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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DA TORRE 
 

Despacho n.º 375/2022  
 

Sumário: 
Delegação de competências e substituição da Presidente da Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre. 

 
Texto: 
1.  Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.° e do n.º 3 do artigo 27.° do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 

de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, na alínea a) do n.º 
3 do artigo 2.° da Portaria n.º 461/2020, de 2 de setembro e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.° do Decreto Legislativo 
Regional n.º 13/2021/M, de 9 de junho, conjugados com o estatuído nos artigos 44.° a 50.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, delego as 
minhas competências no Vice-Presidente do Conselho Executivo, Hélder José Vieira Miranda para a prática dos 
seguintes atos: 
a)  A competência para presidir ao Conselho Administrativo; 
b)  A competência, em matéria de dependência hierárquica, relativamente ao pessoal das carreiras de Técnico 

Superior, de Técnico de Informática, de Coordenador Técnico e às categorias de Assistente Técnico da Área de 
Biblioteca e Documentação, de Assistente Técnico da Área de Meios Audiovisuais, de Encarregado Operacional 
e de Assistente Operacional;  

c)  A competência para proceder à avaliação do desempenho relativamente ao pessoal das carreiras de Técnico 
Superior, de Técnico de Informática, de Coordenador Técnico e às categorias de Assistente Técnico da Área de 
Biblioteca e Documentação, de Assistente Técnico da Área de Meios Audiovisuais, de Encarregado Operacional 
e de Assistente Operacional. 

 
3.  De acordo com o preceituado no n.º 3 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, 

alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, designo, para me substituir 
nas minhas faltas e impedimentos, o Vice-Presidente Hélder José Vieira Miranda.  

 
4.  Ratifico, ao abrigo do disposto n.º 3 do artigo 164. ° do Código do Procedimento Administrativo, todos os atos 

praticados pelo Vice-Presidente do Conselho Executivo, Hélder José Vieira Miranda, desde 15 de junho de 2022, no 
âmbito da delegação de competências. 

 
Câmara de Lobos, 5 de julho de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO, Zulay Rodrigues Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES 
 

Despacho n.º 376/2022 
 

Sumário: 
Mantém em vigor o Despacho n.º 497/2017 de 12 de dezembro, que define os elementos necessários a apresentar na  Direção Regional 
de Economia e Transportes Terrestres (DRETT) para fins de celebração do contrato de fornecimento de energia às instalações elétricas 
do Tipo C, na Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), bem como  revoga o Despacho n.º 255/2022, de 6 de julho. 

 
Texto: 
Despacho n.º 19/2022/DRETT 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2019/M, de 1 de julho, estabelece a disciplina das instalações 

elétricas de serviço particular alimentadas pela rede elétrica de serviço público (RESP) da Região Autónoma da Madeira em 
média, alta, ou em baixa tensão, e das instalações com produção própria, de caráter temporário ou itinerante, de segurança ou 
de socorro, e define o sistema de controlo, supervisão e regulação das atividades a elas associadas;  

Considerando a necessidade de um período de ajustamento adicional para que os agentes económicos possam conformar a 
sua atuação face às novas determinações;  

Considerando que os factos acima referidos não devem penalizar os proprietários, a atividade dos técnicos responsáveis ou 
de Entidades Instaladoras de Instalações Elétricas (EIIE), que desenvolvem a sua atividade na Região, sem colocar em causa a 
salvaguarda da segurança de pessoas e bens.  

Assim, ao abrigo alínea d) do n.º 2, do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 35/2020/M, de 22 de maio, 
determino o seguinte: 

 
1 -  A entrada em vigor da Portaria n.º 192/2022, de 5 de abril, é faseada, de acordo com a seguinte calendarização: 

a)  A partir de 2 de dezembro de 2022 a realização das inspeções às instalações elétricas do tipo C alimentadas pela 
RESP em Baixa Tensão Especial (BTE). 
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b)  A partir de 2 de maio de 2023, a realização das inspeções às instalações elétricas do tipo C alimentadas pela 
RESP em Baixa Tensão Normal (BTN) com potência nominal igual ou superior a 20,7 kVA e às instalações de 
unidades de produção para autoconsumo com potência instalada superior a 30 kW. 

c)  As restantes inspeções a partir de 2 de novembro de 2023. 
 

2 -  Mantém-se em vigor o Despacho n.º 497/2017 de 12 de dezembro, que definiu os elementos necessários a apresentar 
na direção regional de economia e transportes terrestres (DRETT) para fins de celebração do contrato de fornecimento 
de energia às instalações elétricas do Tipo C, na Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM). 

