................................................................................................. 7 

Deferimento de Candidaturas ......................................................................................... 7 

Indeferimento de Candidaturas ...................................................................................... 7 

Reconhecimento de Cursos/Acompanhamento ............................................................ 8 

Obrigatoriedade do Reconhecimento Prévio ................................................................ 8 

Requisitos Referentes à Entidade Formadora ............................................................... 8 

Requisitos relativos aos Cursos de Formação ............................................................. 9 

Apresentação de Candidaturas e Prazos ....................................................................... 9 

Requisitos relativos ao Público-Alvo ....................................................................... 9 

Regime de Avaliação ..................................................................................................... 10 

Validade do Reconhecimento ....................................................................................... 10 

Encargos ........................................................................................................................ 10 

Notas Finais ................................................................................................................... 10 

 

Anexos  

  
Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro 

Portaria n.º 114/2018, de 23 de março 

Portaria n.º 641/2018, de 27 de dezembro 

Portaria n.º 734/2019, de 30 de dezembro 

Portaria n.º 617-A/2020, de 30 de setembro 

Portaria n.º 148/2004, de 9 de agosto 

Portaria n.º 7/2011, de 14 de fevereiro  

 
 



3 
 

 Objetivo da Certificação/Reconhecimento 

 
  
A certificação profissional e o reconhecimento de cursos na área do Turismo, regulados 

pela Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 114/2018, de 23 de 

março, e pela Portaria n.º 641/2018, de 27 de dezembro pretendem regular a atividade dos 

profissionais de informação turística, promover a melhoria das qualificações deste setor e 

o ajustamento destas qualificações ao mercado de trabalho. Em suma, visam contribuir 

para a promoção da qualidade, da Região Autónoma da Madeira, como destino turístico de 

excelência. 

 

Âmbito da Certificação/Reconhecimento 

 

A certificação profissional e o reconhecimento de cursos têm caráter obrigatório, isto é, é 

exigida a posse de um título para o exercício profissional e a frequência de formação 

devidamente reconhecida. Esta obrigatoriedade abrange os perfis profissionais de Guia 

Intérprete, Guia de Montanha, Guia de Mar e Motorista de Turismo. 

 

Desta forma, a partir de 27 de março de 2017, estão abertas as candidaturas à certificação 

profissional a todos indivíduos que reúnam os requisitos de acesso descritos adiante.  

 

 
  

 O Instituto para a Qualificação, IP-RAM 
  
  
O Instituto para a Qualificação, IP-RAM é o serviço competente do Governo Regional 

responsável por: 

1. Reconhecimento de cursos de formação profissional na área do “Turismo e Lazer” 

(Área 812).  

2. Reconhecimento/Validação de competências adquiridas através da formação. 

3. Reconhecimento de competências adquiridas através da experiência profissional 

(regime excecional de natureza transitória). 
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Vias de Acesso à Certificação 

 

A Certificação Profissional pode ser obtida pelas seguintes vias: 

a) Via da Formação – o candidato obtém, através da frequência com aproveitamento 

de curso de formação devidamente reconhecido, as competências necessárias ao 

exercício da profissão. Por esta via, engloba-se também as candidaturas, dos 

utentes que possuem “carteira profissional”. 

b) Via da experiência profissional - o candidato obtém as competências necessárias 

ao exercício profissional através da experiência profissional e/ou através de 

formação adquirida em contexto não formal.  

 

 

Requisitos de Acesso à Certificação 

 

Para a profissão de “Guia Interprete”: 

 Via da Formação:  

 Formação de nível superior na área do turismo reconhecida, ou curso de 

formação profissional reconhecido (minino 12º ano de escolaridade) 

ou 
- Carteira Profissional 

 
 

 
 Via da Experiência – Disposições transitórias: 

Até 31 de dezembro de 2021 

 Ensino secundário completo ou equivalente e curso de formação profissional 

qualificante na área do turismo ou curso superior de turismo não 

reconhecido. 

 4 anos de experiência na profissão a que se candidata (declaração da 

entidade patronal e, cumulativamente, conformidade com os serviços 

competentes: Finanças/Segurança Social) - durante um período regular de 
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quatro anos anteriores à entrada em vigor da Portaria n.º 61/2017, de 23 de 

fevereiro – 27 de março de 2017. 

 
Para as profissões de “Guia de Montanha” e “Guia de Mar”: 

 Via da Formação:  

- Ensino secundário completo ou equivalente (escolaridade obrigatória para a idade) 

- Curso de formação reconhecido 

ou 
- Carteira Profissional  
  

 
 Via da Experiência – Disposições transitórias: 

Até 31 de dezembro de 2021 

 Ensino secundário completo ou equivalente 

 Curso de formação profissional, na área do turismo 

 4 anos de experiência na profissão a que se candidata (declaração da entidade 

patronal e, cumulativamente, conformidade com os serviços competentes: 

Finanças/Segurança Social) - durante um período regular de quatro anos anteriores à 

entrada em vigor da Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro – 27 de março de 2017. 

Para a profissão de “Motorista de turismo”: 

 
 Formação:  

- Ensino secundário completo ou equivalente (escolaridade obrigatória para a idade) 

- Curso de formação reconhecido 

ou 
-  Carteira Profissional 
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 Via da Experiência – Disposições transitórias: 

Até 31 de dezembro de 2021 

 

-  9º ano de escolaridade ou equivalente 

- 4 anos de experiência na profissão a que se candidata (declaração da entidade 

patronal e, cumulativamente, conformidade com os serviços competentes: 

Finanças/Segurança Social) - durante um período regular de quatro anos anteriores à 

entrada em vigor da Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro – 27 de março de 2017. 

- carta de condução. 
  

 
Entrega de Candidaturas e Documentação Necessária 

 

As candidaturas à Certificação Profissional para os profissionais da Informação Turística, 

são entregues no Balcão Único deste Instituto, que funciona de segunda a sexta-feira, das 

09:00 às 17:30.   

 

Estas candidaturas devem ser formalizadas através do preenchimento de formulário próprio 

“Reconhecimento da Aptidão Profissional” – Ficha de Candidatura, disponibilizado nos 

serviços do IQ, IP-RAM e no sítio da internet em www.madeira.gov.pt/iq. Este formulário 

deverá ser acompanhado por cópias autenticadas ou simples (as cópias poderão ser 

autenticadas nos serviços do IQ, IP-RAM mediante apresentação dos originais dos 

documentos).  

 
Para as candidaturas pela via da Formação ou para os candidatos titulares de carteira 

profissional, a ficha de candidatura deve fazer-se acompanhar, de cópias, dos seguintes 

documentos: 

a) Cartão do Cidadão (CC) ou passaporte na ausência de CC. 

b) Certificado de habilitações académicas e/ou certificado de formação profissional. 

c) Carteira profissional (no caso de ser titular deste documento).  

  

 

http://www.madeira.gov.pt/iq
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Para as candidaturas pela via da Experiência, a ficha de candidatura deve fazer-se 

acompanhar, de cópias, dos seguintes documentos: 

a) Cartão do Cidadão (CC) ou passaporte na ausência de CC. 

b) Certificado de habilitações académicas e/ou certificado de formação profissional. 

c) Declarações das entidades empregadoras onde se confirme a profissão exercida e 

o tempo de exercício da mesma. 

d) Trabalhadores por conta de outrem devem apresentar declaração da Segurança 

Social correspondente ao período de experiência profissional. Os trabalhadores por 

conta própria poderão apresentar em substituição da declaração da Segurança 

Social, declaração das Finanças que ateste o início de atividade e a situação atual. 

 
  

 Análise de Candidaturas 

 

A análise das candidaturas será da responsabilidade do IQ, IP-RAM, de acordo com a 

legislação em vigor e com o perfil profissional pretendido, dentro dos prazos previstos no 

Código do Procedimento Administrativo. 

Sempre que os técnicos do IQ, IP-RAM solicitem informações complementares, 

necessárias à análise do processo, as mesmas serão solicitadas por escrito, via correio 

eletrónico, e o candidato será notificado do prazo máximo para entrega dos mesmos.  

 

Deferimento de Candidaturas 

 

Após deferimento de cada candidatura é emitida uma declaração a atestar a aptidão 

profissional do candidato, documento que é assinado pela Presidente do Conselho Diretivo 

do IQ, IP-RAM. O candidato é notificado por escrito, via correio eletrónico, do deferimento 

ficando o documento disponível para ser levantado no Balção Único deste Instituto. 

 

Indeferimento de Candidaturas 

 

O pedido de certificação poderá ser indeferido sempre que se considere não estarem 

cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação aplicável.  

 

Verificando-se a intenção de indeferimento, o IQ, IP-RAM comunica ao interessado por 
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escrito, via correio eletrónico, a decisão e a respetiva fundamentação. O interessado tem 

10 dias para se pronunciar por escrito. Caso se mantenham as condições que estiveram na 

base da intenção de indeferimento, o interessado é notificado da decisão final, conforme 

previsto no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Reconhecimento de cursos/Acompanhamento 
 

 
O processo de reconhecimento de cursos de formação profissional tem como objetivo 

assegurar que os cursos ministrados por entidades formadoras certificadas, cumprem os 

requisitos obrigatórios para garantir a qualidade da formação e a aquisição das 

competências necessárias ao exercício da profissão.  

