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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Despacho n.º 85/2022 
 
Sumário: 
Nomeia, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, a Licenciada, Celina dos Anjos Cruz, Técnica Superior da Direção 
Regional das Comunidades e Cooperação Externa, afeta à Presidência do Governo Regional, para o cargo Chefe de Divisão das 

Comunidades Madeirenses, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 

 
Texto: 
Considerando que o Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2020/M, de 31 de janeiro, aprovou a orgânica da Direção 

Regional das Comunidades e Cooperação Externa, abreviadamente designada por DRCCE, revogando a alínea f) do n.º 1 do 
art.º 2.º e o artigo 14.º-A, aditado pela Portaria n.º 73/2018, de 5 de março, que procedeu à segunda alteração à Portaria 
Conjunta n.º 368/2015, de 16 de dezembro, alterada pela Portaria n.º 53/2017, de 22 de fevereiro;  

Considerando que a Portaria n.º 710/2020, de 3 de novembro, procedeu à aprovação da estrutura nuclear desta Direção 
Regional. 

Considerando que o Despacho n.º 439/2020, de 12 de novembro, que aprovou estrutura a flexível dos serviços, da DRCCE, 
criou no seu artigo 2.º a estrutura flexível designada Divisão das Comunidades Madeirenses;  

Considerando que o citado artigo prevê, no seu número 3, que aquela Divisão seja dirigida por um Chefe de Divisão, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e adaptada à 
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, foi aberto procedimento de seleção destinado ao preenchimento do 
cargo de direção intermédia de 2.º grau da DRCCE, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 176, de 29 de 
setembro, com o Aviso n.º 630/2021; 

Considerando que foram cumpridos os formalismos relativos ao processo de seleção, em consonância com o preceituado no 
n.º 7 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, o júri do procedimento de seleção deliberou propor a nomeação da 
Licenciada Celina dos Anjos Cruz no cargo de Chefe de Divisão das Comunidades Madeirenses, da DRCCE, atendendo à 
avaliação obtida na aplicação dos métodos de seleção, ao perfil demonstrado, à competência técnica e à aptidão para o 
exercício das funções do lugar a prover 

Considerando que a Licenciada Celina dos Anjos Cruz, Técnica Superior da Direção Regional das Comunidades e 
Cooperação Externa, afeta à Presidência do Governo Regional, reúne os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 
22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, bem como o perfil indicado 
para prosseguir as atribuições da Divisão das Comunidades Madeirenses, previstas no artigo 3.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 12/2020/M, de 31 de janeiro, Diário da República n.º 154/2020, Série I de 2020-08-10, como se evidencia pela 
nota curricular anexa ao presente Despacho. 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 06 de julho, que adapta à Região 
Autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
determino:  

 
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, a Licenciada, Celina dos Anjos Cruz, Técnica 

Superior da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, afeta à Presidência do Governo Regional, 
para o cargo Chefe de Divisão das Comunidades Madeirenses, cargo de direção intermédia de 2.º grau.  

 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2022.  
 
3 - - A nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada, que é parte integrante do presente despacho, 

consta em anexo. 
 
Esta despesa tem cabimento orçamental. 
 
A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.  
 
Presidência do Governo Regional, 14 de fevereiro de 2022.  
 
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 

Despacho n.º 86/2022 
Autoriza a celebração de 61 (sessenta e um) contratos de prestação de serviços de 
avaliação e vistoria “ad perpetuam rei memoriam” em cumprimento das decisões 
judiciais de nomeação de peritos avaliadores, nos termos dos artigos 20.º, 21.º, 45.º e 
50.º, todos do Código das Expropriações. 
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ANEXO 
 
Nota Curricular  
 
Identificação: 
Nome: Celina dos Anjos Cruz 
Data de nascimento: 30/01/1975 
Nacionalidade: Portuguesa  
 
Habilitações académias:  
-  Julho de 1999 - Licenciatura em Relações Internacionais, no ramo Político-Económico na Universidade Lusíada do 

Porto. Carreira profissional: - 10/04/2000 a 09/01/2002 
-  Estágio Profissional, promovido pela Direcao Regional dos Recursos Humanos, com duração de nove meses no 

Centro das Comunidades Madeirenses, da Secretaria Regional dos Recursos Humanos;  
-  15/01/2001 a 31/05/2001  
-  Funções de Técnica Superior de Relações Internacionais no âmbito do Programa de Ocupação de Adultos 

