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SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,  
TURISMO E CULTURA 

 
Aviso n.º 47/2017 

 
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 dezem-
bro; 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 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de 
Julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Re-
gional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, torna-se público que, 
por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional da 
Economia, Turismo e Cultura, de 6 de março de 2017, se 
encontra aberto procedimento concursal destinado ao pre-
enchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 
1.º grau, da Direção de Gestão de Instrumentos de Apoio 
(DGIA) do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP- 
-RAM (IDE, IP-RAM). 

  
1. Cargo dirigente a prover: Diretor da Direção de 

Gestão de Instrumentos de Apoio (DGIA) do IDE, 
IP-RAM. 
a. Área de atuação: As referidas no n.º 1 do arti-

go 8.º da Lei n.º 2/2004, e, no âmbito da atri-
buição da Direção de Gestão de Instrumentos 
de Apoio (DGIA) do IDE, IP-RAM, as cons-
tantes do artigo 6.º da Portaria n.º 8/2013, de 7 
de fevereiro, da Vice-Presidência do Governo 
Regional e Secretaria Regional do Plano e Fi-
nanças, publicada no JORAM, I Série, n.º 16, 
de 7 de fevereiro, que aprova os Estatutos do 
IDE, IP-RAM. 

b. Requisitos formais de provimento: Os cons-
tantes do n.º 1 do artigo 3.º-A, do Decreto Le-
gislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 27/2006/M, de 14 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber: 
i. Ser trabalhador em funções públicas por 

tempo indeterminado; 
ii. Reunir 6 anos de experiência profissional 

em funções, cargos, carreiras, ou catego-
rias para cujo exercício ou provimento 
seja exigível licenciatura. 

c. Perfil exigido: Licenciatura em Economia ou 
Gestão de Empresas (fator preferencial); Ex-
periência na área das competências da Unida-
de Orgânica Nuclear da Direção de Gestão de 
Instrumentos de Apoio (DGIA) identificadas 
no artigo 6.º da Portaria n.º 8/2013, de 7 de 
fevereiro; Conhecimento dos Programas Ope-
racionais; Conhecimentos sobre os Regula-
mentos Comunitários referentes ao FEDER; 
Conhecimentos sobre a legislação nacional e 
regional referente à aplicação do FEDER; Co-
nhecimentos sobre a legislação referente à 
aplicação dos diferentes tipos de apoio ao te-
cido empresarial da Região Autónoma da Ma-
deira (fator preferencial); Formação sobre os 
sistemas de informação de gestão de fundos 
comunitários; Experiência em matéria de sis-

temas informáticos e de informação na área 
dos sistemas de incentivos à atividade empre-
sarial; Formação sobre auxílios de estado; 
Conhecimentos sobre os Regulamentos em 
matéria de auxílios de estado; Experiência em 
elaboração de planos e relatórios; Experiência 
na execução de ferramentas informáticas de 
apoio à análise dos diferentes instrumentos de 
apoio no âmbito dos Fundos comunitários 
aplicáveis à atividade empresarial; Experiên-
cia em análise económico-financeira de em-
presas; Experiência em coordenação e gestão 
dos sistemas de incentivos à atividade empre-
sarial. 

 
2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao 

presente procedimento concursal é apresentada no 
prazo máximo de dez dias úteis contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente aviso, atra-
vés de requerimento em suporte papel (com refe-
rência ao número do Jornal Oficial onde se encon-
tra publicado o presente aviso de abertura), que de-
verá ser entregue pessoalmente ou remetido pelo 
correio registado com aviso de receção, dentro do 
referido prazo, dirigido ao Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Empre-
sarial, IP-RAM, sito na Avenida Arriaga, 21-A, 
Edifício Golden, 3.º Piso, 9004-528 Funchal. 

 
3. Documentos a juntar ao processo:  

 
3.1.  O requerimento de apresentação de candidatu-

ra ao procedimento concursal deve ser acom-
panhado da seguinte documentação, sendo 
que a não apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos exigidos determinará 
a exclusão do candidato: 
a. Curriculum Vitae, detalhado, devidamen-

te datado e assinado; 
b. Fotocópia do certificado de habilitações 

académicas; 
c. Documento comprovativo dos requisitos 

previstos no n.º 1 do artigo 3.º-A do De-
creto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, 
de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legis-
lativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de 
julho, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 
de julho, a saber, declaração emitida pelo 
órgão ou serviço onde o trabalhador exerça 
funções, onde conste a natureza do vínculo 
de emprego público por tempo indetermi-
nado, data da sua constituição e cargo, car-
reira ou categoria e atividade que executa, 
com a indicação do tempo de serviço pres-
tado 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 experiên-
cia profissional e dos conhecimentos que 
constituem condições preferenciais para 
o preenchimento do cargo. 



15 de março de 2017 
Número 47 

3 

 

4. Procedimento concursal:  
a. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a 

utilizar no presente procedimento são a Avali-
ação Curricular (AC) e a Entrevista profissio-
nal de seleção (EPS). 

b. Os critérios de apreciação e ponderação da 
Avaliação Curricular e da Entrevista profis-
sional de seleção bem como o sistema de clas-
sificação final dos candidatos, incluindo a res-
petiva fórmula classificativa, constam da ata 
da reunião do júri do procedimento concursal, 
sendo a mesma facultada aos candidatos sem-
pre que solicitada. 

c. O procedimento de concursal é urgente e de 
interesse público, não havendo lugar a audiên-
cia de interessados. 

d. Júri do procedimento concursal: 
 

i.Presidente: 
-  José Jorge Nunes Gouveia, Vogal do 

Conselho Diretivo do IDE, IP-RAM. 
 
ii.Vogais efetivos: 
-  Ana Cristina Baptista Gouveia Fernan-

des, Vogal do Conselho Diretivo do IDE, 
IP-RAM, que substitui o presidente do 
júri nas suas ausências e impedimentos; 

-  Carla Regina Gouveia Galhanas, Subdi-
retora do Centro de Formalidades de 
Empresas (CFE). 

 
iii.Vogais suplentes: 
-  Marco António Andrade Freitas, Diretor 

da Direção de Gestão de Recursos do 
IDE, IP-RAM; 

-  Rui Fernando de Andrade Costa, Diretor 
de Serviços de Apoio à Gestão, da Secre-
taria Regional da Economia, Turismo e 
Cultura (SRETC). 

 
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 

aos 10 dias de março de 2017. 
 
A CHEFE DE GABINETE, Raquel França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
PESCAS 

 
Despacho n.º 131/2017 

 
Despacho n.º GS-23/SRAP/2017 
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.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 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.ºs 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, coordena-
ção e controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiên-

cia profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licen-
ciatura, 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 supra  
citada Lei, foi aberto procedimento concursal para provi-
mento do cargo de Chefe de Divisão de Proteção Veteriná-
ria e Pecuária, cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
previsto na orgânica da Direção Regional de Agricultura, 
cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 117, 
de 6 de julho de 2016, no “Jornal de Notícias” de 13 de 
julho de 2016 e na Bolsa de Emprego Público da Região 
Autónoma da Madeira; 

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 Re-
gional 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 e retificado pela Declaração de 
Retificação nº 15/2016 de 24 de agosto, propôs a nomeação 
do Dr. Pedro Miguel Alves Delgado para o cargo de Chefe 
de Divisão de Proteção Veterinária e Pecuária, da Direção 
Regional de Agricultura, mediante proposta devidamente 
fundamentada, na qual considera que este possui a experi-
ência profissional necessária nas áreas de atribuições da 
Divisão de Proteção Veterinária e Pecuária e por reunir 
todos os requisitos legais exigidos para o provimento do 
cargo, de acordo com o n.º 1 do artigo 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 dezem-
bro, 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.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 agos-
to, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autó-
noma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legis-
lativos Regionais n.ºs 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 co-
missão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de 
Chefe de Divisão de Proteção Veterinária e Pecuária, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de 
Agricultura, o licenciado Pedro Miguel Alves Delgado, 
Inspetor Principal, da carreira de Inspeção, do mapa de 
pessoal da Inspeção Regional das Atividades Económicas, 
da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.  