 
Este reconhecimento, tem implícito, um sistema de verificação técnica que é efetuada “in 

loco”, por uma equipa de acompanhamento, mediante marcação prévia. Esta verificação 

tem como objetivo avaliar a conformidade com os requisitos da autorização emitida. 

 
 

Obrigatoriedade de Reconhecimento Prévio 
 
 

As entidades formadoras certificadas são obrigadas a solicitar ao Instituto para a 

Qualificação, IP-RAM o reconhecimento prévio dos seus cursos de formação para que os 

formandos das respetivas ações de formação tenham acesso garantido à certificação 

profissional, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro. 

 

Requisitos Referentes à Entidade Formadora Certificada 

 

As entidades formadoras que pretendem realizar cursos de formação na área do turismo, 

para os perfis em apreço, têm de ser obrigatoriamente certificadas no âmbito do sistema de 

certificação de entidades formadoras, através da Portaria n.º 208/2013, de 26 de junho que 

altera e republica a Portaria n.º 851/2010, de 6 de setembro, na área 812 – Turismo e Lazer 

(Portaria n.º 256/2005, de 16 de março). 
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Requisitos Referentes aos Cursos de Formação 

 

Para os perfis profissionais de Guia de Mar, Guia de Montanha e Motorista de Turismo 

segue-se o disposto na Portaria n.º 148/2004, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 

7/2011, de 14 de fevereiro, com as devidas adaptações estabelecidas pela Portaria n.º 

61/2007, de 23 de fevereiro, no que concerne às novas competências associadas aos perfis 

mencionados. 

 

Uma vez que a Portaria n.º 61/2007, de 23 de fevereiro, estabelece novas competências, 

torna-se crucial e imperativo, que os planos de estudo sofram adaptações por forma a 

corresponder às novas exigências. 

 

Apresentação de Candidaturas e Prazos 

 

As candidaturas ao reconhecimento dos cursos referidos no ponto anterior, são 

apresentadas com a antecedência mínima de um mês, através do preenchimento do 

formulário “Caraterização de Curso para Reconhecimento”, e deverão ser acompanhadas 

dos seguintes elementos: 

 

 Cópia do “certificado de entidade formadora”; 

 Programa da Formação; 

 Constituição da equipa pedagógica, com a identificação do coordenador da ação e 

dos formadores; 

 Currículos e CCP’s; 

 Descrição de condições relativas aos espaços, equipamentos e apoio logístico. 

 

Requisitos Relativos ao Público-Alvo 

 

As condições de admissão estão definidas na Portaria n.º 148/2004, de 9 de agosto, 

alterada pela Portaria n.º 7/2011, de 14 de fevereiro, sendo que no âmbito da publicação 

da Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro, o artigo 5º deixa de ter aplicabilidade. 
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Considera-se assim que apenas o ensino secundário, constitui requisito mínimo de acesso 

aos três perfis profissionais. 

 

Regime de avaliação 

 

Mantém-se o disposto na Portaria n.º 148/2004, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 

7/2011, de 14 de fevereiro, com as exceções previstas nas “Notas Finais”. 

 

Validade do Reconhecimento 

 

Por cada ação realizada, as entidades formadoras têm de solicitar o reconhecimento e 

enviar a documentação mencionada no ponto “Apresentação de Candidaturas e Prazos”. 

 

Encargos 

 

A análise e emissão de parecer relativamente às candidaturas ao reconhecimento dos 

cursos referidos, não é objeto de pagamento de encargos procedimentais. 

 

 

Notas Finais 

 

- De referir que as carteiras profissionais, foram extintas/abolidas. Nesta sequência os 

“certificados de formação profissional” constituem evidência da posse da formação, com 

aproveitamento, assim como constituem prova da habilitação exigida.  

- O perfil “guia de intérprete regional” foi extinto. Existe atualmente apenas o perfil “guia 

interprete”. 
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2.º Suplemento 

Sumário 

SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS, DA ECONOMIA, 
TURISMO E CULTURA E DE EDUCAÇÃO 

Portaria n.º 61/2017 

Estabelece o regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação para o exer-
cício da atividade de informação turística na Região. 
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SECRETARIAS REGIONAIS DAS FINANÇAS  

E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DA INCLUSÃO 
E ASSUNTOS SOCIAIS, DA ECONOMIA, TURISMO 

E CULTURA E DE EDUCAÇÃO 
 

Portaria n.º 61/2017 
 

de 23 de fevereiro 
 

Considerando a publicação do Decreto-Lei n.º 37/2015, 
de 10 de março, que estabelece o regime de acesso e exercí-
cio de profissões e de atividades profissionais; 

Considerando que o referido diploma foi adaptado à 
Região Autónoma da Madeira, através do Decreto Legisla-
tivo Regional n.º 14/2015/M, de 22 de dezembro; 

Considerando que o artigo 5.º do referido Decreto Le-
gislativo Regional prevê a possibilidade de ser definido, 
para algumas atividades e profissões de interesse regional, 
um regime jurídico próprio de regulação, credenciação e 
qualificação para o exercício dessas atividades ou profis-
sões, aprovado por portaria conjunta dos membros do Go-
verno Regional que tutelam as áreas do turismo, trabalho e 
ação inspetiva e da formação profissional; 

Considerando a necessidade da continuação da promo-
ção de um turismo de excelência como requisito essencial 
para o reconhecimento nacional e internacional do turismo 
regional; 

Considerando que a qualificação e certificação dos pro-
fissionais é uma ferramenta imprescindível em sede de 
defesa da qualidade do destino e do futuro de um sector 
fundamental para a economia regional; 

Considerando que no âmbito específico dos profissio-
nais de informação turística é crítico assegurar a transmis-
são de informação credível e atualizada sobre os recursos 
turísticos existentes, a história, os usos e a cultura da Regi-
ão Autónoma da Madeira. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 69.º 
e no artigo 142.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 Re-
gional da Madeira, pelas Secretarias Regionais das Finan-
ças e da Administração Pública, da Inclusão e Assuntos 
Sociais, da Economia, Turismo e Cultura e de Educação, o 
seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
O presente diploma estabelece o regime jurídico de re-

gulação, credenciação e qualificação para o exercício da 
atividade de informação turística na Região Autónoma da 
Madeira. 

 
Artigo 2.º  

Profissionais de informação turística 
 
1. Consideram-se profissionais de informação turísti-

ca os indivíduos que, devidamente habilitados co-
mo guias intérpretes, guias de montanha, guias de 
mar e motoristas de turismo, mediante remunera-
ção, acolhem, esclarecem e acompanham turistas 
nacionais ou estrangeiros. 

 
2. Para efeito da presente Portaria, entende-se por: 

a) “Guia intérprete” - o profissional que acom-
panha turistas, nacionais ou estrangeiros, em 
viagens e visitas a locais de interesse turístico 
zelando pelo seu bem-estar, que durante os 
circuitos tem de prestar informações de cará-
ter histórico, cultural e outras e que possui co-
nhecimentos de socorrismo; 

b) “Guia de montanha” - o profissional que 
acompanha turistas, nacionais ou estrangeiros, 
em passeios pelas levadas, trilhos e de um 
modo geral nas serras da Região Autónoma da 
Madeira, que durante os circuitos tem de pres-
tar informações de caráter geral, histórico, 
cultural e com especial incidência no âmbito 
da bio e geodiversidade da Região e que pos-
sui conhecimentos de socorrismo e técnicas de 
resgate; 

c) “Guia de mar” - o profissional que acompanha 
turistas, em viagens marítimas de recreio, que 
presta informações de caráter geral, histórico, 
cultural e no âmbito da biodiversidade mari-
nha específica da Região e que possui conhe-
cimentos de socorrismo; 

d) “Motorista de turismo” - o profissional que 
acolhe e acompanha turistas em veículos com 
lotação máxima até 21 lugares, incluindo o do 
condutor, que presta informações de caráter 
histórico, cultural e geral e que possui conhe-
cimentos de socorrismo. 

 
Artigo 3.º  

Qualificação e credenciação profissional 
 
1. O exercício da profissão de guia intérprete está 

condicionado à titularidade de certificado de apro-
veitamento de curso de nível superior de turismo 
ou de curso de formação na área do turismo, devi-
damente reconhecidos pelo serviço competente do 
Governo Regional com atribuições na área da for-
mação profissional, ou aos indivíduos que pela sua 
comprovada experiência profissional sejam reco-
nhecidos como detentores de aptidão adequada, 
nos termos do artigo 10.º da presente Portaria. 

 
2. O exercício da profissão de guia de montanha, guia 

de mar e motorista de turismo está condicionado à 
titularidade de respetivo curso de formação, ou aos 
indivíduos que pela sua comprovada experiência 
profissional sejam reconhecidos como detentores 
de aptidão adequada, nos termos do artigo 10.º da 
presente Portaria. 