Desempregados, promovido pela Direção Regional dos Recursos Humanos, no Centro das Comunidades Madeirenses 
da Secretaria Regional dos Recursos Humanos; 

-  01/06/2001 - Celebração do Contrato Administrativo de Provimento com o Instituto Regional de Emprego da 
Secretaria Regional dos Recursos Humanos para o exercício de funções de Técnica Superior Estagiária;  

-  30/08/2001 - Requisitada para o Gabinete do Secretário Regional dos Recursos Humanos e Serviços Dependentes 
para exercer funções no Centro das Comunidades Madeirenses; 

-  23/11/2001 - Por despacho do Secretário Regional dos Recursos Humanos datado de 23/11/2001, nomeada Técnico 
Superior de 2ª Classe do quadro de pessoal do Instituto Regional de Emprego, após isenção de estágio; 

-  01/01/2002 - Transferida do quadro de pessoal do Instituto Regional de Emprego para o quadro de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional dos Recursos Humanos e Serviços Dependentes; - Por Resolução do Conselho do 
Governo n.º 1535/2002, publicada no JORAM, I Série, n.º 158 de 27 de dezembro de 2002, designada, como 
suplente, representante do Governo da Região Autónoma da Madeira no Conselho Consultivo para os Assuntos da 
Imigração que integra o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas;  

-  17/01/2005 - Por despacho do Secretário Regional dos Recursos Humanos, datado de 17/01/2005, nomeada Técnica 
Superior de 1.ª Classe do quadro de pessoal do Gabinete do Secretário Regional dos Recursos Humanos e Serviços 
Dependentes;  

-  01/06/2005 - Por despacho do Secretário Regional dos Recursos Humanos datado de 13/05/2005 nomeada em regime 
de comissão de serviço e substituição no cargo de Chefe de Divisão no Centro das Comunidades Madeirenses; - Por 
Resolução do Conselho do Governo n.º 1021/2005, publicada no JORAM, I Série, n.º 90 de 28 de julho de 2005, 
designada, representante do Governo da Região Autónoma da Madeira na Comissão Interministerial para as 
Migrações e Comunidades Portuguesas;  

-  16/10/2008 - Por despacho do Secretário Regional dos Recursos Humanos datado de 18/06/2008 renovada a comissão 
de serviço no cargo de Chefe de Divisão do Gabinete de Informação e Divulgação do Centro das Comunidades 
Madeirenses; 

-  Por Resolução do Conselho do Governo n.º 56/2009, designada, como suplente, representante do Governo da Região 
Autónoma da Madeira no Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração que integra o Alto-Comissariado para 
a Imigração e Diálogo Intercultural;  

-  13/09/2011 - Por despacho do Secretário Regional dos Recursos Humanos datado de 29/07/2011 18 de novembro de 
2020 Número 217 3 renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão do Gabinete de Informação e 
Divulgação do Centro das Comunidades Madeirenses; 

-  12/01/2012 - Designada pela Secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes, suplente no Conselho 
Consultivo para os Assuntos de Imigração; - Designada por Despacho da Secretária Regional da Cultura, Turismo e 
Transportes representante da Secretaria Regional no Conselho de Juventude da Madeira; - Por Resolução do 
Conselho do Governo n.º 828/2014, designada, como suplente, representante do Governo da Região Autónoma da 
Madeira no Conselho Consultivo para as Migrações do Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural;  

-  04/12/2014 - Por despacho da Secretária Regional da Cultura, Turismo e Transportes datado de 24/11/2014 nomeada 
em regime de comissão de serviço por um ano no cargo de Chefe de Divisão do Centro das Comunidades 
Madeirenses, cargo que exerceu até 18 de junho de 2015; - 04/04/2019 - Por despacho do Secretário Regional de 
Educação datado de 27 de março de 2019, designada técnica especialista na área das migrações do Gabinete do 
Secretário Regional de Educação; Formação Profissional: - 18 e 19 de outubro de 2001 - “O Financiamento das 
Regiões Autónomas (As experiências Espanhola, Alemã e Portuguesa)” - Direção Regional da Administração Pública 
e Local, no total de 12 horas;  

-  12 a 19 de dezembro de 2001 - “Excel - Avançado” - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias 
de Informação na Madeira, no total de 21 horas - 18 valores; - 07 a 11 de abril de 2003 - “O Concurso de Pessoal na 
Administração Pública” - Direção Regional da Administração Pública e Local, no total de 30 horas; 