 
O presente despacho vai para publicação, acompanho do 

currículo académico e profissional do designado. 
 
A presente designação produz efeitos à data do presente 

despacho. 
 
A despesa com este provimento tem cabimento orça-

mental na Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na 
classificação orgânica: Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 
02, Subdivisão 01, 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.SF.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a 1 de mar-

ço de 2017. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 



4  
Número 47 

15 de março de 2017 

 

Anexo do Despacho n.º 131/2017, de 15 de março 
 

Nota Curricular 
 

Curriculum vitae 
Identificação: 
Nome: Pedro Miguel Alves Delgado 
Data de Nascimento 23 de maio de 1978 
Naturalidade: São Pedro - Funchal 
 
Habilitações Académicas: 
-  Mestrado em Ciências do Consumo Alimentar, 

concluído em 30 de abril de 2013 na Universidade 
Aberta, com a classificação final de 19 valores. 

-  Licenciatura em Medicina Veterinária - Licenciado 
a 7 de maio de 2003 pela Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, 
com a classificação final de 13 valores. 

-  Curso do Ensino Secundário - Agrupamento 1 / 
Geral, concluído no ano letivo 1996 / 1997, com a 
média final de 18 valores. 

 
Habilitações Profissionais: 
-  Curso de “Formação de Formadores”, com a dura-

ção de 90 horas, decorrido de 02/11/1999 a 
15/12/1999, Certificado n.º FVN/523/99, pelo Cen-
tro de Formação Profissional da Venda Nova - Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional com 
Certificado de Aptidão Profissional (Certificado  
n.º EDF 18706/2000 DL). (CAP em vigor no âmbi-
to da Portaria 994/2010, de 29 de Setembro) 

-  Cursos de Informática: 
-  “WORD - Avançado”, de 10 a 18 de março de 

2005, com a duração total de 21 horas, que 
decorreu na DTIM, organizado pela Direção 
Regional da Administração Pública e Local, 
com a classificação final de 19 valores. 

-  “Construção de Páginas - Front Page - Avan-
çado”, de 17 a 24 de novembro de 2004, com 
a duração total de 18 horas, que decorreu na 
DTIM, organizado pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, com a classi-
ficação final de 19 valores. 

-  “Construção de Páginas - Front Page - Inicia-
ção”, de 22 a 29 de setembro de 2004, com a 
duração total de 18 horas, que decorreu na 
DTIM, organizado pela Direção Regional da 
Administração Pública e Local, com a classi-
ficação final de 19 valores.  

 
Atividade Profissional: 
-  Chefe de Divisão de Proteção Veterinária e Pecuá-

ria, da Direção Regional de Agricultura, designado 
em regime de substituição, com efeitos a partir de 
19 de abril de 2016 (Aviso n.º 70/2016, de 21 de 
abril de 2016, II Série, Número 73 e Declaração de 
Retificação n.º 11/2016, de 28 de abril de 2016, II 
Série, Número 77), ambos publicados no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, cargo 
que exerce até a data. 

 
Exerceu Funções: 
-  Inspetor Principal, integrado na carreira de Inspetor 

Superior, na Inspeção Regional das Atividades 
Económicas, de 16 de março de 2009 (conforme 
“Aviso” publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, II Série, Número 108, de 5 
de junho de 2009) 18 de Abril de 2016. 

-  Inspetor, integrado na carreira de Inspetor Superi-
or, na Inspeção Regional das Atividades Económi-
cas, desde 28 de dezembro de 2004 (conforme 
“Aviso” publicado no Jornal Oficial da Região 

Autónoma da Madeira, II Série, Número 20, de 28 
de janeiro de 2005) até 16 de março de 2009. 

 
Outras Atividades: 
-  Eleito e exerceu funções de Presidente do Conse-

lho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos 
Veterinários (OMV) para o quadriénio 2016-2019. 
(Com suspensão provisória de funções, solicitada 
pelo signatário, desde a “tomada de posse” até 17 
de março de 2016. Renúncia de funções, por ter si-
do nomeado Chefe de Divisão, situação considera-
da incompatível de acordo com os estatutos da 
OMV).  

-  Presidente do Conselho Regional da Madeira da 
Ordem dos Médicos Veterinários, entre os anos 
2013 e 2015. (Com suspensão provisória de fun-
ções, solicitada pelo signatário, desde 18 de setem-
bro até o final do mandato). 

-  Membro da Assembleia Regional da Madeira, da 
Ordem dos Médicos Veterinários, entre os anos 
2010 e 2012 (função - vice-presidente). 

 
Atividades Extraprofissionais: 
-  Coautor do artigo intitulado “Avaliação das Quei-

xas e das Reclamações Relativas aos Serviços do 
Setor Agroalimentar da Região Autónoma da Ma-
deira: Perspetiva do Consumidor”, juntamente com 
a Professora Doutora Ana Pinto de Moura e com o 
Professor Doutor Luís Miguel Cunha, publicado na 
revista “Alimentação Humana”, 2014, Volume 20, 
n.º 2 e 3. 

-  Palestrante sobre o tema “Queixas e reclamações 
no sector agroalimentar: Realidade da Região Au-
tónoma da Madeira” no âmbito do VIII Congresso 
da Ordem dos Médicos Veterinários e IV Encontro 
de Formação, realizado em 30 de novembro e 01 
de dezembro de 2013. 

-  Formador do Módulo de “Higiene e Segurança 
Alimentar”, na área Técnico-Científica I, do Curso 
de Formação Específica para Estagiários da Carrei-
ra de Inspetor-adjunto, da Inspeção Regional das 
Atividades Económicas, realizado de 06/12 a 21 
/12/2005, com um total de 54 horas. 

-  Formador do Módulo de “Higiene Alimentar”, 
Curso: Técnico de Segurança e Higiene no Traba-
lho, Entidade Promotora: ACIM, Empresa de For-
mação Profissional: CAMFOR. Total de horas mi-
nistradas: 21 horas. Ano:2004.  

-  Comunicação oral e apresentação de poster no 
“Seminário - Genética e Doença” que decorreu na 
Faculdade de Medicina Veterinária no período de 
28 de abril de 1999 a 25 de maio de 1999. 

 
Estágios: 
-  Estágio da carreira de Inspetor Superior, na Inspe-

ção Regional das Atividades Económicas da Regi-
ão Autónoma da Madeira, de 04 de maio de 2004 
(conforme “Aviso” publicado no Jornal Oficial da 
Região Autónoma da Madeira, II Série, Número 
116, de 15 de junho de 2004) a 28 de dezembro de 
2004. 

-  Estágio realizado na Inspeção Regional das Ativi-
dades Económicas da Região Autónoma da Madei-
ra, no âmbito do Programa Ocupacional de De-
sempregados, de 1 de março de 2004 a 30 de abril 
de 2004. 

-  Estágio profissional realizado na Inspeção Regio-
nal das Atividades Económicas da Região Autó-
noma da Madeira, de 15 de maio de 2003 a 14 de 
fevereiro de 2004.Classificação final de estágio - 
- Muito Bom. 
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-  Estágio curricular realizado na Inspeção Regional 
das Atividades Económicas da Região Autónoma 
da Madeira, na área de “Higiene e Segurança Ali-
mentar”, de 2 de janeiro a 2 de maio de 2003 e ela-

boração de um Relatório de Atividades de Estágio 
com o título “O Papel do Médico Veterinário num 
Órgão de Polícia Criminal”. Classificação final de 
estágio - Muito Bom. 