 
3. Sempre que o profissional de informação turística 

tenha de acompanhar turistas estrangeiros, fica o 
exercício da sua atividade também condicionado à 
titularidade de dois ou mais certificados de forma-
ção em língua estrangeira ou de aproveitamento em 
exame internacional de língua estrangeira, devida-
mente reconhecido pelo organismo competente do 
país do idioma apreendido ou organismo similar 
sediado em território nacional. 

 
4. Os cursos de formação profissional referidos no  

n.º 2 do presente artigo podem ser promovidos por 
entidades de natureza pública ou privada, desde 
que, devidamente reconhecidos pelo serviço com-
petente do Governo Regional com atribuições na 
área da formação profissional. 
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5. No exercício da respetiva atividade, os profissio-
nais de informação turística são obrigados a usar 
um distintivo oficial de modelo aprovado por des-
pacho dos membros do Governo Regional compe-
tentes nas áreas do turismo, do trabalho e da ação 
inspetiva e da formação profissional. 

 
6. A validação das competências é efetuada pelo ser-

viço competente do Governo Regional com atri-
buições na área da formação profissional. 

 
7. Após a validação referida no número anterior o dis-

tintivo é emitido e entregue pelo serviço competen-
te no Governo Regional com atribuições na área do 
turismo, passando o profissional a integrar a bolsa 
de profissionais de informação turística. 

 
Artigo 4.º 

Visitas conduzidas por profissionais de informação turística 
estrangeiros provenientes de Estados Membros da União 

Europeia ou do Espaço Económico Europeu 
 
1. É permitido o acompanhamento a grupos turísticos 

estrangeiros por profissionais de informação turís-
tica estrangeiros provenientes de Estados Membros 
da União Europeia ou do Espaço Económico Euro-
peu, quando o profissional se encontre em desloca-
ção de carácter temporário e ocasional e possua as 
habilitações literárias e profissionais legalmente 
exigidas no país de origem. 

 
2. O carácter temporário e ocasional da prestação a 

que se refere o número anterior será avaliado caso 
a caso em função da respetiva duração, frequência, 
periodicidade e continuidade, sendo que, designa-
damente será considerado não preenchido o requi-
sito quando o prestador do serviço já for possuidor 
do certificado de registo de residência em Portugal, 
a que se refere o n.º 3 do artigo 14.º da Lei  
n.º 37/2006, de 9 de agosto. 

 
Artigo 5.º 

Bolsa de profissionais de informação  
turística 

 
1. O serviço competente do Governo Regional com 

atribuições na área do turismo assegura e gere a 
publicação em página eletrónica oficial de uma lis-
tagem, atualizada mensalmente, descritiva dos pro-
fissionais de informação turística existentes na Re-
gião Autónoma da Madeira. 

 
2. Quando, para a realização das visitas a locais de 

interesse turístico, as empresas tenham de recor-
rer a profissionais não incluídos na listagem re-
ferida no número anterior, por motivo de inexis-
tência ou indisponibilidade dos mesmos, devem 
comunicar essa situação ao serviço competente 
do Governo Regional com atribuições na área do 
turismo, no prazo máximo de dois dias antes da 
visita programada, prestando informação relati-
vamente ao nome, nacionalidade, documentos de 
habilitação e as datas previstas para entrada e sa-
ída da Região Autónoma da Madeira do profis-
sional que irá realizar a visita, nos termos dos ar-
tigos 3.º e 4.º da presente Portaria. 

Artigo 6.º 
Procedimentos 

 
Os procedimentos e formalidades respeitantes à creden-

ciação dos profissionais de informação turística poderão ser 
efetuados à distância e por via eletrónica ou por outro qual-
quer meio legalmente admissível junto dos serviços admi-
nistrativos das entidades competentes.  

 
Artigo 7.º 

Taxa 
 
Pela tramitação, no serviço competente do Governo Re-

gional com atribuições na área do turismo, do procedimento 
respeitante à emissão do distintivo de profissional de in-
formação turística é cobrada uma taxa no valor de € 30,00 
(trinta euros), quando o pedido tenha por base os seguintes 
fundamentos: 

a) Emissão inicial; 
b) Duplicado por extravio; 
c) Substituição por mau estado de conservação; 
d) Alteração ou averbamento de dados. 
 

Artigo 8.º 
Fiscalização 

 
A fiscalização do exercício da atividade de informação 

turística compete aos serviços com competência inspetiva 
do órgão do Governo Regional com atribuições em matéria 
do turismo. 

 
Artigo 9.º  

Contraordenações 
 
As situações de infração ao presente diploma serão sancio-

nadas nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 37/2015, de 
10 de março, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 14/2015/M, de 22 de de-
zembro, sem prejuízo de outro regime a definir, de âmbito 
regional. 

 
Artigo 10.º 

Disposição transitória 
 
1. É criado um regime excecional, de natureza transi-

tória, para os indivíduos que, não possuindo as ha-
bilitações profissionais legalmente exigidas, façam 
prova do exercício regular das funções próprias da 
profissão na Região Autónoma da Madeira, nos se-
guintes termos: 
a) Os indivíduos que sendo titulares de formação 

de nível superior ou de curso de formação pro-
fissional, na área do turismo, devem comprovar 
perante o serviço competente do Governo Regi-
onal com atribuições na área da formação profis-
sional, o exercício das funções de profissional de 
informação turística, que permita concluir uma 
plena integração na atividade, durante um perío-
do regular de quatro anos anteriores à entrada 
em vigor do presente diploma; 

b) Os indivíduos que possuindo como habilita-
ção mínima o 9.º ano de escolaridade ou 
equivalente, para a tipologia prevista na alí-
nea d) do n.º 2 do artigo 2.º do presente di-
ploma, devem comprovar o exercício regu-
lar das funções próprias de profissionais de 
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informação turística, a aferir nos termos 
previstos na alínea anterior. 

 
2. Este regime cessa um ano após a entrada em vigor 

do presente diploma. 
 

Artigo 11.º  
Entrada em vigor 

 
A presente Portaria entra em vigor 30 dias após a sua 

publicação.  
 
Secretarias Regionais das Finanças e da Administração 

Pública, da Inclusão e Assuntos Sociais, da Economia, 

Turismo e Cultura e de Educação, no Funchal, aos 2 dias do 
mês de fevereiro de 2017. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMI-

NISTRAÇÃO PÚBLICA, Rui Manuel Teixeira Gonçalves 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Rubina Maria Branco Leal Vargas 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E 

CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
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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. 

 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, DA 

INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS E DO TURISMO 
E CULTURA 

 
Portaria n.º 114/2018 

 
de 23 de março 

 
Prorroga 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, que estabelece o 
regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação 
para o exercício da atividade de informação turística na 

Região Autónoma da Madeira 
 
No âmbito da possibilidade conferida pelo artigo 5.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2015/M, de 22 de de-
zembro, tendo mormente em conta a importância funda-
mental do sector do turismo na economia regional, a Porta-
ria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro, veio estabelecer o regi-
me jurídico de regulação, credenciação e qualificação para 
o exercício da atividade de informação turística na Região 
Autónoma da Madeira. 

Assim, por essa via, na Região Autónoma da Madeira 
passaram a ser reguladas as profissões de informação turís-
tica de guia intérprete, guia de montanha, guia de mar e de 
motorista de turismo. 

Esta regulação consagra profundas alterações no funci-
onamento do sector do turismo, pois consubstancia para 
vigorar na Região Autónoma da Madeira, um regime de 
exceção às, até então em vigor, disposições gerais que faci-
litam o exercício da liberdade de estabelecimento dos pres-
tadores de serviços e a livre circulação dos serviços, no 
espaço da União Europeia, em conformidade com a Direti-
va n.º 2006/123/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa 
aos serviços no mercado interno. 

Entretanto, decorrido algum tempo desde a sua entrada 
em vigor, constata-se que, não obstante o seu meritório 
objetivo de pretender defender a qualidade do destino Ma-
deira por via da certificação e qualificação dos profissio-
nais, a implementação em concreto do regime jurídico apre-
senta algumas dificuldades técnicas, designadamente ao 
nível do regime excecional, de natureza transitória, de qua-
lificação dos indivíduos que, não possuindo as habilitações 
profissionais legalmente exigidas, exercem de forma regu-
lar as funções próprias da profissão de informação turística, 
que aliado a constrangimentos de ordem administrativa, 
justificam a necessidade de prorrogar, até 31 de dezembro 
de 2018, o prazo para os profissionais obterem o distintivo 
de credenciação. 