-  17 de março de 2004 - “Rede EURES - Transnacionalidade e Mobilidade Profissional” - Instituto Regional de 
Emprego; - 29 de março a 1 de abril de 2004 - “Windows - Iniciação” - Direção Regional da Administração Pública e 
Local, no total de 12 horas; 

-  20 de setembro de 2004 - Seminário “EURES - Viver & Trabalhar no Reino Unido e na Irlanda” - Instituto Regional 
de Emprego;  
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-  03 a 10 de novembro de 2004 - “Power Point - Iniciação” - Direção Regional da Administração Pública e Local, no 
total de 18 horas; 

-  28 de fevereiro a 4 de março 2005 - “Técnicas de Entrevista e Análise de Informação para Júris de Concurso” -  
- Direção Regional da Administração Pública e Local, no total de 30 horas; 

-  15 de março de 2005 - “Informação para o Consumo Estratégias e Recursos” - Serviço de Defesa do Consumidor;  
-  14 de março de 2008 - “Seja um Consumidor Consciente” - Serviço de Defesa do Consumidor; - 8 e 9 de outubro 

2007 - Módulo I - Gestão de Crises do Curso de Gestão de Grandes Sinistros Localizados, no âmbito do Plano de 
Emergência Sanitária em Caso de Catástrofe na Macaronésia promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros da Madeira;  

-  11 de outubro 2007 - Módulo II - Organização Operacional do Teatro de Operações, no âmbito do Plano de 
Emergência Sanitária em Caso de Catástrofe na Macaronésia promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros da Madeira; 

-  4 e 5 de dezembro 2007 - Módulo VII - O Planeamento de Emergência, no âmbito do Plano de Emergência Sanitária 
em Caso de Catástrofe na Macaronésia promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira;  

-  28 de janeiro 2008 - Módulo VIII - Proteção Civil e Comunicação Social, no âmbito do Plano de Emergência 
Sanitária em Caso de Catástrofe na Macaronésia promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da 
Madeira; 

-  29 de setembro de 2008 a 18 de fevereiro de 2009 frequentou o Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP 
- tendo concluído com aproveitamento, obtendo classificação final de 15,2 valores, promovido pelo Instituto Nacional 
de Administração;  

-  06/03/2009 - Oradora no Seminário “Igualdade, Cidadania e Novas Oportunidades” promovido pela Direção de 
Serviços de Igualdade da Secretaria Regional dos Recursos Humanos; 

-  13 de março de 2009 - “Um novo olhar sobre o Consumo” - Serviço de Defesa do Consumidor;  
-  28/09/2009 - Conferência Tolerância e Cidadania no âmbito do II Plano Regional para a Igualdade de Oportunidades 

promovido pela Direção de Serviços de Igualdade da Secretaria Regional dos Recursos Humanos;  
-  15 de março de 2010 - “Resolução Alternativa de Litígios no Direito do Consumidor” - Serviço de Defesa do 

Consumidor; 
-  13 a 14 de dezembro 2010 - Curso de Formação Promocional- O Novo SIADAP - Avaliação e Gestão de 

Desempenho promovido pela Direção Regional da Administração Pública; 
-  De 21 a 24 de fevereiro de 2011 - Ação de Formação Inicial Teórica para Técnicos dos Centros Locais de Apoio a 

Integração de Imigrantes promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural no Centro 
Nacional de Apoio ao Imigrante;  

-  22 de fevereiro 2011 - Ação de informação Lei da Imigração e Lei da Nacionalidade promovido pelo Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante; 

-  25 de fevereiro 2011 - Ação de Formação Prática para Técnicos dos Centros Locais de Apoio a Integração de 
Imigrantes promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural no Centro Nacional de Apoio 
ao Imigrante;  

-  21 a 22 de junho 2011 - Workshop: Técnica Aplicada de Definição de Objetivos promovido pela Direção Regional da 
Administração Pública.  

