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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

Despacho n.º 245/2021 
 
Considerando que, através da Resolução n.º 203/2021, 

de 25 de março, publicada no JORAM, I Série, n.º 59, de 31 
de março de 2021, foi determinada a constituição de um 
grupo de trabalho com a finalidade do estudo e revisão do 
Código Fiscal de Investimento da Região Autónoma da 
Madeira (adiante designado abreviadamente por  
CFI-RAM), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 24/2016/M, de 28 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, e pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, e ainda pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020, de 31 de 
dezembro, visando maximizar os benefícios fiscais 
contratuais e outros de forma a garantir o reforço do tecido 
empresarial regional e a retoma da dinâmica de mercado; 

Considerando que a identificada Resolução  
n.º 203/2021, de 25 de março, mandata o Vice-Presidente 
do Governo Regional para proceder à criação de um grupo 
de trabalho, determinando a sua competência e atribuições; 

Considerando que a matéria em questão envolve uma 
especial articulação entre a Vice-Presidência do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares e outros 
departamentos do Governo Regional, nomeadamente com a 
Presidência do Governo Regional e a Secretaria Regional 
da Economia, no sentido de ser assegurado um 
acompanhamento técnico e multidisciplinar do processo de 
estudo e revisão do CFI-RAM, o que recomenda a criação 
de um grupo de trabalho técnico para o efeito. 

Nestes termos, 
 
1. É criado o Grupo de Trabalho que tem por missão 

o estudo e revisão do Código Fiscal de 
Investimento da Região Autónoma da Madeira. 

 
2. O Grupo de Trabalho será composto por sete 

elementos, sendo um da Presidência do Governo 
Regional, três da Vice-Presidência, e três da 
Secretaria Regional da Economia. 

 
3. Para o efeito, designo o Dr. José Luís Medeiros 

Gaspar, da Presidência do Governo Regional; a 
Dra. Maria João de França Monte, a Dra. Ana 
Maria Soares de Freitas e a Dra. Carina Isabel 
Gouveia Monteiro, da Vice-Presidência do 
Governo Regional; a Dra. Ana Filipa Mendonça 
Azevedo Ferreira, o Dr. José Jorge dos Santos 
Figueira Faria e o Dr. Ricardo Nuno Pestana 
Abreu, da Secretaria Regional da Economia. 

 
4. A coordenação do Grupo de Trabalho caberá à Dra. 

Maria João Monte. 
 
5. Na prossecução da sua missão, o Grupo de 

Trabalho, para efeitos de auscultação técnica, 
poderá recorrer a entidades públicas e/ou privadas 
especializadas na matéria em questão, por forma a 
darem, neste âmbito, o seu contributo. 

 

6. A constituição e funcionamento do Grupo de 
Trabalho não confere àqueles que o integram o 
direito ao pagamento de qualquer remuneração, 
nem à assunção de qualquer encargo adicional.  

 
7. O Grupo de Trabalho cessa as suas funções findas 

o processo de revisão do Código Fiscal de 
Investimento da RAM. 

 
Funchal, 29 junho de 2021. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 
E CIDADANIA 

 
Despacho n.º 246/2021 

 
Considerando que, nos termos do artigo 75.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, foi 
criada uma prestação social de combate à pobreza dos 
idosos, denominada Complemento Regional para Idosos, 
cabendo aos membros do Governo Regional com a tutela 
das finanças e da segurança social, a aprovação da 
regulamentação necessária à sua execução; 

Considerando que, deste modo, a Portaria n.º 362/2021, 
de 30 de junho, procedeu à referida regulamentação; 

Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da 
referida Portaria, os modelos de requerimento são 
aprovados por despacho do Secretário Regional de Inclusão 
Social e Cidadania. 

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria  
n.º 362/2021, de 30 de junho, determino o seguinte: 

 
1. São aprovados os modelos de requerimento 

constantes nos anexos I e II do presente despacho, 
e que dele fazem parte integrante, no âmbito do 
Complemento Regional para Idosos, criado pelo 
artigo 75.º do Decreto Legislativo Regional  
n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro. 

 
2. O modelo de requerimento constante no anexo I é 

utilizado pelos titulares do Complemento Solidário 
para Idosos ou de Pensão Social de Velhice. 

 
3. O modelo de requerimento constante no anexo II é 

utilizado pelos titulares de pensões de velhice do 
Regime Geral de Segurança Social, a que se refere 
o n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 362/2021, de 30 
de junho. 