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 e pelas Secretarias Regionais de Educa-
ção, da Inclusão e Assuntos Sociais e do Turismo e Cultura, 
o seguinte: 

Artigo 1.º 
Prorrogação do prazo  

 
É prorrogado, até 31 de dezembro de 2018, 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  

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.  
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretarias 

Regionais de Educação, da Inclusão e Assuntos Sociais e 
do Turismo e Cultura, no Funchal, aos 23 dias do mês de 
março de 2018. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, em exer-

cício, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA, em 

exercício, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Portaria n.º 115/2018 
 

de 23 de março 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestrutu-
ras, o seguinte: 

 
1.º -  Os encargos orçamentais previstos para “Aquisição 

de Serviços de Limpeza de Estradas, Taludes e 
Passagens Hidráulicas” - Lote 4 (4.ª Secção), en-
contram-se escalonados na forma abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2018 ......................  € 26.250,00 
Ano económico de 2019 ........................  € 8.750,00 

 
Portaria n.º 120/2018 

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 403/2017 de 12 de agosto, que estabelece 
o regime de aplicação da submedida 15.1 - Pagamento de compromissos silvoambi-
entais e climáticos, da Medida 15 - Serviços silvo-ambientais e climáticos do Pro-
grama de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira. 
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2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem ca-
bimento na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, Di-
visão 03, Subdivisão 01, Projeto 50386, Fonte de Fi-
nanciamento 111, Código de Classificação Económi-
ca 02.02.03.S0.00, do Orçamento da RAM para 2018. 

 
3.º -  Aos valores mencionados no ponto 1 será acresci-

do o IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada a 16 de março de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Portaria n.º 116/2018 
 

de 23 de março 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestrutu-
ras, o seguinte: 

 
1.º -  Os encargos orçamentais previstos para “Aquisição 

de Serviços de Limpeza de Estradas, Taludes e 
Passagens Hidráulicas” - Lote 5 (Porto Santo), en-
contram-se escalonados na forma abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2018 .........................  € 7.500,00 
Ano económico de 2019 .........................  € 2.500,00 

 
2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem 

cabimento na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 50386, Fonte de 
Financiamento 111, Código de Classificação Eco-
nómica 02.02.03.S0.00, do Orçamento da RAM 
para 2018. 

 
3.º -  Aos valores mencionados no ponto 1 será acresci-

do o IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada a 16 de março de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Portaria n.º 117/2018 
 

de 23 de março 
 
Dando cumprimento ao artigo 22.º do Decreto-Lei  

n.º 197/99, de 8 de junho, por referência à alínea f) do n.º 1 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

e para efeitos do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, manda o Governo Regio-
nal, através da Vice-Presidente e da Secretária Regional dos 
Equipamentos e Infraestruturas, o seguinte: 

 
1. Redistribuir os encargos orçamentais previstos na 

Portaria n.º 175/2017, publicada no Jornal Oficial 
n.º 95, I Serie, de 30 de maio de 2017, referentes à 
‘Empreitada de Reabilitação do Prédio Localizado à 
Rua da Carreira, n.ºs 107 e 109 no Funchal’, levada 
a cabo pela PATRIRAM, S.A. para os anos de 
2016, 2017 e 2018 pelo período de 330 dias, no va-
lor global de € 795.675,08 (setecentos e noventa e 
cinco mil e seiscentos e setenta e cinco euros e oito 
cêntimos) acrescido IVA à taxa legal em vigor, que 
ficam escalonados na forma abaixo indicada: 
 
Ano Económico: 2016  ................................  € 0,00; 
Ano Económico: 2017  .......................  € 75.104,24; 
Ano Económico: 2018  ......................  € 720.570,84. 

 
A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem ca-

bimento na rúbrica D.07.01.03.BS.00 (Investimentos do 
Plano PIDDAR), Projeto 51575, fonte de financiamento 
520, inscrita no orçamento da PATRIRAM, S.A. para 2018. 

 
2. Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada a 20/03/2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E  

CULTURA 
 

Portaria n.º 118/2018 
 

de 23 de março 
 
Havendo necessidade de alterar a Portaria n.º 504/2017, 

publicada no Jornal Oficial, n.º 221, Iª Série, de 28 de de-
zembro, manda o Governo Regional da Madeira, através do 
Vice-Presidente do Governo Regional e da Secretária Regi-
onal do Turismo e Cultura, o seguinte: 

 
1º. O n.º 1 e n.º 2 da Portaria n.º 504/2017, de 28 de 

dezembro, passam a ter a seguinte redação: 
 

“1.º Os encargos orçamentais relativos à aquisição de 
serviços forenses - apresentação de contestação e 
intervenção no processo até trânsito em julgado, da 
ação administrativa comum, n.º 347/17.7BEFUN 
no montante total de € 30.000,00 (trinta mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ficam as-
sim repartidos pelos anos económicos de: 

 
2017  ............................................................. € 0,00; 
2018  .................................................... € 16.500,00; 
2019  ...................................................... € 8.500,00; 
2020  ...................................................... € 5.000,00. 

 
2.º A presente despesa não tem efeitos financeiros no ano 

económico de 2017, tendo no ano económico de 2018, 
cabimento na Secretaria 50, Capítulo 50, Divisão 01, 
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Subdivisão 01 Classificação Funcional 3041, Classifica-
ção Económica 02.02.20.BS.00, Projeto 51497, Fundo 
4111000488, Programa 043, Medida 008, Fonte de Fi-
nanciamento 111 do Orçamento da Região Autónoma da 
Madeira”. 

 
Assinada em 13 de março de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL, Paula Cristina de Araújo Di-

as Cabaço da Silva 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
PESCAS 

 
Portaria n.º 119/2018 

 
de 23 de março 

 
Primeira alteração à Portaria n.º 268/2017, de 9 de agosto 

 
Considerando que a Portaria n.º 268/2017, publicada no 

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 140, de 
9 de agosto, que estabelece o regime de aplicação da sub-
medida 10.1 - Pagamento de compromissos respeitantes ao 
agroambiente e ao clima, ação 10.1.3 - Proteção e reforço 
da biodiversidade, do Programa de Desenvolvimento Rural 
da Região Autónoma da Madeira, saiu com algumas inexa-
tidões, procede-se assim à sua alteração, de modo a efetuar 
alguns ajustamentos à aplicação de reduções e exclusões, 
no caso de incumprimento dos compromissos. 

Assim, manda o Governo Regional da Madeira, pelo 
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 159/2014, de 27 de outubro, na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2015/M, de 

1 de julho, nas alíneas d) e h) do artigo 10.º do Decreto 
Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, de 12 de maio, no 
artigo 1.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2015/M, de 
8 de julho e ainda 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, na redação e 
numeração das Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, 
de 21 de junho, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
O presente diploma procede à primeira alteração à Por-

taria n.º 268/2017 de 9 de agosto, que estabelece o regime 
de aplicação da submedida 10.1 - Pagamento de compro-
missos respeitantes ao agroambiente e ao clima, ação 
10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade, do Progra-
ma de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da 
Madeira. 

 
Artigo 2.º 

Alteração ao Anexo II à Portaria n.º 268/2017, 
 de 9 de agosto 

 
O Anexo II da Portaria n.º 268/2017 de 9 de agosto, 

passa a ter a redação constante do anexo à presente portaria, 
da qual faz parte integrante. 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, aos 20 dias 

do mês de março de 2018. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
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Portaria n.º 120/2018 
 

de 23 de março 
 

Primeira alteração à Portaria n.º 403/2017, 
 de 12 de outubro 

 
Considerando que a Portaria n.º 403/2017, publicada no 

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 178, de 
12 de outubro, que estabelece o regime de aplicação da 
submedida 15.1 - Pagamento de compromissos silvoambi-
entais e climáticos, da Medida 15 - Serviços silvoambien-
tais e climáticos do Programa de Desenvolvimento Rural da 
Região Autónoma da Madeira, saiu com algumas inexati-
dões, procede-se assim à sua alteração, de modo a efetuar 
alguns ajustamentos à aplicação de reduções e exclusões, 
no caso de incumprimento dos compromissos. 

Assim, manda o Governo Regional da Madeira, pelo Se-
cretário Regional de Agricultura e Pescas, ao abrigo do dispos-
to na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei  
n.º 159/2014, de 27 de outubro, na alínea a) do n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2015/M, de 1 de 
julho, nas alíneas d) e h) do artigo 10.º do Decreto Regulamen-
tar Regional n.º 2/2015/M, de 12 de maio, no artigo 1.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2015/M, de 8 de julho e 
ainda 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, na redação e numeração das 
Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto e 12/2000, de 21 de junho, o 
seguinte: 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente diploma procede à primeira alteração à Por-

taria n.º 403/2017 de 12 de agosto, que estabelece o regime 
de aplicação da submedida 15.1 - Pagamento de compro-
missos silvoambientais e climáticos, da Medida 15 - Servi-
ços silvoambientais e climáticos do Programa de Desenvol-
vimento Rural da Região Autónoma da Madeira. 

 
Artigo 2.º 

Alteração ao Anexo II à Portaria n.º 403/2017,  
de 12 de outubro 

 
O Anexo II da Portaria n.º 403/2017 de 12 de outubro, 

passa a ter a redação constante do anexo à presente portaria, 
da qual faz parte integrante. 