 
 
Ações de formação contínua (Área profissional) 
 

Formação Profissional Entidade Promotora e Formadora 
Ano de  

realização 

Número de 

horas 

Curso “Better training for Safer Food” – Bem-Estar Animal no 

Abate e Occisão para Controlo de Doença Ed. II 

European Commission-Consumers, 

Health and Food Executive Agency 
2016 9 

Ação de Formação – Plano Nacional de Controlo de Utilização de 

Medicamentos (PNCUM) – modalidade E-Learning 
DGAV 2016 3 

Workshop “Como reduzir o desperdício alimentar: propostas de 

intervenção” 
UA / DRM OMV 2015 2 

Curso “Better training for Safer Food” – “Training on New  

Investigation Techniques Food Fraud (Course A) 

European Commission-DG Health 

and Food Safe 
2015 

9 

 

Seminário “Pela defesa dos Interesses Coletivos dos  

Consumidores” 

SRAS – IASaúde /Defesa do Con-

sumidor  
2015  

Workshop “Informação ao Consumidor: Novas Regras sobre 

Rotulagem de Géneros Alimentícios”  
UA 2014  

Seminário “ASAE- Desafios Presentes e Futuros”  ASAE 2014  

Seminário “Do Direito à Informação ao Consumo Seguro” 
SRAS – IASaúde / 

Defesa do Consumidor 
2014  

Ação de Formação “Licenciamento Zero” AMRAM 2014 14 

Seminário “Questões Alimentares na Perspetiva do Consumidor” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2014 7 

Conferência “Agricultura Familiar na RAM- Passado, Presente e 

(que) Futuro” 
ONU/FAO 2014  

Palestra “doenças neurológicas, não cirúrgicas, em cães e gatos” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2013 

 

 

VIII Congresso da OMV e IV Encontro de Formação OMV 2013  

Palestra “Boas Práticas de Gestão no Exercício da Atividade 

Clínica”  
Conselho Regional do Norte da OMV 2013  

Palestra “Abates de Urgência-Enquadramento Legal e Boas  

Práticas” 
Conselho Regional do Norte da OMV 2013  

Ação de Formação “Regras Aplicáveis ao sector Alimentar” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2012 10 

III Encontro de Formação OMV – XIII Congresso de Medicina 

Veterinária 
OMV 2012  

“Poultry Welfare Training” Animal Welfare Training Ltd  2012  

Ação de Formação “Fisioterapia e Reabilitação” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2012 5 

Colóquio “Animais de Companhia: Doenças Infeciosas, Doenças 

Dermatológicas e Medicina do Comportamento” 

OMV/ C. Regional da Madeira da 

OMV 
2012  

Ação de Formação “Oncologia Veterinária” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2012  

Seminário “Dia Mundial dos Direitos do Consumidor” 
SRAS – Serviço de Defesa do Con-

sumidor  
2012  

Ação Comemorativa do “Dia Internacional da Mulher” SRERH – DRT Serviço de Igualdade 2012  

Ação de Formação “Displasia do Cotovelo e Insuficiência Renal 

em Gatos” 

Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2011 5 

II Encontro de Formação OMV  OMV 2011  
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Formação Profissional Entidade Promotora e Formadora 
Ano de  

realização 

Número de 

horas 

Ação de Formação “Higiene e Segurança Alimentar” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2011 10 

Ação de Formação “Comportamento Animal” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2011 4 

Seminário “Compras na Internet e Proteção dos Consumidores” 
SRAS – Serviço de Defesa do Con-

sumidor 
2011  

I Encontro de Formação OMV  OMV 2010  

I Seminário de Pecuária Biológica  
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2010  

Seminário “Da Memória se constrói a História das Mulheres” SRRH – DSI e DRT 2010  

Seminário “Pancreatites no cão e no gato” 
Conselho Regional da Madeira da 

OMV 
2010  

Curso “Patologia e diagnóstico na avicultura industrial” ControlVet Madeira 2010 7 

Ação “Apicultura Biológica” Montado dos Aviceiros 2009 27 

Sessão de informação/esclarecimento sobre “Detenção de  

Canídeos” 
SRA - DRADR 2009 4 

Curso de Formação Profissional “Formulação de Objetivos e 

Indicadores de Medida e Fixação de Metas de Desempenho” 
DRAP 2009 21 

Lei da Parentalidade Instituto de Emprego da Madeira 2009  

Seminário “Um Novo Olhar sobre o Consumo” SRRH – Defesa do Consumidor 2009  

Conferência “O Jovem como Figura Nuclear nas Preocupações de 

Consumo” 
SRRH-DRJ 2009  

Ação de formação “Introdução ao Direito de Autor e Direitos  

Conexos” (na vertente da “Fiscalização) 
Sociedade Portuguesa de Autores 2009 4 

Ação de formação “Fiscalização do DL 301/07 de 23 de Agosto de 

2007” 
Qualidade Siderúrgica Portuguesa 2008 7 

Ação de formação “ASAE e a Declaração de Aceitação dos Aços 

para Betão Armado e Pré-Esforçado, DL 301/2007” 
Qualidade Siderúrgica Portuguesa 2008 2 

Workshop “Certificação da Segurança Alimentar na Restauração” APCER, 2008  

Curso “Investigação Criminal”  ASAE 2007 120 

Seminário “Cidadania e Defesa do Consumidor” SRRH – Defesa do Consumidor 2007  

Seminário “Qualidade e segurança Alimentar na Restauração” APCER 2007  

Seminário “Certificar para Ganhar o Futuro” APCER 2007  

Workshop “A Segurança Alimentar e o Sistema Obrigatório  

HACCP” 
APQ-Delegação da Madeira  2006  

 Seminário “Qualidade e Segurança Alimentar” APQ-Delegação da Madeira / DRCIE 2006  

Seminário “Higiene Alimentar – Novos Regulamentos da EU” SRA 2006 12 

Curso “Direito das Contraordenações” Vice-presidência - DRAPL 2006 24 

Ação de Formação: “Metodologias de Investigação e Fiscalização” SRRH-IRAE 2006 30 

Seminário “Para Além da Certificação da Qualidade” APQ-Delegação da Madeira / DRCIE 2006  



15 de março de 2017 
Número 47 

7 

 

 

Formação Profissional Entidade Promotora e Formadora 
Ano de  

realização 

Número de 

horas 

Ação “Direito das Contraordenações” IRAE 2006 12 

Curso “Bases para o Autocontrolo em Restauração Coletiva e 

Segurança Alimentar” 
ACIF 2006 24 

Seminário “Endividamento e Sobre-endividamento dos  

Consumidores, Prevenção e Tratamento” 
SRRH – Defesa do Consumidor 2006  

Ação de Formação: “Atividade Económica e Perícia Contabilística”  SRRH-IRAE 2006 18 

Ação de Formação: “Processo Penal” SRRH-IRAE 2006 20 

Ação de Formação: “Introdução ao Direito” SRRH-IRAE 2005 10 

Ação de Formação: “Direito Penal” SRRH-IRAE 2006 10 

Curso “Segurança Alimentar” IGAE 2004 32 

Conferência Internacional “Food Protection 2004” 
Cooperativa de Ensino Superior Egas 