-  24 a 27 de outubro de 2016 - Formação em Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;  
-  31 de maio 2017 - Sessão Formativa - Plano Nacional de Regresso ministrada pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil; 4 Número 217 18 de novembro de 2020  
-  24 e 25 de janeiro de 2018 - Sessão de capacitação de Técnicos e Formadores para Implementação do Projeto do 

Empreendedorismo Imigrantes (PEI);  
-  14 de março 2018 - Sessão de Informação e Esclarecimento sobre o Projecto ARVoRe VI - Apoio ao retorno 

Voluntário e à Reintegração pela Organização Internacional das Migrações.; 
-  11 de abril 2018- Ação de Formação/Sensibilização “MEF e Classificação de Processos de Negócios”;  
-  19 de novembro 2018 - Ação de Formação de Reciclagem “Lei da Imigração e Lei da Nacionalidade” promovida pelo 

Alto Comissariado para as Migrações.  
-  19 de setembro de 2019 - Participação no “Fórum Luso-Estudos/Edição 2019”, subordinado ao tema “Potencialidades 

e abrangência da língua e cultura portuguesas junto dos Lusodescendentes”, organizado pelo Observatório dos 
Lusodescendentes em parceria com a Associação de Geografia de Lisboa;  

-  18 de outubro 2019 - Conferência subordinada ao tema “Direito dos Estrangeiros” promovida pelo Conselho 
Regional da Madeira da Ordem dos Advogados;  

-  28 de outubro a 2 de novembro de 2019 - Curso de Formação em “Financiamento de Organizações e Projetos 
Culturais” promovido pela Direção Regional da Cultura;  

-  8 de novembro de 2019 - Conferência internacional “Violação dos Direitos Humanos e Direitos a humanidade - Caso 
Venezuela”, promovido pela Venecom - Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira;  

-  3 de fevereiro 2020 - Formação “Diálogo Intercultural” promovida pela Direção Regional das Comunidades e 
Cooperação Externa e o Alto Comissariado para as Migrações;  

-  4 de fevereiro 2020 - Formação “Educação Intercultural” promovida pela Direção Regional das Comunidades e 
Cooperação Externa e o Alto Comissariado para as Migrações.  

 
Outros Cargos 
-  Membro do Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo da Diocese do Funchal; 
-  Voluntária na Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira.  
 
Outras informações: 
-  Bilingue (francês). 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Aviso n.º 160/2022 
 
Sumário: 
Abertura de procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau do Gabinete do Secretário Regional, 
de Chefe de Divisão do Orçamento de Funcionamento dos Serviços e Direções Regionais. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.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, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 
22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, torna- 
-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia de 09 de fevereiro 
de 2022, foi autorizada a abertura de procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau 
do Gabinete do Secretário Regional, abaixo referido: 

 
1 -  Cargo a prover: Chefe de Divisão do Orçamento de Funcionamento dos Serviços e Direções Regionais. 
 
2 -  Local: Gabinete do Secretário Regional – Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 
3 -  Área de atuação/atribuições: As previstas no artigo 8º do Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, publicada no 

JORAM, II série, n.º 56.º, de 23 de março. 
 
4 -  Requisitos legais de provimento: Licenciatura e os constantes do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo 

Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de julho, a saber: 
i)  Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii)  Possuir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura. 
 
5 -  Perfil pretendido: 

a) Experiência Profissional em cargos de direção/coordenação; experiência profissional na área das atribuições da 
Divisão do Orçamento de Funcionamento dos Serviços e Direções Regionais, designadamente as previstas no 
artigo 8º do Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, publicada no JORAM, II série, n.º 56.º, de 23 de março; 

b) Sentido Crítico; 
c) Motivação; 
d) Expressão e Fluência Verbais; 
e) Qualidade da Experiência Profissional; 
f) Capacidade de Liderança  
g) Formação Profissional adequada e relevante nas áreas referidas na alínea a). 

 
6 -  Apresentação da candidatura: Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser entregues pessoalmente ou 

remetidos pelo correio com aviso de receção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do 
presente aviso no Jornal Oficial da RAM, ao Gabinete do Secretário Regional– Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, sita ao Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional, 9004-528 Funchal e deverão, sob pena 
de exclusão, identificar o presente processo de seleção e ser instruídos com os seguintes documentos: 
a)  Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de documentação comprovativa de todas as situações e elementos 

nele mencionados; 
b)  Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 
c)  Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se achem vinculados, autenticada com selo branco ou 

carimbo em uso nos serviços, da qual conste a existência do vínculo à função pública, a categoria que detém e o 
tempo de serviço efetivo nessa categoria, na carreira e na função pública; 

d)  Documentos comprovativos da experiência profissional. 
 