 
4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação.  
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, no 

Funchal, aos 2 dias do mês de julho de 2021. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
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N.º de Identificação de Segurança Social:

*

*

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

*

*

*

O requerente, com n.º de Identificação da Segurança Social  

é titular do  * Complemento Solidário para Idosos * Pensão Social de Velhice

Requerimento para os Titulares do Complemento Solidário para Idosos ou de Pensão Social de Velhice

Telemóvel / Telefone _______________________

______ / ___ / ___                                     ____________________________________________________________________

__________________________________________

Forma de Pagamento (IBAN)  ________________________________________________________

Data de Nascimento: _______/ ___/___

Mais declaro não estar institucionalizado em unidades residenciais para idosos, nem em estabelecimentos sociais, geridos por entidades públicas, 

privadas ou do setor social, no âmbito da segurança social e da saúde.

Número de Identificação Fiscal:_________________

Email: __________________________________

Declaro que tomei conhecimento das informações relevantes para efeitos de recolha e tratamento dos meus dados pessoais, constantes no verso deste 

documento.

 2 - Declaração de Honra e Autorização para o Tratamento de Dados

Complemento Regional para Idosos

3 - Certificação do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM 

 1 - Dados Relativos ao Requerente

Morada: _____________________________________________________________________________________

(Ano / Mês / Dia)

(a preencher pelos Serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM) 

Nome Completo:  _____________________________________________________________________________

Código Postal: _______ / ____ , _________________________

Confirmo que sou titular:

___________________, _____ de ____________________ de ______

Autorizo os serviços competentes da Segurança Social a proceder diretamente à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das 

declarações prestadas no presente requerimento.

Autorizo os serviços competentes da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e dos CTT - Correios de Portugal, S.A. a proceder diretamente ao tratamento dos elementos necessários para efeitos de atribuição, 

processamento e pagamento do Complemento Regional para Idosos.

Complemento Solidário para Idosos

ou

Pensão Social de Velhice

(Assinatura do requerente ou do seu representante legal )

Assinatura e carimbo
_______________________________________________

Anexo I 
 

Requerimento para os Titulares do Complemento Solidário para Idosos ou de Pensão Social de Velhice 
 

Anverso 
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Informação para efeitos de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais

 Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais

O responsável pelo tratamento de dados é a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), com os seguintes 

contactos:

Morada

Rua João de Deus n.º 5

9050-027 Funchal

Contactos

T.: (+351) 291 210 100

F.: (+351) 291 210 148

Email:gabinete.sric@madeira.gov.pt

Encarregado da Proteção de Dados

Contactos

Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de Dados

Palácio do Governo Regional - Avenida Zarco

9004-527 FUNCHAL

Telefone: (351) 291 145 175

Email: gegpd.geral@madeira.gov.pt

Tratamento dos seus Dados Pessoais

Os dados serão tratados para efeitos de atribuição do Complemento Regional para Idosos,  nos termos previstos no artigo 75.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, e na Portaria n.º 362/2021, de 30 de junho . Estes dados 

serão alvo de transferência para o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para validação do 

preenchimento dos requisitos de atribuição do presente complemento, assim como para a Vice-Presidência do Governo 

Regional e dos Assuntos Parlamentares e CTT-Correios de Portugal, S.A. (quando aplicável) para efeitos de processamento 

do pagamento. Os dados serão conservados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são 

tratados e ainda para cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. Os dados poderão 

posteriormente vir a ser tratados  para fins de arquivo de interessa público ou para fins estatísticos.

Direitos dos Titulares dos Dados

Relativamente aos dados pessoais fornecidos, poderão ser exercidos junto à SRIC os seguintes direitos, nos termos previstos 

no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):

-Direito a solicitar o seu acesso; 

-Direito a solicitar a sua retificação;

-Direito a solicitar a sua eliminação;

-Direito a solicitar a limitação do seu tratamento;

-Direito a solicitar a sua transferência (direito à portabilidade dos dados);

O consentimento pode ser retirado em qualquer altura, devendo para tal comunicar essa vontade a esta Entidade.O facto de 

retirar o consentimento não afetará de forma alguma o tratamento até então realizado.

O direito de apresentar reclamação poderá ser exercido perante o Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de Dado da 

RAM (gegpd@madeira.gov.pt ou www.madeira.gov.pt/gegpd) e/ou à Comissão Nacional de Proteção de Dados, através de 

correio postal ou o correio eletrónico, dirigindo a sua exposição para geral@cnpd.pt.

Verso 
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N.º de Identificação de Segurança Social: ________________________________________________________________

*

*

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

*

*

*

O requerente, com n.º de Identificação da Segurança Social  

Morada: _______________________________________________________________________________________________

Email: _____________________________________________

Autorizo os serviços competentes da Segurança Social a proceder diretamente à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações 

prestadas no presente requerimento.

Autorizo os serviços competentes da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e dos CTT - 

Correios de Portugal, S.A. a proceder diretamente ao tratamento dos elementos necessários para efeitos de atribuição, processamento e pagamento do Complemento Regional 

para Idosos.