Moniz -NIFCSQA 
2004  

“Segurança Alimentar / Boas Práticas” SGS Portugal / FN Hotelaria 2004  

Seminário “A Defesa do Consumidor no Século XXI” 
SRRH – Serviço de Defesa do Con-

sumidor 
2004  

XXVII Jornadas Médico-Veterinárias 

“Inspeção Sanitária e Qualidade Alimentar” 
UTL-FMV 2003  

Curso “Qualidade e Segurança Alimentar” SRA - DRP 2003 38 

Conferência Internacional “Food Protection 2003”  
Cooperativa de Ensino Superior Egas 

Moniz -NISQA 
2003  

Colóquio sobre Segurança Alimentar “Autocontrolo /  

Implementação e Avaliação” 
OMV – Conselho Regional do Centro 2003  

2.º Colóquio sobre Fauna Silvestre UTL-FMV Grupo Fauna 2002  

XXV Jornadas Médico-Veterinárias: “Meios Complementares de 

Diagnóstico – Eletrocardiografia e Imagiologia” 
UTL-FMV 2001  

Colóquios de “Medicina Veterinária Aplicada a Espécies Exóticas 

e Selvagens” 
UTL-FMV Grupo Fauna 2001  

Colóquios de Medicina Veterinária Aplicada a Espécies Exóticas e 

Selvagens 
UTL-FMV Grupo Fauna 2001  

V Congresso Português de Parasitologia 
Sociedade Portuguesa de Parasito-

logia 
2000  

Seminário “Genética e Doença” UTL -FMV 1999  

 
Funchal, 1 de março de 2017. 
 
Pedro Delgado 
 
 
 

Despacho n.º 132/2017 
 

Despacho n.º GS-18/SRAP/2017 
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.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 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.ºs 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, coordena-
ção e controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiên-
cia profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licen-
ciatura, 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 supra ci-
tada Lei, foi aberto procedimento concursal para provimen-
to do cargo de Chefe de Divisão de Experimentação e Me-
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lhoria Agrícola, cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
previsto na orgânica da Direção Regional de Agricultura, 
cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 117, 
de 6 de julho de 2016, no “Jornal de Notícias” de 13 de 
julho de 2016 e na Bolsa de Emprego Público da Região 
Autónoma da Madeira; 

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 Re-
gional 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 e retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, propôs a nomea-
ção do Eng.º Adriano António Pinto Maia para o cargo de 
Chefe de Divisão de Experimentação e Melhoria Agrícola, 
da Direção Regional de Agricultura, mediante proposta 
devidamente fundamentada, na qual considera que este 
possui a experiência profissional necessária nas áreas de 
atribuições da Divisão de Experimentação e Melhoria Agrí-
cola e por reunir todos os requisitos legais exigidos para o 
provimento do cargo, de acordo com o n.º 1 do artigo 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 dezem-
bro, 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.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 agos-
to, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autó-
noma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional  
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legis-
lativos Regionais n.ºs 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 co-
missão de serviço, pelo periodo de três anos, no cargo de 
Chefe de Divisão de Experimentação e Melhoria Agrícola, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regio-
nal de Agricultura, o licenciado Adriano António Pinto 
Maia, Técnico Superior do mapa de pessoal desta Direção 
Regional.  

O presente despacho vai para publicação, acompanho do 
currículo académico e profissional do designado. 

A presente designação produz efeitos à data do presente 
despacho. 

A despesa com este provimento tem cabimento orça-
mental na Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na 
classificação orgânica: Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão 
02, Subdivisão 01, 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.SF.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a 1 de mar-

ço de 2017. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS, 

José Humberto de Sousa Vasconcelos 
 
 

Anexo Despacho n.º 132/2017, de 15 de março 
 

Nota Curricular 
Curriculum vitae 
Adriano António Pinto Maia 
Funchal 
01 de março de 2017 
1 -  Dados Pessoais: 
 Nome: Adriano António Pinto Maia 
 Data de nascimento: 16/01/1968 

 Filiação: José de Moura Maia e de Laura Macedo 
Teixeira Pinto 

 Naturalidade: Macieira da Lixa - Concelho de Fel-
gueiras - Distrito do Porto 

 
2 -  Formação Académica e Profissional: 

-  Outubro de 1987 - Ingressei no Curso de En-
genharia Agrícola na Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

-  Outubro de 1991 - Iniciei o estágio curricular 
sobre o tema "Ecologia e Epidemiologia do 
Vírus do Amarelo Ananicante da Cevada 
(BYDV) no Outono-Inverno 1991/92 em 
Trás-os-Montes", tendo como orientador a 
Professora Doutora Ana Maria Nazaré Pereira 
do Departamento de Proteção de Plantas da 
UTAD, Secção de Virologia. O trabalho práti-
co teve a duração de 10 meses. 

-  Março a julho de 1992 - Estudamos pela pri-
meira vez em Portugal, uma técnica de dete-
ção do vírus (Cocktail-ELISA), diretamente 
nos vetores (afídeos) tendo-se obtido bons re-
sultados. 

-  Ano letivo 92/93 - Fui docente de Matemática 
na Escola Secundária de Santa Cruz - Madei-
ra, nos 8.º e 9.ºs anos e convidado a dar apoio 
a alunos com dificuldades de aprendizagem, 
dos 7.º aos 9.ºs anos de escolaridade. 

-  Setembro de 1993 - Conclui a licenciatura em 
Engenharia Agrícola. 

-  Ano letivo 93/94 - Fui docente de Ciências da 
Natureza na Escola Preparatória da Calheta, 
nos 5.º e 6.ºs. anos. 

-  19/09/1994 - Iniciei as minhas funções como 
Técnico Superior 2.ª Classe contratado a tem-
po certo, na D.R.A.-Madeira - D.S.P.A.- Cen-
tro de Desenvolvimento de Fruticultura Sub-
tropical - Quebradas - São Martinho - 9000- 
-254 - Funchal. Iniciei a minha atividade no 
desenvolvimento de trabalhos e prestação de 
apoio técnico nas áreas de fruticultura tempe-
rada e subtropical, nesta última, com destaque 
para a cultura da anoneira.  

-  01/03/95 - Fui admitido como Estagiário da 
Carreira de Engenheiro, onde desenvolvi vá-
rios trabalhos experimentais relacionados com 
a produção, efetuei uma pesquisa bibliográfica 
sobre o Passado, Presente e Perspetivas Futu-
ras da Fruticultura de Clima Temperado na 
Região Autónoma da Madeira (R.A.M.), ini-
ciei a prospeção, avaliação, conservação e 
multiplicação de variedades regionais de fru-
teiras de clima temperado, com destaque para 
a macieira, cerejeira, ameixeira e castanheiro. 

-  25/11/96 - Fui admitido no Quadro de Pessoal 
da Direção Regional de Agricultura da Madei-
ra - Direção de Serviços de Produção Agríco-
la, na Divisão de Fruticultura. 

-  31/08/98 - Fui nomeado definitivamente, Téc-
nico Superior de 1.ª Classe da Carreira de En-
genheiro, do Quadro de Pessoal da Direção 
Regional de Agricultura, públicado no JOR-
AM n.º 165 II Série de 28/08/98. 

-  09/09/02 - Fui nomeado definitivamente para 
a categoria de Técnico Superior Principal, da 
Carreira de Engenheiro, do Quadro de Pessoal 
da Direção Regional de Agricultura, publica-
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do no JORAM n.º 177 II Série, de 17 de se-
tembro de 2002. 

-  17/07/03 - Fui admitido como Chefe de Divi-
são da Divisão de Divulgação e Apoio Técni-
co, na Direção de Serviços de Produção Agrí-
cola da Direção Regional de Agricultura da 
Madeira, cargo que vim desempenhando até 
11 de julho de 2005. 