 
3 –  É revogado o Despacho n.º 255/2022, de 6 de julho.  
 
4 -  O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 

Funchal, 19 de outubro de 2022. 
 
A DIRETORA REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES, Isabel Catarina Jesus Abreu Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Despacho n.º 377/2022 
 

Sumário: 
Designa, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de Chefe de Divisão de Dinamização e Valorização Rural, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a licenciada em História, Regina Márcia 

Almada Gomes Ribeiro, Técnica Superior integrada no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 
Texto: 
DESPACHO N.º GS-140/SRA/2022 
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º s 51/2005, 

de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de 
agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 
de julho e retificado pela Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, os titulares dos cargos de direção intermédia 
são recrutados, por procedimento concursal, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e 
controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direção intermédia de 1.º ou de 2.º 
grau, respetivamente; 

Considerando que nos termos do artigo 21.º da supracitada Lei, foi aberto procedimento concursal para provimento do 
cargo de Chefe de Divisão de Dinamização e Valorização Rural, cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto na orgânica 
da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 149, 
Suplemento de 10 de agosto de 2022 e na Bolsa de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira com o código 
OE202208/00196; 

Considerando a existência de uma única candidatura admitida ao referido procedimento de seleção, o júri, nos termos do n.º 
5 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.º s 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de 
agosto, propôs a nomeação da Dr.ª Regina Márcia Almada Gomes Ribeiro, para o cargo de Chefe de Divisão de Dinamização e 
Valorização Rural, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mediante proposta devidamente 
fundamentada, na qual considera que esta possui a experiência profissional necessária nas áreas de atribuições da Divisão de 
Dinamização e Valorização Rural e por reunir todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, de acordo com o 
n.º 1 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro.  

DETERMINO: 
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de agosto, 64-

A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 
de setembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, designar, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo 
de Chefe de Divisão de Dinamização e Valorização Rural, cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, a licenciada em História – ramo Património Cultural, Regina Márcia Almada Gomes 
Ribeiro, Técnica Superior integrada no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural.  

O presente despacho vai para publicação, acompanho do currículo académico e profissional da designada. 
A presente designação produz efeitos a partir de 1 de novembro de 2022. 
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A despesa com este provimento tem cabimento orçamental na Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, na classificação orgânica: Secretaria 51, Capítulo 01, Divisão 02, Subdivisão 00, na Classificação Económica 
D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.B0. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 17 de outubro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, José Humberto de Sousa Vasconcelos 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 
Dados de Identificação:  
Nome: Regina Márcia Almada Gomes Ribeiro 
Data de nascimento: 07-09-1978 
 
Habilitações Académicas:  
 -  Licenciatura em História (ramo Património Cultural), pela Universidade de Évora, concluída em 2000 
 -  Pós-Graduação em Património Cultural Tradicional e Popular Português, pelo Instituto Piaget – Instituto Superior de 

Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada, concluída em 2022 
 
Formação Complementar: 
-  Frequentou o curso online “Comunicação Cultural”, novembro e dezembro de 2021, com a duração de 25 horas; 
-  Frequentou a ação de formação em “Protocolo e Imagem”, dezembro de 2021, com a duração de 4 horas; 
-  Frequentou a ação de formação “Como se destacar na sua atividade profissional”, novembro de 2021, com a duração 

de 9 horas; 
-  Participou na ação de formação “Assertividade, Relações Interpessoais, Gestão de Equipas e Motivação”, junho de 

2021; 
-  Frequentou a ação de formação “Regime da Contratação Pública: CCP Revisto”, outubro de 2018, com a duração de 

21 horas; 
-  Frequentou a ação de formação “Gestão Pública e Modernização Administrativa”, outubro de 2018, com a duração de 

14 horas; 
-  Frequentou a ação de formação “Regime Jurídico do RGDP (Regulamento Geral sobre Proteção de Dados) 

Responsabilidade dos Quadros Dirigentes e dos Quadros Técnicos das Autarquias Locais”, março de 2018, com a 
duração de 8 horas; 

-  Frequentou formação “Repensar o Folclore: passado, presente e futuro”, julho de 2016”; 
-  Frequentou a ação de formação “As Novas Obrigações e Responsabilidades da Administração Pública pelo Novo 

