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com coima de montante variável entre 100 € (cem euros) e 3000 € (três
mil euros);
b) O não cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e no n.º 1 do
artigo 13.º é punível com coima de montante variável entre 150 € (cento
e cinquenta euros) e 3500 € (três mil e quinhentos euros).
Artigo 24.º
Pessoas coletivas
Caso as infrações sejam praticadas por pessoas coletivas, as coimas
são elevadas ao dobro.
Artigo 25.º
Negligência
A negligência é punível com coima prevista para a respetiva contraordenação.
Artigo 26.º
Tentativa
A tentativa é punível com coima prevista para a respetiva contraordenação, sendo os seus limites mínimo e máximo reduzidos para
metade.
Artigo 27.º
Reincidência
Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo das coimas
são elevados em um terço do respetivo valor.

CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 28.º
Omissões
Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal.
Artigo 29.º
Competência Material
A competência para proferir despachos relativos a matérias abrangidas pelo âmbito do presente diploma, bem como para a emissão de
mandatos de notificação atinentes às situações nele previstas, pertence
ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal, com a faculdade de
delegação nos termos gerais do direito.
Artigo 30.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor do dia seguinte ao da sua
publicação na 2.ª série do Diário da República.
311156919
Aviso n.º 3127/2018
Consulta Pública do projeto de Regulamento
Municipal do Reconhecimento
e Proteção das «Lojas com História» no Funchal
Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento
do disposto no artigo 56.º do citado diploma, torna público que foi deliberado em reunião ordinária da Câmara Municipal de 22 de fevereiro
do corrente ano, ao abrigo do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, promover a consulta pública do Projeto de Regulamento
Municipal do Reconhecimento e Proteção das «Lojas com História» no
Funchal, cujo teor se publica em anexo, por um prazo de 30 dias úteis,
contados a partir da publicação na 2.ª série do Diário da República.
As sugestões deverão ser endereçadas aos responsáveis pela direção
do procedimento, Luísa Raquel Viana Brazão Lopes, Diretora do Departamento de Economia e Cultura, José Jorge de Faria Soares, Chefe
da Divisão Jurídica e Ana Paula Borges dos Santos, Técnica Superior
afeta àquela Divisão, através de correio eletrónico disponível no site
do Município do Funchal, ou mediante apresentação de requerimento
escrito na Loja do Munícipe.
23 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Alexandre Nascimento Cafôfo.

Regulamento Municipal do Reconhecimento e Proteção
das «Lojas com História» no Funchal
Nota justificativa
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabeleceu, entre outros aspetos, um novo regime jurídico para as autarquias locais, tendo revogado
grande parte das disposições constantes na Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro e suas alterações.
De entre algumas novas competências atribuídas à Câmara Municipal,
destaca-se a prevista na alínea ff), do n.º 1 do artigo 33.º, estatuindo
esta norma que cabe àquele órgão autárquico “Promover e apoiar o
desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados
com a atividade económica de interesse municipal”;
Posteriormente, foi publicada a Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, que
estabelece o regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos
e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, procedendo
à terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o
Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), e à quarta alteração
ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados. Neste diploma, definem-se os
conceitos, entre outros, de «Lojas com história», «comércio tradicional»
e «estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local».
Igualmente, são cometidas uma série de competências aos municípios,
no âmbito da proteção de estabelecimentos e entidades de interesse
histórico e cultural ou social local, de que constituem exemplo:
Proceder ao inventário e reconhecimento dos estabelecimentos e
entidades de interesse histórico e cultural ou social local;
Comunicar ao Estado a identificação dos estabelecimentos e entidades
de interesse histórico e cultural ou social local reconhecidos ao abrigo
daquela lei;
Aprovar regulamentos municipais de reconhecimento e proteção de
estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social
local;
Criar programas de apoio aos estabelecimentos e entidades de interesse
histórico e cultural ou social local.
Considerando a importância do comércio tradicional e dos estabelecimentos que se encontram abertos ao público há longos anos, como
um dos elementos distintivos do Município, assumindo-se como parte
relevante da sua história e vida económica, importa dinamizar o comércio
local e, em particular, o comércio tradicional, no seguimento da estratégia
de reabilitação urbana levada a cabo pelo Município do Funchal.
Com o presente regulamento, pretende-se apoiar e promover o comércio tradicional do Funchal, bem como as lojas mais emblemáticas e
com maior longevidade, criando incentivos que as salvaguardem. Para o
efeito, torna-se necessário dotar o Município de regras que definam os
parâmetros de reconhecimento, proteção e apoio aos estabelecimentos
supra referenciados, de forma a dar execução à sobredita Lei n.º 42/2017,
de 14 de junho.
O presente regulamento tem como legislação habilitante o n.º 7 do
artigo 112.º e artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, a
alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro e o artigo 5.º da Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, sendo
aprovado ao abrigo das competências previstas na alínea k) do n.º 1 do
artigo 33.º e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º daquele Regime.
O presente Regulamento foi sujeito a consulta pública, nos termos da
alínea c), do n.º 3, do artigo 100.º e do n.º 1, do artigo 101.º, do Código
do Procedimento Administrativo.
Foi sujeito a parecer da Direção Regional da Cultura, nos termos do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/2017, de 14 de junho.
Regulamento Municipal do Reconhecimento e Proteção
das «Lojas com História» no Funchal