-  11/07/05 - Fui nomeado em regime de substi-
tuição para o cargo de Chefe de Divisão de In-
formação e Divulgação Agrária da Direção de 
Serviços de Desenvolvimento Rural, da Dire-
ção Regional de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (publicado no Jornal Oficial  
n.º 165, II Série, de 29 de agosto de 2005). 

-  05/12/05 - Fui nomeado em comissão de ser-
viço para o cargo de Chefe de Divisão da Di-
visão de Informação e Divulgação Agrária na 
Direção de Serviços de Desenvolvimento Ru-
ral. 

-  12/08/2008 - Foi renovada a comissão de ser-
viço para o cargo de Chefe de Divisão da Di-
visão de Apoio ao Agricultor, através do des-
pacho n.º 86H/2008 produzindo efeito a 
15/11/2008. 

-  11/2011 - Foi renovada a comissão de serviço 
para o Cargo de Chefe de Divisão da Divisão 
de Apoio ao Agricultor. 

-  07/11/2014 - Foi renovada a comissão de ser-
viço para o Cargo de Chefe de Divisão da Di-
visão de Apoio ao Agricultor, da Direção Re-
gional de Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral (publicado no Jornal Oficial n.º 208 II Sé-
rie de 07 de novembro de 2014). 

-  18/04/2016 - Fui designado em regime de 
substituição para o cargo de Chefe de Divisão 
de Experimentação e Melhoria Agrícola, da 
Direção Regional de Agricultura (publicado 
no Jornal Oficial n.º 72,II Série, de 20 de abril 
de 2016). 

 
3 -  Cargos Desempenhados: 

-  1992/93 - Lecionei na Escola C+S de Santa 
Cruz-Madeira (Matemática - 8.º e 9.ºs. anos 
de escolaridade). Fui também Diretor de Tur-
ma na mesma, e dei aulas de apoio a alunos 
com dificuldades de aprendizagem. 

-  1993/94 - Lecionei na Escola Preparatória da 
Calheta (Ciências da Natureza - 5.º e 6.ºs. 
anos). Fui Delegado de Disciplina de Ciências 
e Coordenador da Reforma Educativa do 2.º 
Ciclo, naquela escola. 

-  A 19/09/94 - Iniciei as minhas funções como 
Técnico Superior de 2.ª Classe contratado na 
D.R.A-Madeira.-D.S.P.A.-Centro de Desen-
volvimento de Fruticultura, Quebradas-São 
Martinho-9000 Funchal.  

-  De 01/03/95 a 24/11/96 - Fui Estagiário da 
Carreira de Engenheiro ao Quadro de Pessoal 
da Direção Regional de Agricultura, tendo si-
do admitido para o respetivo Quadro a 25 de 
novembro de 1996. 

-  De 25/11/96 até 30/08/98 - Desempenhei as 
minhas funções como Técnico Superior de 2.ª 
Classe da Carreira de Engenheiro, nos servi-
ços atrás referidos, sendo o responsável pelo 
setor das Fruteiras de Clima Temperado na 
R.A.M. 

-  De 31/08/98 até 08/09/02 - Desempenhei as 
minhas funções como Técnico Superior de 1.ª 

Classe da Carreira de Engenheiro, continuan-
do como responsável pelo setor das Fruteiras 
de Clima Temperado na R.A.M. 

-  De 1996 a 2002 - Fui Coordenador de 6 bri-
gadas de podas, enxertias e reenxertias e de fi-
tossanidade em Fruteiras Temperadas (Briga-
das: do Funchal, Sta Cruz, Sto da Serra, San-
tana, São Vicente e Calheta). maio e setembro 
de 2001 e maio e setembro de 2002 - Fui Co-
ordenador de uma Brigada de Desratização na 
Ilha do Porto Santo. 

-  De 1999 a 2002 - Desempenhei por diversos 
períodos, em substituição de funções, o cargo 
de Chefe de Divisão de Fruticultura. Fui tam-
bém Coordenador do Módulo de Fruticultura 
e Apicultura, nos Cursos de Jovens Empresá-
rios Agrícolas. 

-  De 09/09/02 até 16/07/2003- Desempenhei as 
minhas funções como Técnico Superior Prin-
cipal da Carreira de Engenheiro na Divisão de 
Fruticultura. 

-  De 17/07/03 até 11/07/05 - Desempenhei as 
funções de Chefe de Divisão de Divulgação e 
Apoio Técnico na Direção Serviços de Produ-
ção Agrícola - Direção Regional de Agricultu-
ra da Madeira. 

-  De 11/07/05 até 05/12/05 - Desempenhei em 
regime de substituição, as funções de Chefe 
de Divisão da Divisão de Informação e Divul-
gação Agrária da Direção de Serviços de De-
senvolvimento Rural, na Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

-  De 05/12/05 até 15/11/2008- Desempenhei na 
modalidade de comissão de serviço o cargo de 
Chefe de Divisão da Divisão de Informação e 
Divulgação Agrária na Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Rural. 

-  De 15/11/2008 até 17/04/2016- Desempenhei 
na modalidade de comissão de serviço, o car-
go de Chefe de Divisão da Divisão de Apoio 
ao Agricultor, da Direção de Serviços de De-
senvolvimento Rural. 

-  De 18/04/2016 até ao momento - Desempenho 
em regime de substituição o cargo de Chefe 
de Divisão de Experimentação e Melhoria 
Agrícola, da Direção Regional de Agricultura 

4 -  Participação em Encontros, Colóquios, Semi-
nários e Congressos 

-  1990 - "5.º Encontro Nacional de Agrobiolo-
gia" promovido pela Agrobio, que decorreu na 
Biblioteca Municipal de Lisboa; 

-  1991 - "I Encontro Nacional de Proteção Inte-
grada", promovido pela Universidade de Évo-
ra, de 10 a 12 de janeiro - Évora; 

-  1991 - "Pragas e doenças em arboricultura", 
que decorreu na Fundação Calouste Gulbenki-
an em Lisboa, de 18 a 19 de dezembro; 

-  1994 - Representei a Escola Preparatória da 
Calheta no seminário "Reforma Curricu-
lar/Avaliação e Perspetivas", promovido pelo 
Sindicato dos Professores da Madeira, que de-
correu no Hotel Baía Azul, de 25 a 26 de feve-
reiro; 

-  1994 - Representei a Escola Preparatória da 
Calheta no grupo de trabalho sobre "Gestão 
dos novos programas de Ciências da Natureza 
- 6.º ano", promovido pela Secretaria Regional 
da Educação, que decorreu na Escola Secun-
dária Gonçalves Zarco, de 23 a 30 de abril 
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-  1994 - Representei a Direção Regional de 
Agricultura (DRA) da Madeira, no "Encontro 
Nacional de Técnicos de Fruticultura", pro-
movido pela Estação Nacional de Fruticultura 
Vieira Natividade (ENFVN), que decorreu em 
Alcobaça a 19 de dezembro. 

-  1997 - Representei a DRA-Madeira no: “Col-
loque Européen - Entre la Châtaigneraie et 
nous, que se passe-t-il?”, promovido pelo 
LEADER II da Corsega em parceria com a 
Direção de Agricultura da Corsega do Sul e a 
Câmara de Evisa, que decorreu em Evisa de 
20 e 21 novembro. 

-  1999 - Participei no seminário “Sterile Insect 
Technique as an Environmentally Friendly 
and Effective Insect Control System”, promo-
vido pela Secretaria Regional de Agricultura 
Florestas e Pescas e pela Comissão das Co-
munidades Europeias, no âmbito do programa 
Madeira Med, que decorreu no Madeira Tec-
nopolo a 12 de novembro. 