Código do Procedimento Administrativo”, novembro de 2015, com a duração de 7 horas; 
-  Frequentou a ação de formação “Portugal 2020 – Desafios, Oportunidades e Operacionalização”, maio de 2015, com a 

duração de 7 horas; 
-  Frequentou o curso de formação de “Gestão de Organizações e Projetos Culturais”, novembro de 2014, com a duração 

de 42 horas; 
-  Frequentou o curso de “Capacitação em Empresário Agrícola – Grau 2”, junho de 2013, com a duração de 70 horas; 
-  Frequentou o curso de “Capacitação em Empresário Agrícola – Grau 1”, maio de 2013, com a duração de 150 horas; 
-  Frequentou ação de formação “Controlo In Loco no âmbito do FEADER – PRODERAM”, 10 e 12 de novembro de 

2009; 
-  Frequentou o curso em “Planeamento e Organização de Feiras e Exposições”, agosto de 2009, com a duração de 18 

horas; 
-  Frequentou o curso “Técnicas de Apresentação e de Comunicação em Público”, junho de 2009, com a duração de 14 

horas; 
-  Frequentou o curso de “Educação e Informação Ambiental para o Agente Turístico”, entre julho e agosto de 2007; 
-  Frequentou o curso de “Técnicas e Práticas de Animação Sociocultural”, outubro de 2006, com a duração de 20 horas; 
-  2ª Oficina de Qualificação “Controlo e Auditoria – Procedimentos de Controlo Interno (casos práticos), março de 

2005, com a duração de 7 horas; 
-  Frequentou ação de formação em “Fiscalidade”, dezembro de 2004; 
-  Frequentou ação de formação “Nova Lei Laboral”, novembro de 2004; 
-   Frequentou curso de “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”, março de 2004, com a duração de 96 horas. 
 
Conferências/Worhshop/Seminários: 
-  “Escola Animar”, no quadro do projeto Animar – Capacitar para Agir em Rede III, 21 de abril 2022, com a duração de 

2 horas; 
-  Webinar “Patrimónios Literários, Patrimónios Gastronómicos e Turismo”, 16 de fevereiro 2022; 
-  Workshop “Contratação Pública – A decisão de contratar, de escolha do procedimento e elaboração de peças”, 3 de 

fevereiro de 2022, com a duração de 3horas 30minutos;  
-  Conferência “O Papel do Associativismo na resposta à COVID-19”, 7 de setembro 2021; 
-  “Escola Animar”, no quadro do projeto Animar – Capacitar para Agir em Rede III, 26 de março de 2021, com a 

duração de 2 horas; 
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-  Conferência Internacional Economia Social e Solidária, “CIESS 2021 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
Sinergias e Oportunidades”, novembro de 2021; 

-  Workshop “Inteligência Emocional na Promoção do Bem-Estar e do Sucesso”, 28 de abril 2021; 
-  Fórum “Corpo a mexer faz Saúde florescer”, 21 de abril, com a duração de 4 horas; 
-  Jornada de Reflexão “Além do Físico: barreiras à participação cultural”, novembro de 2017, com a duração de 6 horas; 
-  IX Conferência do Atlântico “Debater a Desertificação no Ano Internacional dos Solos”, 23 e 24 de outubro de 2015, 

onde apresentou comunicação “Reservas da Biosfera: Um contributo para o Desenvolvimento Sustentável”; 
-  Sessão de Esclarecimentos – Vertente FEDER – Entidades Públicas, do Programa Madeira 14-20, 5 de agosto, com a 

duração de 3 horas; 
-  Seminário “Santana, Reserva da Biosfera”, dias 5, 6 e 7 de julho de 2013; 
-  Congresso “Costa da Laurissilva”, dias 8,9 e 10 de junho de 2012; 
-  VIII Fórum Saúde e Atividade Física “Envelhecimento Ativo”, dias 1,2 e 3 de junho de 2012, com a duração de 16 

horas; 
-  VI Conferência Anual do Turismo 12 “Cultura”, 4 de maio de 2012; 
-  Workshop “Desenvolvimento e Património Rural”, 30 de junho de 2011, onde apresentou comunicação “Santana 

Madeira Biosfera – Reserva da UNESCO”; 
-  X Reunião da REDBIOS – Seminário “O contributo das Reservas da Biosfera para o desenvolvimento sustentável 

regional”, março de 2012; 
-  XIX Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental, 8 a 