 
Artigo 3.º 

Entrada em vigor 
 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação. 

 
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, aos 20 dias 

do mês de março de 2018. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
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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. 

 

Preço deste número: € 3,05 (IVA incluído) 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 
Resolução n.º 105/CODA/2018 

 
Atendendo à informação do Departamento Financeiro com a indicação da necessidade de assegurar o correto cabimento de 

diversas despesas, de acordo com a sua natureza económica, o Conselho de Administração, nos termos do n.º 3 do artigo 64.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 24/89/M, de 7 setembro, na redação conferida pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 13/2017/M, de 23 de maio, resolve aprovar o seguinte: 

Que se proceda à alteração orçamental através da transferência de verbas entre rubricas, no orçamento privativo da 
Assembleia Legislativa da Madeira, no montante total de € 24 000,00 (vinte e quatro mil euros) de acordo com os mapas e 
justificações anexos e que fazem parte integrante desta resolução. 

 
Assembleia Legislativa, aos 5 dias de novembro de 2018. 
 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Ricardo José Gouveia Rodrigues, António Rui Abreu de Freitas e Ana Carolina Canha 

Malheiro 

 
 

 
 

 

 
  

 
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 

Portaria n.º 647/2018 
Altera a Portaria n.º 286/2018, de 23 de agosto, que autoriza a distribuição dos 
encargos orçamentais relativos à aquisição de equipamento informático e licencia-
mento de software específico para entidades da administração pública da Região 
Autónoma da Madeira, no valor global de € 1.070.105,34. 

(EUROS)

SEC CAP DIV S/DIV

1000 M 100100 41 01 01 00 Assembleia Legislativa da Região Autónoma da M adeira  

01.00.00 Despesas com o pessoal

01.01.00 Remunerações certas e permanentes

01.01.13 00 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Subsídio de refeição 1 000

01.02.00 Abonos variáveis ou eventuais

01.02.13 Outros suplementos e prémios

01.02.13 A0 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Reuniões do Conselho de Administração 3 000

01.02.14 Outros abonos em numerário  ou espécie

01.02.14 A0 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Trabalho em dias de descanso semanal 1 000

01.03.00 Segurança social

01.03.08 Outras pensões

01.03.08 A0 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Subvenção vitalícia 24 000

02.00.00 Aquisição de bens e serviços

02.01.00 Aquisição de bens

02.01.16 00 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 M ercadorias para a venda 4 000

02.01.20 00 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 M aterial de educação cultura e recreio 5 000

02.01.21 Outros bens

02.01.21 B0 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Outros 5 000

02.02.00 Aquisição de serviços

02.02.02 O0 00 311 056 062 261 1011 1.1.1 Limpeza e higiene 5 000

TOTAL 24 000 24 000

ANULAÇÃO
CL. ORGÂNICA

CL. ECONÓ-

M ICA
AL. S/AL.

FONTE DE 

FINAN-

CIAM ENTO

PROGRAM A M EDIDA

ATIVIDADE 

OU 

PROJETO

FUNDO

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS COM EFEITOS NA DESPESA

DESPACHO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 9/ALRAM/2018 - FUNCIONAMENTO NORMAL

Anexo à Resolução N.º 105/CODA/2018, de 5 de novembro

Nos termos do n.º 3 do artigo 64.º do Decreto Legislativo Regional n.º 24/89/M, de 7 setembro, na redação conferida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2017/M, de 23 de maio.

CÓDIGO 

DO 

SERVIÇO

CENTRO 

FINAN-

CEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAM ENTAL

DESIGNAÇÃO

REFORÇO
CL. FUNC.
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, DA 

INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS E DO TURISMO 
E CULTURA 

 
Portaria n.º 641/2018 

 
de 27 de dezembro 

 
Prorroga 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, que estabelece o 
regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação 
para o exercício da atividade de informação turística na 

Região Autónoma da Madeira 
 
A Portaria n.º 61/2017, de 23 de fevereiro, veio 

estabelecer, para vigorar na Região Autónoma da Madeira, 
o regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação 
para o exercício da atividade de informação turística, 
abrangendo as profissões de guia intérprete, guia de 
montanha, guia de mar e de motorista de turismo. 

Posteriormente, através da Portaria n.º 114/2018, de 23 
de março, foi prorrogado, até 31 de dezembro de 2018, o 
prazo de obtenção do distintivo e o regime excecional, de 
natureza transitória, previsto no artigo 10.º da citada 
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. 

Para esse efeito, foi tido em conta a ocorrência de 
constrangimentos de ordem administrativa a que acrescia o 
facto de que a implementação em concreto do regime 
jurídico apresentava dificuldades técnicas, designadamente 
ao nível do regime excecional, de natureza transitória, de 
qualificação profissional de informação turística.  

Considerando que persistem algumas das 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, 
designadamente a propósito do obrigatório respeito pelo 
princípio da livre circulação dos serviços no espaço da 
União Europeia, e o facto da efetiva entrada em vigor do 
diploma consubstanciar importante alteração quer no 
funcionamento das empresas de animação turística e das 
agências de viagens e turismo quer na vida de um conjunto 
significativo de pessoas que atualmente já trabalham no 
sector da informação turística, importa prorrogar até 31 de 
dezembro de 2019 o prazo de obtenção do distintivo de 
profissional, tempo que se revela necessário para possi-
bilitar adequada reflexão e consequente aperfeiçoamento e 
consolidação das opções normativas, tendo em conta que  o 
regime jurídico consagrado por este instrumento legal 
apenas faz e 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. 

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 e pelas Secretarias Regionais de 
Educação, da Inclusão e Assuntos Sociais e do Turismo e 
Cultura, o seguinte: 

Artigo 1.º 
Prorrogação do prazo  

 
É prorrogado, até 31 de dezembro de 2019, 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 

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.  
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretarias 

Regionais de Educação, da Inclusão e Assuntos Sociais e 
do Turismo e Cultura, no Funchal, aos 19 dias do mês de 
dezembro de 2018. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS 

SOCIAIS, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA, 

Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

PESCAS 
 

Portaria n.º 642/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Dando cumprimento ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em 
vigor por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
conjugado com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 
28 de julho, e considerando o disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no n.º 1 
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
nas suas atuais redações, do artigo 27.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, bem 
como do artigo 23.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 9/2018/M, de 2 de julho, manda o Governo Regional, 
através do Vice-Presidente do Governo Regional e do 
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, o seguinte: 

 
1.  Redistribuir e alterar os encargos orçamentais, 

previstos na Portaria n.º 361/2018, de 30 de agosto, 
referentes ao procedimento por concurso público 
para a realização da “Empreitada do Caminho 
Agrícola do Pinheiro”, no valor global de  
€ 929.599,78 (novecentos e vinte e nove mil qui-
nhentos e noventa e nove euros e setenta e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
encontram-se escalonados na forma abaixo 
indicada: 
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Ano Económico de 2018  ...........................  € 0,00 ; 
Ano Económico de 2019  ................  € 929.599,78 ; 

 
2.  A despesa relativa ao ano económico de 2019 

encontra-se assegurada na Secretaria 46, Capítulo 
50, Divisão 02, Subdivisão 01, Projeto 51840, 
Fonte de Financiamento 192, Código de Classi-
ficação Económica D.07.01.04.AS.X0, e Fonte de 
Financiamento 253, Código de Classificação 
Económica D.07.01.04.BS.00, do Orçamento da 
RAM para 2019. 

 
3.  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria 

Regional de Agricultura e Pescas, aos 18 dias do mês de 
dezembro de 2018. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
 
 

Portaria n.º 643/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Dando cumprimento ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em 
vigor por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
conjugado com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 
28 de julho, e considerando o disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no n.º 1 
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
nas suas atuais redações, do artigo 27.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, bem 
como do artigo 23.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 9/2018/M, de 2 de julho, manda o Governo Regional, 
através do Vice-Presidente do Governo Regional e do 
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, o seguinte: 

 
1.  Os encargos orçamentais, referentes ao procedi-mento 

por concurso público para a empreitada de Reperfila-
mento do Cais de Pesca do Caniçal, no valor de  
€ 630.000,01 (seiscentos e trinta mil euros e um 
cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
encontram-se escalonados na forma abaixo indicada: 
 
Ano Económico de 2017  ..................  €492.200,01; 
Ano Económico de 2018  ...................  €137.800,00. 

 
2.  A despesa relativa ao ano económico de 2018 tem 

cabimento na rubrica da Secretaria 46, Capítulo 50, 
Divisão 02, Subdivisão 02, Projeto 51433, Código 
de Classificação Económica D.07.01.04.AX.S0, na 
fonte de financiamento 192 e D.07.01.04.AS.00, na 
fonte de financiamento 271, do Orçamento da 
RAM para 2018.  

 
3.  A importância fixada para cada ano económico 

poderá ser acrescida do saldo apurado no ano 
anterior. 

 
4.  Esta Portaria entra imediatamente em vigor e 

produz efeitos reportados a 8 de fevereiro de 2017. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria 

Regional de Agricultura e Pescas, aos 21 dias do mês de 
dezembro de 2018. 