7 -  Métodos de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão a Avaliação Curricular e a Entrevista Pública. Os critérios 

de apreciação e valoração da avaliação curricular e da entrevista pública, bem como o sistema de classificação final, 
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam de ata do júri do procedimento concursal, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitada. 

 
8 -  Composição do Júri: 
 
Presidente: 
 -  António Alberto Rodrigues Teixeira, Diretor do Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE - Gabinete do 

Secretário. 
 
Vogais Efetivos: 
 -  Sílvia Cristina Rego de França Dória, Diretora de Serviços de Planeamento e Gestão da Direção Regional de 

Administração Escolar; 
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 -  Luís Márcio Mendonça Alves, Diretor de Serviços de Gestão Financeira do Gabinete da Unidade de Gestão e 
Planeamento da SRE - Gabinete do Secretário. 

 
Vogais Suplentes: 
 -  Anna Elizabeth Santos Silva, Chefe de Divisão do Orçamento das Escolas do Gabinete da Unidade de Gestão e 

Planeamento da SRE - Gabinete do Secretário; 
 -  Cláudia Cristina Teixeira Félix de Sousa, Chefe de Divisão do Orçamento dos Investimentos do Gabinete da Unidade 

de Gestão e Planeamento da SRE - Gabinete do Secretário. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 15 de fevereiro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Aviso n.º 161/2022 
 
Sumário: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Gestão da 
Valorização e Capitalização Empresarial, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 
Texto: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Gestão 

da Valorização e Capitalização Empresarial, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM 
 
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.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, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 
de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, de 01 de fevereiro de 
2022, se encontra aberto procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
de Diretor de Gestão da Valorização e Capitalização Empresarial, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 

 
1. Cargo dirigente a prover: Diretor de Gestão da Valorização e Capitalização Empresarial, do Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
a) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e, 

no âmbito das atribuições da Direção de Gestão da Valorização e Capitalização Empresarial, as constantes do 
artigo 8.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de fevereiro. 

b) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura na área da Gestão e os constantes do n.º 1 
do artigo 3.º A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de 
julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura na área da Gestão. 
c) Perfil pretendido: 

i) Conhecimentos especializados e experiência nas áreas de atribuições da Direção de Gestão da Valorização e 
Capitalização Empresarial, nomeadamente as previstas no artigo 8.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro; 

ii) Capacidade de planeamento e de organização; 
iii) Capacidade de liderança e gestão das pessoas; 
iv) Capacidade de otimização de recursos; 
v) Capacidade de decisão; 
vi) Capacidade de orientação para a inovação e mudança; 
vii) Capacidade de responsabilidade e compromisso com o serviço; 
viii) Capacidade de análise da informação e sentido crítico; 
ix) Capacidade de relacionamento interpessoal; 
x) Capacidade de representação e colaboração institucional. 

 
2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 

dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), através de requerimento dirigido a Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, e entregue 
pessoalmente, no Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 
n.º 15, no Funchal, nos períodos compreendidos das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, ou remetido por correio, 
registado e com aviso de receção, ao Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua 
Alferes Veiga Pestana, n.º 15, 9054-505 Funchal, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 
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3. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

3.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, 
sendo que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, a 
saber, declaração emitida pelo órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a 
natureza do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira 
ou categoria e atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
3.2. O candidato deve ainda juntar: 

a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
 
4. Procedimento concursal: 

a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal: 

 
Presidente: 
- Dra. Ana Cristina Baptista Gouveia Fernandes, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial, IP-RAM. 
 
Vogais efetivos: 
 Dr. Marco António Rodrigues Figueira, Diretor de Gestão de Recursos, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 

IP-RAM, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; 
- Dra. Carla Regina Gouveia Galhanas, Diretora do Centro de Formalidades das Empresas. 
 
Vogais suplentes: 
-  Dr. José Jorge Nunes Gouveia, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM; 
-  Dra. Maria do Céu de Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, Diretora do Gabinete de Recursos 

Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 
 
Secretaria Regional de Economia, 1 de fevereiro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 
 
 

Aviso n.º 162/2022 
 
Sumário: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de Apoio 
Jurídico e Contencioso, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 
Texto: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão 

de Apoio Jurídico e Contencioso, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM 
 
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.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, e 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.ºs27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 
de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, de 01 de fevereiro de 
2022, se encontra aberto procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
de Chefe de Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 

 
1. Cargo dirigente a prover: Chefe de Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso, do Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial, IP-RAM. 
a) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do art.º 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e, no 