-  2000 - Participei no “IX Congresso Regional 
do PPD/PSD Madeira”, promovido pelo 
PPD/PSD Madeira, que decorreu no Madeira 
Técnopolo de 24 a 26 de março.  

-  2004 - Participei no “X Congresso Regional 
do PPD/PSD Madeira”, promovido pelo 
PPD/PSD Madeira, que decorreu no Madeira 
Técnopolo em maio. 

-  2004 - Participei no seminário “Valorização 
dos Produtos Horto-Fruticolas Regionais”, 
promovido pela DRA-DSAICA que decorreu 
no Hotel Tivoli - Funchal a 25 de junho. 

-  2006 - Participei no VIII Encontro Técnico 
organizado pela ECOATLÂNTICO - Enge-
nharia Ecológica, Lda., no dia 23 de maio. 

-  2011 - Participei no “XIII Congresso Regional 
do PPD/PSD Madeira”, promovido pelo 
PPD/PSD Madeira, que decorreu no Madeira 
Técnopolo de 08 a 10 de abril. 

-  2014 - Participei na conferência sobre: “Agri-
cultura Familiar na Região Autónoma da Ma-
deira-passado, presente e (que) futuro”, no 
âmbito do Ano Internacional da Agricultura 
Familiar (ONU/FAO) - 2014, organizada pela 
SRA-DRADR em parceia com a Univerdida-
de da Madeira e Associação Portuguesa de 
Economia Agrária, que se realizou no Hotel 
Enotel Lido no dia 20 de junho. 

-  2015 - Participei no Seminário sobre "Desen-
volvimento e Biodiversidade", promovido no 
âmbito do projeto LIFE Eco Compatível, que 
decorreu no auditório do Colégio dos Jesuitas, 
no Funchal, a 8 de maio. 

 
5 -  Participação Em Palestras/Debates/Reuniões: 

-  1994 - "O Professor como Profissional", pro-
movido pela Escola Preparatória da Calheta 

-  1994 - “A alimentação saudável”, promovido 
pela Escola Preparatória da Calheta. 

-  1996 - “A cultura do castanheiro - suas poten-
cialidades em zonas de montanha”, promovi-
do pela DRA, cujo orador foi o Eng.º Gomes 
Pereira da ENFVN, que decorreu no Curral 
das Freiras a 31 de outubro. 

-  1998 - “A larva mineira dos Citrinos, Philloc-
nistis citrella”, promovido pela DRA-

Madeira, que se realizou a 30 de setembro, no 
auditório do Centro de Formação Profissional 
da Madeira. 

-  1999 - Representei a DRA na palestra “A cul-
tura de cerejeira e castanheiro na Madeira”, 
promovida pela Junta de Freguesia do Jardim 
da Serra e Comissão de Agricultura da mes-
ma, que decorreu no salão paroquial da Igreja 
das Corticeiras, Jardim da Serra. 

-  1999 - A Denominação de Origem/Produtos 
produzidos nas Ilhas, que decorreu no Madei-
ra-Técnopolo. 

-  1999 - “Potencialidades da cultura do mirtilo 
na Madeira”, promovido pela DRA e a 
ADRAMA, que decorreu na Paróquia dos 
Prazeres a 10 de maio, onde foi orador o Eng.º 
Juvenal Costa - Presidente do Conselho de 
Gerência da Mirtilusa de Sever do Vouga. 

-  1995 a 2000 - Ministrei aulas de Fruticultura 
Temperada a diversos Cursos de Jovens Em-
presários Agrícolas da Madeira, promovidos 
pela AJAMPS. 

-  2001 - Representei a DRA na reunião: “A si-
tuação atual do Pereiro da Ponta do Pargo”, 
promovida pela DRA e pela Junta de Fregue-
sia da Ponta do Pargo, que decorreu no salão 
Paroquial da Igreja daquela freguesia em 10 
de abril 

-  1995 a 2001 - Ministrei diversas ações de 
formação/debates, em toda a Ilha da Madeira, 
no âmbito da Fruticultura, direcionadas aos 
agricultores, bem como, em ações de sensibi-
lização direcionadas a alunos das escolas da 
Região. 

-  1995 a 2002 - Ministrei diversas ações de 
formação às brigadas de poda e enxerti-
as/reenxertias no âmbito da fruticultura tem-
perada: “Podas de inverno”; “Podas em Ver-
de”, “Condução de Plantas”, “Técnicas de 
Propagação de Plantas”, “Monda da Fruta”. 

-  1996 a 2002 - Participei nos diversos Coló-
quios Técnicos sobre a “Exposição da Ano-
na”, no Faial e Funchal. 

-  2002 - Participei em duas reuniões sobre pro-
jetos a apresentar no âmbito das RUP (Regi-
ões Ultraperiféricas). 

-  2003 - Ministrei uma ação de formação/debate 
sobre a fruticultura na Fajã de Ovelha, que se 
realizou naquela freguesia em março. 

-  2003 - Fui monitor do Curso de Pós-
Graduação em Agricultura Biológica, na área 
de fruticultura temperada na região, que de-
correu na Universidade da Madeira. 

-  2004 - Fui orador na Exposição do Limão, 
freguesia do Faial, onde apresentei “Agricul-
tura na Freguesia do Faial”, no dia 14 de 
maio. 

-  2004 - Fui monitor do Curso de Agricultura, 
na área da Fruticultura Temperada, promovido 
pela Casa do Povo do Arco de São Jorge, em 
novembro/dezembro.  

-  2005 - Fui orador na palestra promovida pela 
Junta de Freguesia e Casa do Povo do Jardim 
da Serra “janeiro Tempo de Fruticultura”, on-
de apresentei “Agricultura na Freguesia do 
Jardim da Serra”, no dia 21 de janeiro. 
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- 2005 - Fui orador na palestra promovida pela 
Casa do Povo do Curral das Freiras, sobre o 
tema “Agricultura no Curral das Freiras”, em 
fevereiro. 

-  2006 - Participei no Fórum “Espaços Naturais 
e Desenvolvimento de Percursos Pedestres, 
que decorreu no dia 29 de setembro, no Audi-
tório do Centro de Formação Agrária de São 
Vicente. 

-  2006 - Participei no encontro de lançamento 
do Guia Madeira Rural, que decorreu no dia 
24 de novembro, no Auditório do Centro de 
Formação Agrária de São Vicente. 

-  2006 a  2008 - Efetuei várias palestras em di-
versas Freguesias e escolas da RAM, no âmbi-
to das minhas funções, nomeadamente sobre 
as “Boas Práticas Agrícolas” e a “Cultura dos 
Pereiros e cerejeiras Regionais”. 

-  2008 - Fui orador nas freguesias de Machico e 
Sta Cruz, sobre as temáticas “Campanha de 
desratização, Aplicação de fitófarmacos e 
Programa Madeira+Rural”, em outubro e no-
vembro. 

-  2009 - Participei na Ação de Informação e 
Debate sobre “Aplicação de Produtos Fito-
farmacêuticos e as Novas Obrigações Legais”, 
que se realizou no auditório da SRARN, no 
dia 22 de abril. 

-  2010 - Fui orador na Escola Básica e Secun-
dária de Santa Cruz, sobre: Potencialidades do 
setor agrícola e áreas rurais na Madeira”, no 
dia 17 de novembro. 

-  2010 - Participei no lançamento e debate do 
relatório síntese sobre “Estudo de avaliação 
do risco de aluviões na Ilha da Madeira”, or-
ganizado pela Secretaria Regional do Equi-
pamento Social em parceria com o Instituto 
Superior Técnico e o LREC, em outubro. 