11 de março de 2012, onde apresentou comunicação “Santana Madeira Biosfera – Reserva da Biosfera”; 
-  Conferência “Empreender em tempos de crise. Um problema ou desafio?”, 31 de agosto de 2010; 
-  I Conferência da Madeira Rural – Associação de Turismo em Espaço Rural, sob o tema “Turismo em Espaço Rural 

como Actividade Multidisciplinar”, 27 de outubro de 2008; 
-  I Congresso Internacional “Aves do Atlântico”, 29 de outubro a 1 de novembro de 2004; 
-  Seminário “Economia Solidária”, 27 de setembro de 2004; 
-  Sessão de Informação “A participação do cidadão na Construção Europeia”, 10 de maio de 2004, com a duração de 2 

horas; 
-  V Colóquio “A Mourisca de Santana”, 17 de novembro de 2001; 
-  Participação na ação “Cultura e Património”, 17 de janeiro de 2001; 
-  Participação na ação “Planeamento”, 15 de janeiro de 2001; 
-  Encontro “Legislação do Património”, 3 de novembro de 2000, com a duração de 6 horas; 
-  Simpósio Internacional “Proteção dos Bens Culturais em Situações de Emergência”, dezembro de 1998; 
-  4.º Simpósio Internacional “O Turismo e as Cidades Património Mundial – Desafios e Oportunidades”, setembro de 

1997 
 
Experiência Profissional: 
-  De 1 de março de 2021 a 26 de dezembro de 2021 - Técnica Superior na Direção Regional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, Direção de serviços da Ruralidade, em regime de mobilidade; 
-  De 1 de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2021 - Técnica Superior no Secretariado Técnico do PRODERAM 

2020 (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira), em regime de mobilidade; 
-  De 1 de agosto de 2016 a 31 de outubro de 2019 – Técnica Superior na Câmara Municipal de Santana; 
-  De 1 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016 – Técnica Superior em situação de cedência de interesse público na 

Câmara Municipal de Santana; 
-  De 4 de janeiro de 2010 a 31 de julho de 2015 - Diretora de departamento de Comunicação e Imagem Territorial da 

Empresa Municipal Terra Cidade, E.E.M; 
-  De 2001 a 2009 – Coordenadora da Equipa Técnica Local da ADRAMA – Associação para o Desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira; 
-  De setembro de 2000 a janeiro de 2001 - Coordenadora do Curso de Formação na Área Têxtil – Produção de Linho 

pela ADRAMA – Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira; 
-  De março a maio de 2000, responsável pela condução de visitas guiadas às exposições fotográficas na Fundação 

Eugénio de Almeida. 
 
Outras Atividades: 
 -  Representante da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural no grupo de trabalho no âmbito do 

Estatuto do Artesão da Unidade Produtiva Artesanal – ano 2021/2022; 
 -  Representante da Câmara Municipal de Santana no Conselho Consultivo da Estrutura de Missão para a Comemoração 

dos 600 anos do Descobrimento da Ilha da Madeira e Porto Santo, maio de 2018;  
-  Coordenação e acompanhamento da candidatura do Concelho de Santana a Reserva Mundial da Biosfera;  
-  Elaboração da Estratégia Local de Desenvolvimento da ADRAMA para o período de programação 2007-2013, no 

âmbito do PRODERAM, para efeitos de candidatura a cofinanciamento comunitário no âmbito do FEADER; 
-  Participação na Análise Prospetiva das Necessidades de Desenvolvimento Local, no âmbito do Projeto FORMAT – 

INTERREG III B Açores-Madeira-Canárias. 
Funchal, 17 de outubro de 2022. 
Regina Gomes Ribeiro 
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Aviso n.º 909/2022 
 

Sumário: 
Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum, para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com licenciatura em Engenharia Agrónoma, previsto no 
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto mediante aviso n.º 525/2021, 19 de agosto, 
publicado no Suplemento, do Jornal Oficial, II Série, n.º 147. 

 
Texto: 
De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 12- A/2021, de 11 de janeiro, informa-se os interessados que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados ao procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, da 
carreira Técnica Superior, com licenciatura em Engenharia Agrónoma, previsto no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto mediante aviso n.º 525/2021, publicado na II Série 
do JORAM n.º 147, Suplemento de 19 de agosto de 2021, após homologada por Sua Excelência o Secretário Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, encontra-se afixada no placard da Direção de Serviços de Recursos Humanos e 
Expediente, sita à Avenida Arriaga, Edifício Golden Gate, n.º 21-A, 4.º andar, 9000-060 Funchal e disponibilizada na página 
eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em  

https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes. 
 

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 18 de outubro de 2022. 
 

A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
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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: € 2,44 (IVA incluído) 
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