âmbito das atribuições da Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso, as constantes do art.º 10.º da Portaria 
n.º 37/2021, de 19 de fevereiro. 

b) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura em Direito e os constantes do n.º 1 do art.º 3.º A 
do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura em Direito. 
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c) Perfil pretendido: 
i) Conhecimentos especializados e experiência nas áreas de atribuições da Divisão de Apoio Jurídico e 

Contencioso, nomeadamente as previstas no artigo 10.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de fevereiro; 
ii) Capacidade de planeamento e de organização; 
iii) Capacidade de liderança e gestão das pessoas; 
iv) Capacidade de otimização de recursos; 
v) Capacidade de decisão; 
vi) Capacidade de orientação para a inovação e mudança; 
vii) Capacidade de responsabilidade e compromisso com o serviço; 
viii) Capacidade de análise da informação e sentido crítico; 
ix) Capacidade de relacionamento interpessoal; 
x) Capacidade de representação e colaboração institucional. 

 
2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 

dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), através de requerimento dirigido a Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, e entregue 
pessoalmente, no Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 
n.º 15, no Funchal, nos períodos compreendidos das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, ou remetido por correio, 
registado e com aviso de receção, ao Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua 
Alferes Veiga Pestana, n.º 15, 9054-505 Funchal, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

 
3. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

3.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, 
sendo que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, a 
saber, declaração emitida pelo órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a 
natureza do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira 
ou categoria e atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
3.2. O candidato deve ainda juntar: 

a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
 
4. Procedimento concursal: 

a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal: 

 
Presidente: 
- Dra. Maria do Céu de Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, Diretora do Gabinete de Recursos 

Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 
 
Vogais efetivos: 
- Dr. Marco António Rodrigues Figueira, Diretor de Gestão de Recursos, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 

IP-RAM, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; 
- Dr. José Jorge Nunes Gouveia, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 
Vogais suplentes: 
- Dra. Carla Regina Gouveia Galhanas, Diretora do Centro de Formalidades das Empresas; 
- Dra. Rita Maria Fernandes Rosa Gomes Araújo, Diretora de Gestão de Inovação e Competitividade. 
 
Secretaria Regional de Economia, 1 de fevereiro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 
 
 

Aviso n.º 163/2022 
 
Sumário: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de 
Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
 
Texto: 
Procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão 

de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM 
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Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.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, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 
de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, de 01 de fevereiro de 
2022, se encontra aberto procedimento concursal para o preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
de Chefe de Divisão de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 

 
1. Cargo dirigente a prover: Chefe de Divisão de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, do Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. 
a) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e, 

no âmbito das atribuições da Divisão de Planeamento, Acompanhamento e Auditoria, as constantes do artigo 
11.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de fevereiro. 

b) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura em Economia e os constantes do n.º 1 do 
artigo 3.º A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14 de 
julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura em Economia. 
c) Perfil pretendido: 

i) Conhecimentos especializados e experiência nas áreas de atribuições da Divisão de Planeamento, 
Acompanhamento e Auditoria, nomeadamente as previstas no artigo 11.º da Portaria n.º 37/2021, de 19 de 
fevereiro; 

ii) Capacidade de planeamento e de organização; 
iii) Capacidade de liderança e gestão das pessoas; 
iv) Capacidade de otimização de recursos; 
v) Capacidade de decisão; 
vi) Capacidade de orientação para a inovação e mudança; 
vii) Capacidade de responsabilidade e compromisso com o serviço; 
viii) Capacidade de análise da informação e sentido crítico; 
ix) Capacidade de relacionamento interpessoal; 
x) Capacidade de representação e colaboração institucional. 

 
2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 

dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), através de requerimento dirigido a Sua Excelência o Secretário Regional de Economia, e entregue 
pessoalmente, no Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua Alferes Veiga Pestana, 
n.º 15, no Funchal, nos períodos compreendidos das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, ou remetido por correio, 
registado e com aviso de receção, ao Gabinete do Secretário Regional de Economia, à Quinta Vila Passos, Rua 
Alferes Veiga Pestana, n.º 15, 9054-505 Funchal, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

 
3. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

3.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, 
sendo que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, a 
saber, declaração emitida pelo órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a 
natureza do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira 
ou categoria e atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
3.2. O candidato deve ainda juntar: 

a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
 
4. Procedimento concursal: 

a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal: 
 

Presidente: 
- Dra. Rita Maria Fernandes Rosa Gomes Araújo, Diretora de Gestão de Inovação e Competitividade. 
 