(Assinatura do requerente ou do seu representante legal)(Ano / Mês / Dia)

Mais declaro não estar institucionalizado em unidades residenciais para idosos, nem em estabelecimentos sociais, geridos por entidades públicas, privadas ou do setor 

social, no âmbito da segurança social e da saúde.

(a preencher pelos Serviços do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM) 

Data de Nascimento: _______/ ___/___

2 - Documentos de Aprentação Obrigatória

Forma de Pagamento (IBAN)  ________________________________________________________

Declaração IRS

Certidão de Dispensa de Entrega de Declaração de IRS

Número de Identificação Fiscal: ___________________________________

3 - Declaração de Honra e Autorização para o Tratamento de Dados 

Complemento Regional para Idosos

4 - Certificação do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM 

 1 - Dados Relativos ao Requerente

ou

Requerimento para os Titulares de Pensões de Velhice do Regime Geral de Segurança Social

Telemóvel / Telefone _______________________

___________________, _____ de ____________________ de ______

Assinatura e carimbo

_______________________________________________

Nome Completo:  _______________________________________________________________________________________

Código Postal: _______ / ____ , _________________________

Confirmo que sou titular de uma Pensão de Velhice do Regime Geral de Segurança Social, cujo valor total de pensão é de montante igual ou inferior ao valor da pensão 

mínima do regime geral de segurança social e que o meu rendimento ilíquido mensal não excede o valor do indexante de apoios sociais (IAS), em vigor.

Declaro que tomei conhecimento das informações relevantes para efeitos de recolha e tratamento dos meus dados pessoais, constantes no verso deste documento.

É titular de uma Pensão de Velhice do Regime Geral de Segurança Social, cujo valor total de pensão seja de montante igual ou inferior ao valor da pensão mínima do regime 

geral de segurança social, de acordo com o Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, e a Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro, nas suas atuais redações e a  Portaria n.º 

28/2020, de 31 de janeiro, que determina o valor para vigorar no ano de 2021 e que satisfaçam as condições de recurso estabelecidas no artigo 5.º da Portaria n.º 362/2021, de 30 

de junho .

______ / ___ / ___                                     ____________________________________________________________________

Anexo II 
 

Requerimento para os Titulares de Pensões de Velhice do Regime Geral de Segurança Social 
 

Anverso 
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Relativamente aos dados pessoais fornecidos, poderão ser exercidos junto à SRIC os seguintes direitos, nos termos previstos 

no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):

-Direito a solicitar o seu acesso; 

-Direito a solicitar a sua retificação;

-Direito a solicitar a sua eliminação;

-Direito a solicitar a limitação do seu tratamento;

-Direito a solicitar a sua transferência (direito à portabilidade dos dados);

O consentimento pode ser retirado em qualquer altura, devendo para tal comunicar essa vontade a esta Entidade.O facto de 

retirar o consentimento não afetará de forma alguma o tratamento até então realizado.

O direito de apresentar reclamação poderá ser exercido perante o Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de Dado da 

RAM (gegpd@madeira.gov.pt ou www.madeira.gov.pt/gegpd) e/ou à Comissão Nacional de Proteção de Dados, através de 

correio postal ou o correio eletrónico, dirigindo a sua exposição para geral@cnpd.pt.

Direitos dos Titulares dos Dados

Tratamento dos seus Dados Pessoais

Os dados serão tratados para efeitos de atribuição do Complemento Regional para Idosos,  nos termos previstos no artigo 75.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, e na Portaria n.º 362/2021, de 30 de junho . Estes dados 

serão alvo de transferência para o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM, IP-RAM) para validação do 

preenchimento dos requisitos de atribuição do presente complemento, assim como para a Vice-Presidência do Governo 

Regional e dos Assuntos Parlamentares e CTT-Correios de Portugal, S.A. (quando aplicável) para efeitos de processamento 

do pagamento. Os dados serão conservados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são 

tratados e ainda para cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. Os dados poderão 

posteriormente vir a ser tratados  para fins de arquivo de interessa público ou para fins estatísticos.

Encarregado da Proteção de Dados

Informação para efeitos de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais

 Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais

O responsável pelo tratamento de dados é a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), com os seguintes 

contactos:

Morada

Rua João de Deus n.º 5

9050-027 Funchal

Contactos

T.: (+351) 291 210 100

F.: (+351) 291 210 148

Email:gabinete.sric@madeira.gov.pt

Contactos

Gabinete do Encarregado Geral de Proteção de Dados

Palácio do Governo Regional - Avenida Zarco

9004-527 FUNCHAL

Telefone: (351) 291 145 175

Email: gegpd.geral@madeira.gov.pt

Verso 
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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) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CORRESPONDÊNCIA   
 
 

 

PUBLICAÇÕES 

 
 

 

 

 
EXEMPLAR 

 
ASSINATURAS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

EXECUÇÃO GRÁFICA 

IMPRESSÃO 

DEPÓSITO LEGAL 

 
 


