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30 de janeiro de 2014 

 

 

SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, 
TURISMO E TRANSPORTES 

 
Despacho n.º 18/2014 

 
Despacho n.º 1/2014 
Pelo meu despacho com o n.º 7/2009, de 13 de julho, 

publicado no Jornal Oficial n.º 142, II série, de 28 de julho, 
foi nomeada a comissão de avaliação de candidaturas ao 
distintivo turístico de qualidade ambiental, denominado 
“Estabelecimento Amigo do Ambiente”; 

Considerando que um dos membros da comissão, por 
motivo de aposentação, deixou de exercer funções públicas; 

Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria  
n.º 6/2009, de 26 de janeiro, publicada no jornal oficial 
 n.º 9, I série, de 26 de janeiro de 2009, cujo diploma legal 
cria o distintivo turístico de qualidade ambiental, 
denominado “Estabelecimento Amigo do Ambiente” é pelo 
presente nomeada a comissão de avaliação de candidaturas, 
que fica assim constituída: 

- Licenciada Maria José Gonçalves, Técnica 
Superior, que representa a Direção Regional do 
Turismo e coordena; 

- Licenciada Eunice Rodrigues Freitas Pinto, 
Diretora de Serviços, que representa a Direção 
Regional do Ambiente; 

- Licenciada Sílvia Perestrelo de Ornelas, Técnica 
Especialista do Gabinete da Secretária Regional 
da Cultura, Turismo e Transportes. 

 
Funchal,  9 de janeiro de 2014. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL, Conceição Almeida 

Estudante 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS 
SOCIAIS 

 
Despacho n.º 19/2014 

 
1 -  Nos termos do disposto nos artigos 84.º e 93.º da 

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que 
regulamenta o regime jurídico da promoção e 
prevenção da segurança e da saúde no trabalho, 
de acordo com o previsto no artigo 284.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei  
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, adaptada à Região 
Autónoma da Madeira pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.ºs 21/2009/M, de 4 de 
agosto, e 39/2012/M, de 21 de dezembro, a partir 
da presente data, e por tempo indeterminado, é 
concedida autorização à CLÍNICA DA SÉ, LDA., 
pessoa coletiva número 511 024 215, com sede e 
estabelecimento à Rua dos Murças, 42 -  
- 2.º Andar, freguesia da Sé, concelho do 
Funchal, que tem por objeto social Prestação de 
serviços médicos e paramédicos, em todas as 
suas modalidades e, ainda, a exploração dos 
correspondentes estabelecimentos e venda de 
cartões para clientes e o exercício de saúde no 
trabalho, para a prestação de serviços de saúde 
no trabalho, na modalidade de serviço externo, 
do tipo privado, na área da saúde, nos setores de 
atividade e nas atividades de risco elevado 
constantes da lista anexa ao presente despacho, 
do qual faz parte integrante. 

2 -  O presente despacho produz efeitos imediatos. 
 
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, no Funchal, 

aos 27 dias de janeiro de 2014. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS, 

Francisco Jardim Ramos 
 

Anexo 
 

Setores de atividade admitidos (CAE) 
 

45110  Comércio de veículos automóveis ligeiros 
45190  Comércio de outros veículos automóveis 
45200  Manutenção e reparação de veículos automóveis 
47410  Comércio a retalho de computadores, unidades 

periféricas e programas informáticos, em 
estabelecimentos especializados 

47420  Comércio a retalho de equipamento de 
telecomunicações, em estabelecimentos especia-
lizados 

47510  Comércio a retalho de têxteis, em estabele-
cimentos especializados 

47522  Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos 
similares, em estabelecimentos especializados 

47523  Comércio a retalho de material de bricolage, 
equipamento sanitário, ladrilhos e materiais 
similares, em estabelecimentos especializados 

47530  Comércio a retalho de carpetes, tapetes, 
cortinados e revestimentos para paredes e 
pavimentos, em estabelecimentos especializados 

47591  Comércio a retalho de mobiliário e artigos de 
iluminação, em estabelecimentos especializados 

47593  Comércio a retalho de outros artigos para o lar, 
n.e., em estabelecimentos especializados 

47610  Comércio a retalho de livros, em estabeleci-
mentos especializados 

47640  Comércio a retalho de artigos de desporto, de 
campismo e lazer, em estabelecimentos 
especializados 

47650  Comércio a retalho de jogos e brinquedos, em 
estabelecimentos especializados 

47711  Comércio a retalho de vestuário para adultos, em 
estabelecimentos especializados 

47712  Comércio a retalho de vestuário para bebés e 
crianças, em estabelecimentos especializados 

47721  Comércio a retalho de calçado, em 
estabelecimentos especializados 

47722 Comércio a retalho de marroquinaria e artigos de 
viagem, em estabelecimentos especializados 

47730 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, 
em estabelecimentos especializados 

47740  Comércio a retalho de produtos médicos e 
ortopédicos, em estabelecimentos especializados 

47750  Comércio a retalho de produtos cosméticos e de 
higiene, em estabelecimentos especializados 

47761  Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e 
fertilizantes, em estabelecimentos especializados 