-  2012 - Fui orador na Casa do Povo da Ponta 
do Pargo, sobre: “Plantação de pereiros regio-
nais-Pero Ponta do Pargo e tratamentos”, no 
dia 01 de agosto.  

-  2013 - Fui orador na Casa do Povo da Ponta 
do Pargo, sobre: “Poda e tratamentos de perei-
ros/macieiras”, no dia 31 de janeiro, tendo 
também sido efetuadas demostrações práticas 
de podas em macieiras.  

-  2013 - Participei na reunião realizada pela 
DRA em parceria com a Direção Regional de 
Finanças sobre: “O novo regime fiscal para a 
agricultura”, que se realizou na Direção Regi-
onal de Pecuária em janeiro. 

-  2014 - Fui convidado pela empresa Madagro, 
para ser orador sobre: Boas Praticas agrícolas” 
que se realizou no Posto Agrário do Farrobo- 
Porto Santo, no dia 24 de maio. 

-  2014 - Fui orador sobre "A cultura da Figuei-
ra" na I Mostra do Tabaibo e do Figo, que se 
realizou em agosto, na Igreja Paroquial da Fa-
jã da Ovelha, promovida pela Casa do Povo 
da Fajã de Ovelha. 

-  2015 - Fui orador sobre "Fruticultura no Jar-
dim da Serra - Novas pragas que poderão ata-
car a cereja e castanha", que se realizou em 
janeiro no Centro Cívico do Jardim da Serra. 

-  2015- Representei a DRA-Madeira na Reu-
nião de Trabalho sobre "A Vespa das Galhas 
do Castanheiro" que decorreu na Direção Re-
gional de Agricultura do Norte, na Senhora da 

Hora-Porto, no dia 16 de junho e acompanhei 
especialistas da UTAD e da Refcast na visita à 
UTAD e soutos de Tras-os-Montes entre 17 e 
19 de junho. 

-  2015 - Participei na palestra "As Sidras da 
Madeira e o Futuro" da Eng.ª Ana Soeiro, Se-
cretária Geral da Qualifica, que docorreu no 
Clube Desportivo dos Prazeres, no dia 22 de 
junho, promovido pela Quinta Pedagógica dos 
Prazeres, SRAP, JF Prazeres, Confraria Gas-
tronómica da Madeira e CM Calheta. 

-  2016 - Fui orador em palestras praticas sobre 
"Drosophila suzuki - mosca da asa manchada 
na cereja e ginja -seu controlo" no Jardim da 
Serra e Curral das Freiras, que se realizaram 
nos dias 09 e 10 de abril. 

-  2016 - Organizamos a visita técnica de Técni-
cos especialistas da UTAD, da REfcast-
Associação de Produtores da castanha de Por-
tugal e da Direção Regional de Agricultura do 
Norte à Madeira no âmbito do Projeto Bio-
vespa, que se realizou de 27 a 29 de abril, on-
de foram realizadas 2 ações de informação aos 
agricultores, sobre a "Vespa das Galhas do 
Castanheiro e seu Controlo Biológico, uma no 
Curral das Freitas, e outra no Jardim da Serra.  

-  2016 - Parcicipei na Conferência "Como é que 
a Europa Investe na Madeira?, iniciativa da 
Representação da Comissão Europeia com o 
apoio do Governo Regional da Madeira e da 
ACIF, que se realizou no Funchal de 13 a 14 
de julho. 

-  2016 - Organizei e participei na visita do Pre-
sidente da Associação Brasileira de Produto-
res de Atemoia à região, Sr, William Schauff, 
que se realizou de 13 a 16 de novembro. 

-  2016 - Fiz parte do Grupo de Trabalho para o 
"Estudo da Avaliação de possíveis riscos am-
bientais após a introdução do parasitoide exó-
tico Torymus sinensis para utilização na luta 
biológica clássica contra a praga designada de 
vespa-das-galhas-do-castanheiro na Ilha da 
Madeira" aprovado através de Despacho da 
SRARN n.º 452/2016 de 28de novembro, pu-
blicado no Jornal Oficial da RAM, n.º 211, II 
Série 3.º Suplemento, de 29 de novembro. 

 
6.  Cursos Frequentados: 

-  1995 - "Curso de condução de pomóideas", 
promovido pelo Centro de Formação Profis-
sional em Fruticultura, que decorreu na Esta-
ção Nacional de Fruticultura Vieira Nativida-
de - Alcobaça, de 06 a 10 de fevereiro (30 ho-
ras). 

-  1995 – “Curso de propagação de pomóideas e 
prunóideas", promovido pelo Centro de For-
mação Profissional em Fruticultura, que de-
correu na Estação Nacional de Fruticultura 
Vieira Natividade - Alcobaça, de 20 a 24 de 
fevereiro (30 horas). 

-  1995 - "Curso de fertilidade do solo e fertili-
zação de pomóideas em produção integrada", 
promovido pelo Centro de Formação Profis-
sional em Fruticultura, que decorreu na Esta-
ção Nacional de Fruticultura Vieira Nativida-
de - Alcobaça, de 22 de maio a 20 de outubro 
(60 horas). 

-  1995 – “Curso de Proteção Integrada em Po-
móideas”, promovido pelo Centro de Forma-
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ção Profissional em Fruticultura, que decorreu 
na Estação Nacional de Fruticultura Vieira 
Natividade - Alcobaça, de 10 a 18 de julho 
(42 horas).  

-  1995 - “Curso de Conservação e Qualidade de 
Pomóideas. Oportunidade de rega”, promovi-
do pelo Centro de Atualização Propedêutica, 
na Estação Agronómica Nacional -  Oeiras, de 
10 a 15 de dezembro (30 horas). 

-  1995 - “Curso de Estatística Agrícola” pro-
movido pelo Centro de Formação Profissional 
em Fruticultura, que decorreu na Estação Na-
cional de Fruticultura Vieira Natividade - Al-
cobaça, de 18 a 22 de dezembro (30 horas). 

-  1996 - “Curso de Dirigentes de Organizações 
de Agricultores”, promovido pela Associação 
dos Jovens Agricultores da Madeira e Porto 
Santo, com a colaboração da Direção Regio-
nal de Agricultura, que decorreu no Centro de 
Formação Agrária das Preces - Câmara de 
Lobos, de 15 de fevereiro a 01 de junho (72 
horas). 

-  1996 - “Curso de Agricultura Biológica”, 
promovido pela Associação dos Jovens Agri-
cultores da Madeira e Porto Santo, com a co-
laboração das Direções Regionais de Agricul-
tura e de Emprego e Formação Profissional, 
que decorreu no Centro de Formação Agrária 
das Preces - Câmara de Lobos, de  22 a 26 de 
abril (35 horas). 

-  1999 - “Curso de Análise de Projetos de In-
vestimento e Desenvolvimento Agrícola e Ru-
ral”, promovido pelo Instituto Nacional de 
Administração, que decorreu no Centro de 
Formação Profissional da Madeira, de 18 a 22 
de outubro (35 horas). 

-  1999 - “Curso de Produção de Pequenos Fru-
tos” promovido pela Associação dos Jovens 
Agricultores da Madeira e Porto Santo, com a 
colaboração da Direção Regional de Agricul-
tura, que decorreu na AJAMPS, de 25 a 29 de 
outubro (35 horas).   

-  2000 - “Curso Tecnologia Internet - Utiliza-
ção e Navegação” promovido pela Formarte, 
Centro de Formação Técnico Profissional da 
Madeira, Lda., de 06 a 17 de novembro (40 
horas) 

-  2001 - “Curso Bases de Dados com MS-
Access”, promovido pela Formarte, Centro de 
Formação Técnico Profissional da Madeira, 
Lda., de 22/11/2000 a 05/02/2001 (100 horas). 