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 
Miguel Amaro de Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
 

Portaria n.º 644/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Dando cumprimento ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em 
vigor pela alínea f), n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei  
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei  
n.º 40/2011, de 22 de março e repristinado pela Resolução 
da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e 
do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 
de julho, na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei  
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei  
n.º 22/2015, de 17 de março e no artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, e no n.º 1 do artigo 
27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de 
janeiro, manda o Governo Regional da Madeira, através do 
Vice-Presidente do Governo Regional e da Secretária 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, o seguinte:  

 
1 -  Redistribuir e alterar os encargos orçamentais 

previstos na Portaria n.º 317/2018, publicada no 
Jornal Oficial, n.º 136, I Série, 2.º Suplemento, de 
24 de agosto, referentes à aquisição de serviços 
silvícolas tendo em vista a “Beneficiação do 
coberto florestal da Terra Chã”, no valor global de 
€ 221.599,33 (duzentos e vinte um mil quinhentos 
e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, na forma 
seguinte indicada: 

 
Ano Económico de 2018 ...........................  € 0,00  
Ano Económico de 2019  ................ € 119.959,10 
Ano Económico de 2020  ................ € 101.640,23 

 
2 -  A presente portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria 

Regional do Ambiente e Recursos Naturais, no Funchal, 
aos 20 dias do mês de dezembro de 2018. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro Bettencourt Calado 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS, Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Portaria n.º 645/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
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de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infra-
estruturas, o seguinte: 

 
1.º -  Os encargos orçamentais previstos para empreitada 

“ER 204 - Figueirinhas - Reformulação de 2 
Entroncamentos”, encontram-se escalonados na 
forma abaixo indicada: 
 
Ano económico de 2018  ...............................  € 0,00 
Ano económico de 2019  ....................  € 325.000,00 
Ano económico de 2020  ....................  € 475.000,00 

 
2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2019 foi 

inscrita na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 52017, Fonte de 
Financiamento 192, Código de Classificação 
Económica 07.01.04.S0.00, da proposta de 
Orçamento da RAM para 2019. 

 
3.º -  As verbas necessárias para o ano económico de 

2020 serão inscritas nesse orçamento. 
 
4.º -  Aos valores mencionados no ponto 1 será 

acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 
 
5.º -  Esta Portaria entra em vigor no dia útil seguinte ao 

da sua publicação. 
 
Assinada a 15 de dezembro de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

Portaria n.º 646/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor 
pelo artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 
22 de março e repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, manda o Governo 
Regional através do Vice-Presidente do Governo Regional 
e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraes-
truturas, o seguinte: 

 
1.º -  Os encargos orçamentais previstos para empreitada 

“Reformulação de Entroncamento na ER120 e 
Acessos - Porto Santo”, encontram-se escalonados 
na forma abaixo indicada: 

 
Ano económico de 2018  ...............................  € 0,00 
Ano económico de 2019  ....................  € 688.000,00 

 
2.º -  A despesa relativa ao ano económico de 2019 foi 

inscrita na rubrica da Secretaria 49, Capítulo 50, 
Divisão 03, Subdivisão 01, Projeto 52016, Fonte de 
Financiamento 192, Código de Classificação 

Económica 07.01.04.Z0.00, da proposta de Orça-
mento da RAM para 2019. 

 
3.º -  Aos valores mencionados no ponto 1 será 

acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 
 
4.º -  Esta Portaria entra em vigor no dia útil seguinte ao 

da sua publicação. 
 
Assinada a 15 de dezembro de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Portaria n.º 647/2018 
 

de 27 de dezembro 
 
Havendo necessidade de alterar a Portaria n.º 286/2018, 

publicada no Jornal Oficial n.º 135, I Série, de 23 de 
agosto, manda o Governo Regional, através do Vice- 
-Presidente do Governo, o seguinte.  

 
1.  O n.º 1 e 2 da Portaria n.º 286/2018, de 23 de 

agosto, passam a ter a seguinte redação: 
 
“1.  Os encargos orçamentais relativos à aquisição de 

equipamento informático e licenciamento de software 
específico para entidades da administração pública da 
Região Autónoma da Madeira, no valor global de  
€ 1.070.105,34, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor, encontram-se escalonados na forma abaixo 
indicada: 

 
Ano Económico de 2018   ......................................  € 0,00 
Ano Económico de 2019 ............................  € 832.646,08 
Ano Económico de 2020 ............................  € 237.459,26 

 
2.  A despesa emergente do contrato a celebrar será relativa 

ao ano económico de 2018 através da Classificação 
Orgânica, Secretaria 43, Capítulo 50, Divisão 02, 
Subdivisão 02, Classificação Económica 07.01.07, 
Centro Financeiro M100315, Centro de Custo 
M100A33100, Fundo 4192000018; Classificação 
Económica 07.01.08 e 02.02.20, Centro Financeiro 
M100315, Centro de Custo M100A33100, Fundo 
4192000019, e nos anos económicos seguintes por 
verbas adequadas a inscrever no orçamento do mesmo 
organismo.” 

 
2.  A importância fixada para cada ano económico 

poderá ser acrescida do saldo apurado no ano 
anterior. 

 
3.  Esta Portaria entra imediatamente em vigor. 
 
Assinada em 21 de dezembro de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
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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: € 1,83 (IVA incluído) 
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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”). 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

JORNAL OFICIAL 
Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 

 

Série 

 

Número 185 

2.º Suplemento 

Sumário 

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 617-A/2020 
Prorroga 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, que 
estabelece o regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação para o 
exercício da atividade de informação turística na Região Autónoma da Madeira. 



2 - S 
Número 185 

30 de setembro de 2020 

 

 
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 617-A/2020 
 

de 30 de setembro 
 

Prorroga 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, que estabelece o 
regime jurídico de regulação, credenciação e qualificação 
para o exercício da atividade de informação turística na 
Região Autónoma da Madeira 

 
No âmbito do regime de acesso e exercício de profissões 

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

Nesse seguimento através da Portaria n.º 61/2017, de 23 
de fevereiro, foi estabelecido o regime jurídico de regulação, 
credenciação e qualificação para o exercício da atividade de 
informação turística na Região Autónoma da Madeira, 
abrangendo as profissões de guia intérprete, guia de 
montanha, guia de mar e de motorista de turismo. 

Não obstante o meritório objetivo que esteve na sua 
génese, também cedo se constatou que a implementação em 
concreto do regime jurídico carecia de aperfeiçoamento pois 
suscitava, não apenas um conjunto de dificuldades quer 
administrativas quer técnicas de âmbito jurídico formal, 
como também, só faria sentido na precisa medida em que 
fosse capaz de produzir melhores soluções, de facto e de 
direito, para empresas e profissionais, do que a existente, 
afirmando-se como um elemento agregador no 
funcionamento deste sector de atividade. 

Decorrente de tais circunstâncias, 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 30 de 
setembro de 2020, por aplicação da Portaria n.º 734/2019, de 
30 de dezembro, tendo em vista o desenvolvimento da 
reflexão e dos trabalhos necessários para aprimoramento e 
consolidação das opções normativas. 

Apesar da situação epidemiológica relativamente favorável 
da Região Autónoma da Madeira em sede de prevenção e 
controlo de infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, 
também é facto notório que  a pandemia gerou um contexto 
económico profundamente adverso e sobre o qual continua a 
persistir um quadro de grande incerteza, pouco propício à 
reconquista da confiança dos empresários e  consumidores e à 
recuperação da economia em geral, destacando-se 
desfavoravelmente neste particular, o sector do turismo. 

Deste modo, resulta manifesto que este não é o tempo 
certo de exigir às empresas e aos profissionais o ajustamento 
que a introdução de uma reforma com este teor provoca no 
sector, pelo que, importa proceder à prorrogação, até 31 de 
dezembro de 2021, do prazo para os profissionais obterem o 
distintivo de credenciação, altura em que, se espera poder 
contar com uma situação económica mais estabilizada, 
mantendo-se pois, até lá, o regime geral, há vários anos em 
vigor, resultante da liberdade de estabelecimento dos 
prestadores de serviços e da livre circulação dos serviços, no 
espaço da União Europeia, em conformidade com a Diretiva 
n.º 2006/123/CE, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos 
serviços no mercado interno.  

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 do 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 31 de dezembro de 2021, 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 734/2019, de 30 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 18 dias do mês de setembro de 
2020. 

 
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 

 
 



30 de setembro de 2020 
Número 185 

S - 3 

 

  



4 - S 
Número 185 

30 de setembro de 2020 

 

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

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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S E C R E TARIAS REGIONAIS  DO TURISMO E CULT U R A E
D AE D U C A Ç Ã O

P o rtaria n.º 148 /2004

A P R O VAO REGULAMENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
INFORMAÇÃO T U R Í S T I C A

O Decreto Legislativo Regional n.º 5/85/M, de 20 de Março,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 17/85/M, de 23 de Agosto procede à
adaptação a nível da Região Autónoma da Madeira, do Decreto-Lei
n.º 519-F/79, de 28 de Dezembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 493/85, de 26 de Novembro.