47762  Comércio a retalho de animais de companhia e 
respetivos alimentos, em estabelecimentos 
especializados 

47770  Comércio a retalho de relógios e de artigos de 
ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos 
especializados 

47781 Comércio a retalho de máquinas e de outro 
material de escritório, em estabelecimentos 
especializados 
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49310  Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de 
passageiros 

49320  Transporte ocasional de passageiros em veículos 
ligeiros 

49392  Outros transportes terrestres de passageiros 
diversos, n.e. 

49410  Transportes rodoviários de mercadorias 
55111  Hotéis com restaurante 
55112  Pensões com restaurante 
55113  Estalagens com restaurante 
55114  Pousadas com restaurante 
55115  Motéis com restaurante 
55116  Hotéis-apartamentos com restaurante 
55117  Aldeamentos turísticos com restaurante 
55118  Apartamentos turísticos com restaurante 
55119  Outros estabelecimentos hoteleiros com 

restaurante 
56101  Restaurantes tipo tradicional 
56102  Restaurantes com lugares ao balcão 
56103  Restaurantes sem serviço de mesa 
56104  Restaurantes típicos 
56105  Restaurantes com espaço de dança 
56106  Confeção de refeições prontas a levar para casa 
56107  Restaurantes, n.e. (inclui atividades de 

restauração em meios móveis) 
56210  Fornecimento de refeições para eventos 
56301  Cafés 
56302  Bares 
56303  Pastelarias e casas de chá 
56304  Outros estabelecimentos de bebidas sem 

espetáculo 
56305  Estabelecimentos de bebidas com espaço de 

dança 
64110  Banco central 
64201  Atividades das sociedades gestoras de 

participações sociais financeiras 
64202  Atividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 
64300  Trusts, fundos e entidades financeiras similares 
64910  Atividades de locação financeira 
64921  Atividades das instituições financeiras de crédito 
64922  Atividades das sociedades financeiras para 

aquisições a crédito 
64923  Outras atividades de crédito, n.e. 
65111  Seguros de vida 
65112  Outras atividades complementares de segurança 

social 
65120  Seguros não vida 
66220  Atividades de mediadores de seguros 
68100  Compra e venda de bens imobiliários 
68200  Arrendamento de bens imobiliários 
68311  Atividades de mediação imobiliária 
68321  Administração de imóveis por conta de outrem 
68322  Administração de condomínios 
69101  Atividades jurídicas 
69102  Atividades dos cartórios notariais 
69200  Atividades de contabilidade e auditoria; 

consultoria fiscal 
73110  Agências de publicidade 
74100  Atividades de design 
74200  Atividades fotográficas 
77110  Aluguer de veículos automóveis ligeiros 
78100  Atividades das empresas de seleção e colocação 

de pessoal 
78200  Atividades das empresas de trabalho temporário 

78300  Outro fornecimento de recursos humanos 
79110  Atividades das agências de viagem 
79120  Atividades dos operadores turísticos 
80100  Atividades de segurança privada 
80200  Atividades relacionadas com sistemas de 

segurança 
81100  Atividades combinadas de apoio aos edifícios 
81210  Atividades de limpeza geral em edifícios 
81291  Atividades de desinfeção, desratização e 

similares 
82110  Atividades combinadas de serviços 

administrativos 
82190  Execução de fotocópias, preparação de 

documentos e outras atividades especializadas de 
apoio administrativo 

84111  Administração central 
84112  Administração regional autónoma 
84113  Administração local 
84121  Administração Pública - atividades de saúde 
84122  Administração Pública - atividades de educação 
84123  Administração Pública - atividades da cultura, 

desporto, recreativas, ambiente, habitação e de 
outras atividades sociais, exceto segurança social 
obrigatória 

85100  Educação pré-escolar 
85201  Ensino básico (1º ciclo) 
 
85202  Ensino básico (2º ciclo) 
85310  Ensino básico (3º ciclo) e secundário geral 
85320  Ensino secundário tecnológico, artístico e 

profissional 
85410  Ensino pós-secundário não superior 
85420  Ensino superior 
85591  Formação profissional 
85592  Escolas de línguas 
85593  Outras atividades educativas, n.e. 
95110  Reparação de computadores e de equipamento 

periférico 
95210  Reparação de televisores e de outros bens de 

consumo similares 
95230  Reparação de calçado e de artigos de couro 
96010  Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles 
96021  Salões de cabeleireiro 
96022  Institutos de beleza 
 
Atividades de risco elevado (CAE) 
412  Construção de edifícios (residenciais e não 

residenciais) 
422  Construção de redes de transporte de águas, de 

esgotos, de distribuição de energia de 
telecomunicações e de outras redes 

432  Instalação elétrica, de canalizações, de 
climatização e outras instalações (com exceção 
do 4321) 

433  Atividades de acabamento em edifícios  
86100  Atividades dos estabelecimentos de saúde com 

internamento 
86210  Atividades de prática médica de clínica geral, em 

ambulatório 
86220  Atividades de prática médica de clínica 

especializada, em ambulatório 
86230  Atividades de medicina dentária e odontologia 
86901  Laboratórios de análises clínicas 
86902  Atividades de ambulâncias 
86903  Atividades de enfermagem 

 
 

 

 

 

  