Vogais efetivos: 
- Dr. Marco António Rodrigues Figueira, Diretor de Gestão de Recursos, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 

IP-RAM, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; 
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 Dr. Nuno Miguel Garcia Jacinto, Chefe de Divisão dos Sistemas de Incentivos, do Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP-RAM. 

 
Vogais suplentes: 
- Dr. José Jorge Nunes Gouveia, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM; 
- Dra. Maria do Céu de Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, Diretora do Gabinete de Recursos 

Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia. 
 
Secretaria Regional de Economia, 1 de fevereiro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 

 
 

Aviso n.º 164/2022 
 
Sumário: 
Afixação e disponibilização da lista unitária de ordenação final, no âmbito do procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de três lugares de 
assistente técnico, da carreira de assistente técnico, destinado ao preenchimento de três postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM, aberto pelo Aviso n.º 391/2021, publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 114, Suplemento, de 30 de junho. 
 
Texto: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 

janeiro, pelo presente aviso se informa da afixação, no Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, e da 
disponibilização, na página eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em  

https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Publicacoes, da lista unitária de 
ordenação final, no âmbito do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de três lugares de assistente técnico, da carreira 
de assistente técnico, destinado ao preenchimento de três postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP RAM, aberto pelo Aviso n.º 391/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 114, Suplemento, de 30 de junho. 

 
Secretaria Regional de Economia, 9 de fevereiro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Despacho n.º 86/2022 
 
Sumário: 
Autoriza a celebração de 61 (sessenta e um) contratos de prestação de serviços de avaliação e vistoria “ad perpetuam rei memoriam” em 
cumprimento das decisões judiciais de nomeação de peritos avaliadores, nos termos dos artigos 20.º, 21.º, 45.º e 50.º, todos do Código 
das Expropriações. 
 
Texto: 
A Direção Regional do Património, no fundacional âmbito das funções que lhe estão cometidas, designadamente as 

relacionadas com os processos expropriativos, deve adotar instrumentos de gestão que permitam simplificar e agilizar os 
respetivos procedimentos. 

Com esse subido propósito, e de modo a dar cumprimento ao disposto nos artigos 20.º, 21.º, 45.º e 50.º, todos do Código 
das Expropriações, torna-se necessário proceder à contratação de peritos da lista oficial para efeitos de avaliação e elaboração 
dos autos de vistoria “ad perpetuam rei memoriam”. 

A prestação de serviços de avaliação e vistoria, objeto do presente despacho, é caracterizada pela independência do 
avaliador, devidamente certificada e titulada através da lista oficial de peritos do Tribunal da Relação de Lisboa, publicitado no 
sítio eletrónico da Direção-Geral da Administração da Justiça. 

O que está em causa é o estrito cumprimento de uma decisão judicial (nomeação do perito avaliador), imposta pelos artigos 
20.º, 21.º, 45.º e 50.º, todos do Código das Expropriações. 

A tramitação regular destes procedimentos expropriativos especiais exige e antecipa a prévia formalização dos 61 (sessenta 
e um) contratos objeto do presente despacho, e em última instância, a não formalização dos citados contratos poderá colocar 
em causa o andamento das formalidades do processo expropriativo e, em última instância, a execução das obras de interesse 
público. 

Atento ao exposto e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 6.º, todos da Portaria 
n.º 319/2018, de 24 de agosto, da Vice-Presidência do Governo Regional, autoriza-se a celebração de 61 (sessenta e um) 
contratos de prestação de serviços de avaliação e vistoria “ad perpetuam rei memoriam” em cumprimento das decisões 
judiciais de nomeação de peritos avaliadores, nos termos dos artigos 20.º, 21.º, 45.º e 50.º, todos do Código das Expropriações. 
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A despesa relativa ao ano económico de 2022 (ano económico em curso), no montante de €72.424,08 (IVA incluído), será 
suportada pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira, através da Classificação Orgânica 43 9 50 02 07, Classificação 
Económica D.01.01.07. A0.00, Projeto: 50153. 

 
O presente despacho, tomado na sua integralidade concetual, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, realizada 

nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, da Portaria n.º 319/2018, de 24 de agosto. 
 
Assinada em 15 de fevereiro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
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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: € 3,65 (IVA incluído) 
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