O Decreto Regulamentar Regional n.º 24/90/M, de 28 de
Dezembro, procedeu à regulamentação das categorias
profissionais de motorista de turismo, transferista, guia-intérprete
regional, guia-intérprete nacional, correio de turismo, guia de mar,
guia de montanha e recepcionista de turismo.

Em execução do disposto no n.º 2 do art.º 9.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/85/M, de 20 de Março, a Portaria n.º
188/92, de 9 de Julho, fixou as normas para a formação dos
profissionais de informação turística na Região Autónoma da
Madeira, definindo as condições de acesso, os planos de estudo e
o regime da avaliação de conhecimentos dos respectivos cursos;

À data da publicação da referida Portaria, a Secretaria Regional
do Turismo e Cultura detinha a tutela da formação de profissionais
de informação turística, através da então denominada Escola de
Hotelaria e Turismo da Madeira, actualmente designada de Escola
Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, sob a tutela da
Secretaria Regional de Educação, ao abrigo do disposto no Decreto
Regulamentar Regional n.º 8/2001/M, de 12 de Maio, facto que
justifica a sua alteração;

Dada a evolução da actividade turística porque as profissões
têm carácter dinâmico, havendo alteração nas funções e com a
definição do perfil dos profissionais, torna-se necessário proceder
a ajustamentos nas condições de acesso e na estrutura curricular;

Acresce que a referida Portaria tem suscitado algumas
dificuldades de interpretação que urge clarificar;

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 9.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/85/M, de 20 de Março, com a redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto Legislativo Regional n.º
17/85/M, de 23 de Agosto, conjugado com a 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 Julho e revisto pelas
Leis n.ºs 130/99, de 21 de Agosto e 12/2000, de 21 de Junho, o
artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2001/M, de 12
de Maio e o artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º
24/2000/M, de 25 de Março, manda o Governo da Região
Autónoma da Madeira, pelo Secretário Regional da Educação e
Secretário Regional do Turismo e Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
( O b j e c t o )

1 - O presente diploma aprova o regulamento para a
formação dos profissionais de informação turística na
Região Autónoma da Madeira.

2 - São aprovados os seguintes cursos de acesso à actividade
profissional, na área do turismo e os respectivos planos
c u r r i c u l a r e s :
a) curso de motoristas de turismo
b) curso de guias de mar
c) curso de guias de montanha
d) curso de guias-intérpretes regionais.

Artigo 2.º
(Cursos ministrados por entidades privadas)

1 - Os cursos de formação a ministrar por estabelecimentos
particulares de ensino ou outras entidades privadas são
autorizados por despacho do Secretário Regional de
E d u c a ç ã o .

2 - As entidades referidas no número anterior devem
observar as normas previstas na presente Portaria.

Artigo 3.º
(Condições de admissão)

1 - São admitidos aos cursos referidos no número 2 do artigo
1.º os candidatos que reúnam cumulativamente os
seguintes requisitos:
a) 12.º ano de escolaridade;
b) aprovação numa prova de admissão;

2 - Aos candidatos ao curso de motoristas de turismo é
também exigido carta de condução.

3 - Aos candidatos estrangeiros deverá ser ainda exigida o
domínio escrito e oral da língua portuguesa.

Artigo 4.º
(Prova de admissão)

1 - A prova de admissão referida no artigo anterior consta
dos seguintes elementos:
a) Avaliação Psicológica;
b) Prova escrita de 2 idiomas estrangeiros, sendo

uma das provas de Inglês;
c) Para os candidatos estrangeiros a prova de

idiomas não poderá ser o da língua mãe.

Artigo 5.º
(Condições especiais de admissão)

1 - Também poderão ser admitidos aos cursos de Motoristas
de Turismo, Guias de Mar e Guias de Montanha os
candidatos maiores de 25 anos, detentores de
escolaridade obrigatória que não possuem o 12.º ano de
escolaridade ou equivalente, mediante aprovação num
e x a m e .

2 - O exame será da responsabilidade de um júri constituído
por um representante da Escola Profissional de Hotelaria
e Turismo da Madeira, um profissional da área e os
professores/formadores de línguas estrangeiras.

3 - O exame constará das seguintes provas:
a) Entrevista individual de avaliação de

conhecimentos e de motivação.
b) Prova oral de duas línguas estrangeiras, sendo

uma delas, obrigatoriamente, o Inglês.

Artigo 6.º
(Regime de avaliação)

1 - É adoptado o regime de avaliação contínua em todos os
cursos de formação abrangidos pela presente Portaria.

2 - O regime de avaliação referido no número anterior
baseia-se nos seguintes elementos:
a) Regime presencial obrigatório;
b) Participação activa dos formandos na realização

de trabalhos práticos individuais e colectivos,
sob a orientação dos docentes;

c) Realização de provas;
d) Realização de exames finais para os formandos

que não obtenham aproveitamento por
disciplina, igual ou superior a 10 valores e não
inferior a 8 valores no final do ano lectivo;

e) Os formandos que obtenham em qualquer
disciplina nota inferior a 8 valores ficam
reprovados nessa disciplina;

3 -  As classificações são atribuídas de acordo com a
ponderação entre os resultados dos testes semestrais e o
aproveitamento no decurso das aulas.
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4 - Os exames mencionados na alínea d) do n.º 2 consistem
na realização de provas escritas:
a) a classificação mínima exigida para aprovação

nos exames é de 10 valores;
b) se o formando obtiver uma classificação no

exame escrito inferior a 10 valores mas não
inferior a 7 valores, será submetido a um exame
oral, sendo a nota final a média dos exames
escrito e oral;

5 - As classificações mínimas exigidas por disciplina para
efeitos de transição de ano ou  de admissão à Prova de
Aptidão Profissional é de 10 valores.

6 - A avaliação para efeito de passagem de “Carteira
Profissional” constará de uma Prova de A p t i d ã o
P r o f i s s i o n a l .

Artigo 7.º
(Prova de Aptidão Profissional)

1 - AProva de Aptidão Profissional tem carácter de prova de
desempenho profissional, a qual consiste numa prova
prática perante um júri.

2 - O conteúdo da prova será afixado na entidade formadora
com um mês de antecedência relativamente à data da
p r o v a .

3 - AProva de Aptidão Profissional realizar-se-á entre 15 a
20 dias após a afixação da pauta de avaliação referente ao
último semestre.

4 - Aclassificação final dos candidatos submetidos à Prova
de Aptidão Profissional é de A P TO e NÃO A P TO.

5 - A classificação deverá incidir cumulativamente sobre a
qualidade da prova prestada e sobre as classificações
obtidas ao longo do curso.

6 - AProva de Aptidão Profissional do curso de formação de
Guias-Intérpretes Regionais consiste na apreciação feita
pelo júri sobre o estudo da região realizado pelos
f o r m a n d o s .

Artigo 8.º
( J ú r i )

1 - AProva de Aptidão Profissional realiza-se perante um júri
constituído pelos seguintes elementos: um representante
da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
que preside, um representante da Direcção Regional do
Turismo, um representante do sindicato, um representante
da associação patronal do sector, três professores/forma-
dores da componente tecnológica e os professores/forma-
dores de línguas estrangeiras.

2 - Cada elemento do júri dispõe de um voto, tendo o
Presidente voto de qualidade.

3 - Sempre que se justifique poderá ser solicitada a
participação de outros elementos.

Artigo 9.º
( F a l t a s )

1 - Os formandos dos cursos de formação que derem um
número de faltas superior a um quarto das aulas
programadas, serão automaticamente reprovados.

2 - Sem prejuízo do número anterior, excepcionalmente os
formandos poderão apresentar à entidade formadora um
requerimento para apreciação da relevância das faltas.

Artigo 10.º
( C e r t i f i c a d o s )

1 - Serão concedidos certificados aos alunos que obtenham
classificação de A P TO na Prova de Aptidão profissional.

2 - Os certificados constituem prova de habilitações
necessárias à passagem das “Carteiras Profissionais”.

3 - Aemissão dos certificados dos cursos é da competência da
Escola Profissional de Turismo e Hotelaria da Madeira.

Artigo 11 . º
(Línguas estrangeiras)

As línguas estrangeiras a leccionar nos cursos de formação
devem ter em consideração os fluxos de turistas dos diferentes
países emissores.

Artigo 12.º
(Duração dos Cursos)

1 - Os cursos de formação de acesso à actividade
profissional referidos no número 2 do artigo 1.º são
constituídos por uma só fase e têm uma duração que
varia entre as 670 e as 840 horas, à excepção do curso de
formação de Guias-Intérpretes Regionais.