-  2002 - “Curso de Segurança no Manuseamen-
to dos Fitofarmacos”, promovido pela Direção 
Regional de Pecuária, que decorreu no auditó-
rio daquela Direção, em 21 de março (7 ho-
ras). 

-  2005 - Curso sobre “Modo de Produção Bio-
lógico”, organizado pela Direção Regional 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, que de-
correu em outubro e novembro, na Direção 
Regional de Veterinária, no Funchal. 

-  2006 - “Curso sobre “Balanced Scorecard - 
Traduzir a estratégia em ação”, organizado pe-
la DRADR - Funchal, que decorreu de 16 a 20 
de outubro de 2006 na Escola Profissional Ho-
teleira da Madeira. 

-  2006 - “Curso sobre “Sensibilização para a 
mudança”, organizado pelo IVBTAM, que 
decorreu de 06 a 10 de novembro, na Escola 
Profissional Cristóvão Colombo. 

-  2007 - Curso sobre “Gerir por Objetivos e 
Avaliar o Desempenho Organizacional”, or-
ganizado pela Direção Regional da Adminis-
tração Pública e Local, que decorreu de 28/05 
a 01/06/2007 (30 horas) - modalidade: Aper-
feiçoamento. 

-  2009 - Curso de "Técnico Responsável do Re-
censeamento Geral Agrícola", pelo INE-
Funchal, em novembro 

-  2010 - Curso sobre "Hidroponia" que se reali-
zou na sala da Direção de Serviços de Produ-
ção e Sanidade Vegetal em outubro de 2010. 

-  2013 - Curso sobre “Gestão da Mudança: 
Emoções, Atitudes e Comportamentos”, que 
se realizou no auditório da SRA de 
24/09/2013 a 01/10/2013, com a duração de 
18 horas.  

-  2015 - Curso de "Distribuição, Comercializa-
ção e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuti-
cos" que decorreu na ACIF (Câmara de Co-
mercio e Indústria da Madeira) de 23 de feve-
reiro a 19 de março, com a duração de 70 ho-
ras. 

-  2016 - Ação de Formação sobre "Sistema In-
tegrado de Avaliação do Desempenho na 
RAM", organizado pela DRAPMA e que se 
realizou na UMA (Colégio dos Jesuítas) de 5 
a 8 de julho (28 horas). 

 
7 -  Visitas de Estudo Efetuadas: 

-  Além das visitas de estudo integradas no curso 
curricular e nos diversos cursos de formação 
realizados (Cooperativas de Fruta no Oeste de 
Portugal, Produtores, Associações de Produto-
res, Laboratórios, etc.), participamos nas se-
guintes visitas técnicas fora da Região: 

-  1996 - “A conservação da anona (Instituto del 
Frio, em Madrid) e cultura da Anoneira no Sul 
da Espanha” (Produtores e Cooperativas de 
Motril e Estação Experimental La Mayora) -  
- novembro, Espanha. 

-  1999 - “A cultura do mirtilo”, em Sever do 
Vouga, promovida pela ADRAMA, de 22 e 
23 de junho. 

-  2004 - Visita técnica à Feira de Santarém e a 
explorações do Algarve e Alentejo, que decor-
reu de 05 a 09 de junho. 

-  2015 - Visita Técnica à UTAD e soutos de 
castanheiros de Trás-os-Montes. 

-  2016 - Visita Técnica à Ilha de Tenerife (Ca-
nárias) com grupo de produtores de banana, a 
explorações agrícolas e armazéns de proces-
samento de fruta, organizado pela Madagro -  
- Técnicas Agrícolas e Serviços, Lda., que se 
realizou de 9 a 13 de novembro. 

 
8 -  Publicações e Trabalhos: 

-  1992. MAIA, A.P. e PEREIRA, A.M.N. “Bar-
ley Yellow Dwarf-fall infections in Trás-os-
Montes”. In: Proccedings 5th International 
Plant Virus Epidemiology Symposium. 27-31 
July, Bari, Italy. 
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-  1993. MAIA, A.A.P. “Ecologia e Epidemio-
logia do Vírus do Amarelo Ananicante da Ce-
vada (BYDV) no Outono-Inverno 1991/92 em 
Trás-os-Montes”. Relatório Final de Estágio. 
Licenciatura em Eng. Agrícola. UTAD, Vila 
Real, 101pp. 

-  1996. MAIA, A.A.P.  . Relatório de Estágio 
para Ingresso na Carreira de Técnico Supe- 
rior”. R.A.M.-G.R.-SRAFP DRA-DSPA- 
-Divisão de Fruticultura, Funchal, 48 pp. 

-  2002. M.H.Bragança; A.S.Simões; M.N. San-
tos; M.H. Machado; J.T. Martins; A.M. Me-
deiros; A.Maia; D. Sardinha; F.Abreu; 
N.Nunes; T. Freitas. "Prospeção do Cancro do 
Castanheiro nas Regiões Autónomas dos Aço-
res e da Madeira", publicado pelo pelo Institu-
to Nacional de Investigação Agrária e das 
Pescas 

-  2004. MAIA, A.. “Apoio Técnico - Divisão de 
Divulgação e Apoio Técnico (DDAT)”.pp 25- 
-26. In: Revista a Feira Agropecuária do Porto 
Moniz.  SRARN n.º 14 - julho 

-  2013 até ao momento - Temos vindo a coor-
denar e publicar diversos artigos técnicos, e 
Alertas Agrícolas, tanto para DICA como para 
a imprensa escrita (Jornal da Madeira e Diário 
de Noticias da Madeira). De junho de 2015 a 
abril de 2016, coordenamos o Boletim Sema-
nal da Meteorologia Agrícola,  na DICA 

 
9 -  Outros: 

• Colaborei na elaboração e execução dos proje-
tos no âmbito do REGIS II: “Esterilização e 
Transformação da Castanha”; “Estudo de Va-

riedades Regionais de Fruteiras de Clima 
Temperado”; “Estudo de Variedades Regio-
nais de Castanha/Ecologia do Bichado”. 

• Colaborei na elaboração do projeto: “Centro 
de Desenvolvimento de Fruticultura Tempe-
rada - Santo da Serra”. 

• Colaboro na elaboração e execução de Con-
cursos Públicos Nacionais, Internacionais 
(Aquisição de Raticida), Consultas Prévias, 
Concursos Limitados etc. 

• Fui responsável até julho/05 pelo Stand da Di-
reção Regional de Agricultura, nos certames 
anuais: Festa da Cereja, Festa do Pero e Festa 
da Castanha. Tendo também colaborado na 
Exposição da Anona, Exposição do Limão e 
Feira Agropecuária do Porto Moniz. 

• Colaborei na elaboração de Panfletos Técni-
cos sobre as diversas culturas de fruteiras 
temperadas e subtropicais. 

• Participei  por diversas vezes, em programas 
de rádio (RDP-Madeira e Posto Emissor do 
Funchal) e em programas da RTP-Madeira 
(Atlântida e Madeira em Direto). 

• Tenho sido o coordenador da entrega do rati-
cida aos agricultores da RAM desde 2012 e 
tenho sido o responsável pelo apoio técnico 
aos agricultores do Porto Santo. 

• Sou Sócio n.º 668 da Associação de Jovens 
Agricultores da Madeira e Porto Santo 
(AJAMPS) e n.º 2427 da Associação de Agri-
cultores da Madeira (AAM). 

 
Funchal, 01 de março de 2017. 
 
Adriano António Pinto Maia 
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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: € 4,26 (IVA incluído) 
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