2 - O curso de formação de Guias-Intérpretes Regionais tem
a duração de 3 semestres (1240 horas) e é constituído por
duas fases:
a) A 1.ª fase tem a duração de 2 semestres com o

plano curricular estabelecido no Anexo I do
presente diploma;

b) No final da 1.ª fase, os formandos deverão
s u b m e t e r-se a uma prova oral final perante o júri
previsto no artigo 8.º a fim de serem admitidos à
segunda fase;

c) A 2.ª fase tem a duração de um semestre,
visando a especialização local com carácter
prático, devendo proporcionar conhecimentos
sobre a região que especificamente lhe
respeitam, designadamente o património
monumental e artístico, equipamento hoteleiro,
comunicações e transportes, produtos típicos e
artesanais e gastronomia e vinhos;

d) No final da 2.ª fase, os formandos devem
elaborar um estudo sobre a região em
coordenação da equipa formativa;

Artigo 13.º
(Especificidades dos Cursos)

1 - O curso de formação de Motoristas de Turismo deve
incluir itinerários e circuitos turísticos.

2 - O curso de formação de Guias de Mar deve incluir
excursões e circuitos marítimos e com carácter
i n t e r d i s c i p l i n a r.

3 - O curso de formação de Guias de Montanha deve incluir
itinerários e circuitos pedestres e com carácter
i n t e r d i s c i p l i n a r.

4 - O curso de formação de Guias-Intérpretes Regionais
deve incluir circuitos turísticos, visitas de estudo a
museus, palácios, monumentos e estabelecimentos
hoteleiros, coordenadas com o plano das aulas e com
carácter interdisciplinar;
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Artigo 14.º
(Áreas Curriculares)

As disciplinas que integram os cursos de formação de
Profissionais de Informação Turística bem como a carga
horária semanal de cada uma delas, constam dos quadros
anexos ao presente diploma, do qual fazem parte integrante.

Artigo 15.º
( R e v o g a ç ã o )

É revogada a  Portaria n.º 188/92, de 9 de Julho.

Artigo 16.º
(Produção de Efeitos)

Apresente Portaria entra imediatamente em vigor.
Assinada em 22 de Junho de 2004.

O SE C R E T Á R I O RE G I O N A LD O TU R I S M O E CU LT U R A,João Carlos
Nunes A b r e u

O SE C R E TA R I A RG I O N A L D A ED U C A Ç Ã O, Francisco José Vi e i r a
F e r n a n d e s

Componente N.º de horas 
semanais

Total de 
horas

Formação sociocultural Língua e Cultura Portuguesa..........................….. Anual 2 60

Relações Interpessoais...................................….. Anual 2 60

Idioma estrangeiro I.......................................…. Anual 4 120

Idioma estrangeiro II......................................…. Anual 4 120

Formação científica Geografia do Turismo da Madeira.................……. Anual 3 90

História da Madeira.......................................…. Anual 3 90

Formação tecnológica Introdução ao Turismo e Técnica 
Profissional......................................................
.Itinerários e Circuitos Turísticos da Madeira………. Anual 2 60

22 670

Disciplinas

Total de Horas

Componente N.º de aulas 
semanais

Total de 
horas

Formação sociocultural Português.........................................................
..

Anual 2 60

Relações Públicas e 
Humanas.....................………

Anual 2 60

Idioma estrangeiro I........................................... Anual 4 120

Idioma estrangeiro II......................................…. Anual 4 120

 
Formação científica Geografia e Orientação...................................…. Anual 3 90

História Económica e Social da Madeira.......…….. Anual 2 60

Formação tecnológica Fauna e Flora Marítima da Madeira...............……. Anual 4 120

Primeiros Socorros.........................................… Anual 3 90

Itinerários e Circuitos Turísticos da Madeira.... Anual 4  120 a)

28 840

a) sendo que 50% das aulas deverão ser teóricas

Disciplinas

Total de Horas

Componente N.º de aulas 
semanais

Total de 
Horas

Formação sociocultural Português.........................................................
..

Anual 2 60

Relações Públicas e Humanas.........................….. Anual 2 60
Idioma estrangeiro I........................................... Anual 4 120

Idioma estrangeiro II......................................…. Anual 4 120

                               
Formação científica Geografia e Orientação....................................... Anual 3 90

História Económica e Social da Madeira........……. Anual 2 60

                                 
Formação tecnológica Fauna e Flora Terrestre da Madeira................…… Anual 4 120

Primeiros 
Socorros.............................................

Anual 3 90
Itinerários e Circuitos Turísticos da Madeira..……. Anual 4  120 a)

                                 28 840

a) sendo que 50% das aulas deverão ser teóricas

Disciplinas

Total de Horas

ANEXO I

CURSO DE MOTORISTAS DE TURISMO

CURSO DE GUIAS DE MAR

CURSO DE GUIAS DE MONTANHA
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Componente N.º de horas 
semanais

Total de 
horas

Formação sociocultural Português.........................................................
..

Anual 2 60

Idioma estrangeiro I........................................... Anual 4 120

Idioma estrangeiro II.......................................... Anual 4 120

Relações Públicas e Humanas........................…… Sem 2 30

 
Formação científica História de Arte.........................................……. Anual 4 120

Geografia da Madeira..............................………. Sem 2 30

História da Madeira........................................… Sem 3 90

História da Civilização e da Cultura em 
Portugal................................................…

Legislação...................................................… Sem 3 90

Sem 2 30

Etnologia./Etnografia da Madeira...................……

Formação tecnológica Artes Decorativas............................................... Sem 2 30

Itinerários e Circuitos Turísticos da Madeira.……… Sem 2 30

Introdução à Problemática do Turismo...........……. Anual 4  120 a)

Técnica Profissional........................................... Sem 2 30

Trabalho Projecto.........................................…. Sem 2 30

38 1230

a) sendo que 50% das aulas deverão ser teóricas       

Disciplinas

Total de Horas

CURSO DE GUIAS-INTÉRPRETES REGIONAIS
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR

ASSINATURAS

EXECUÇÃO GRÁFICA

IMPRESSÃO

DEPÓSITO LEGAL

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

-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.

Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda  . . . . . . . . . . . . . . .  15,38 cada 15,38;
Duas laudas  . . . . . . . . . . . . . .  16,81 cada 33,61;
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .  27,58 cada 82,73;
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . .  29,40 cada 117,59;
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .  30,51 cada 152,55;
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .  37,08 cada 222,46.

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página  0,29

Anual Semestral
Uma Série  . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,13  13,03;
Duas Séries  . . . . . . . . . . . . . . . .  49,60  24,95;
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,11  30,20;
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,66  35,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 179/2003, de 23 de Dezembro) e o imposto devido.

Departamento do Jornal Oficial

Departamento do Jornal Oficial

Número 181952/02

O Preço deste número: 1,81 (IVA incluído)
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SECRETARIAS REGIONAIS DO TURISMO E
TRANSPORTES E DAEDUCAÇÃO E CULTURA

Portaria n.º 7/2011

de 14 de Fevereiro

Altera a Portaria n.º 148/2004, das Secretarias Regionais 
do Turismo e Cultura e da Educação

Considerando que quando foi publicada a Portaria 
n.º 148/2004, das Secretarias Regionais do Turismo e
Cultura e da Educação, que aprova o regulamento de
formação dos profissionais de informação turística a Escola
Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira se
encontrava integrada na Administração Pública Regional;

Considerando que o contrato de concessão de exploração
da escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira,
celebrado em Setembro de 2010, veio alterar o enquadra-
mento da mesma na Administração Pública Regional, uma
vez ter passado a ser gerida por uma entidade privada;

Considerando que pelo referido contrato não foram
conferidos ao respectivo concessionário quaisquer poderes
de certificação e de representação da Administração Pública
Regional;

Considerando que importa proceder a algumas alterações
na referida Portaria;

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 Julho e revisto

pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de Agosto e 12/2000, de 21 de
Junho, o artigo 3º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 1/2008/M, de 16 de Janeiro e o artigo 4.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 4/2008/M, de 25 de Março,
manda o Governo da Região Autónoma da Madeira, pelo
Secretário Regional da Educação e Cultura e Secretário
Regional do Turismo e Transportes, o seguinte:

Artigo 1.º

Todas as referências efectuadas na Portaria n.º 148/2004,
das Secretarias Regionais do Turismo e Cultura e da
Educação, à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da
Madeira consideram-se efectuadas à Direcção Regional de
Qualificação Profissional.

Artigo 2.º

A presente Portaria entra imediatamente em vigor.

Secretarias Regionais do Turismo e Transportes e da
Educação e Cultura, aos 31 de Janeiro de 2011.

O SECRETÁRIO REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES,
Conceição Maria de Sousa Nunes Almeida Estudante

O SE C R E T Á R I O RE G I O N A L D A ED U C A Ç Ã O E CU LT U R A,
Francisco José Vieira Fernandes
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR

ASSINATURAS

EXECUÇÃO GRÁFICA

IMPRESSÃO

DEPÓSITO LEGAL

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

Regional da Administração da Justiça.

Os preços por lauda ou por fracção 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.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

Divisão do Jornal Oficial

Divisão do Jornal Oficial

Número 181952/02

Preço deste número: 1,21 (IVA incluído)