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto e âmbito
1 — O presente regulamento tem por objeto:
i) A densificação dos critérios gerais para o reconhecimento de estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social no concelho
do Funchal;
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ii) Definição de critérios especiais e medidas de proteção a adotar
pelo Município;
iii) Definir os critérios de ponderação dos elementos em presença,
nomeadamente a majoração dos critérios mais relevantes para a realidade
local do Funchal.
2 — O presente regulamento define ainda os benefícios e isenções
fiscais a conceder aos proprietários de imóveis em que estejam situados
estabelecimentos reconhecidos como de interesse histórico e cultural
ou social.
Artigo 2.º
Conceitos e Definições
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento considera-se:
a) Loja com História — estabelecimento comercial com especial
valor histórico cuja preservação deva ser acautelada;
b) Comércio Tradicional ou comércio de rua — atividade de comércio
local realizada em pequenos estabelecimentos situados fora de grandes
superfícies comerciais, especializado na venda de um produto ou na
prestação de um serviço, com exceção das atividades não sedentárias,
designadamente em bancas ou feiras;
c) Estabelecimento de interesse histórico e cultural ou social local — loja com história ou estabelecimento de comércio tradicional,
restauração ou bebidas, aberto ao público, que, pela sua atividade e
património material ou imaterial, constitui uma referência viva na atividade económica, cultural ou social local;
d) Grupo de Trabalho — o grupo composto por 5 elementos internos
e externos, com o objetivo de analisar as candidaturas à distinção.
Artigo 3.º
Condições de acesso
1 — São elegíveis para a atribuição da distinção e apoio previstos no
presente regulamento, todas as lojas que se dediquem ao comércio de
rua, em atividade há pelo menos 25 anos.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as lojas integradas
em estruturas comerciais (centros comerciais, galerias comerciais, ou
outros tipos de comércio integrado) não podem ser objeto de candidatura.
3 — Os critérios gerais de reconhecimento de estabelecimento de
interesse histórico e cultural ou social local, são os que se encontram
previstos no artigo 4.º, da lei n.º 42/2017, de 14 de junho.

iv) Provas documentais, tais como registo de patente, fotografia ou
outros, que comprovem a existência de marca própria;
v) Provas documentais, tais como fotografias, notícias de jornal ou
outros, que comprovem a existência e relevância dos elementos interiores;
vi) Provas documentais, tais como fotografias, notícias de jornal
ou outros, que comprovem a existência e relevância dos elementos
exteriores;
vii) Testemunho de proprietários/funcionários/antigos clientes, guias
turísticos, websites, publicidade, livros, fotografias ou outros, que comprovem a memória coletiva dos cidadãos.
ii) Cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, Número de Identificação Fiscal e Número de Identificação da Segurança Social;
iii) Certidão de Não Devedor ao Estado;
iv) Certidão de Não Devedor à Segurança Social;
v) Documento comprovativo da titularidade do espaço/loja.
3 — Em caso de deficiente instrução do processo, o candidato é notificado para, no prazo de 15 dias, suprir as irregularidades detetadas,
sob pena de indeferimento/não apreciação da candidatura.
4 — A formalização da candidatura efetuar-se-á através de portal
especialmente criado para o efeito.
Artigo 6.º
Apreciação das candidaturas
1 — Ao grupo de trabalho, nomeado por despacho do Presidente
da Câmara, compete apreciar as candidaturas à distinção «Loja com
História», com base nos critérios definidos no Anexo I do presente
Regulamento.
2 — O grupo de trabalho analisa a candidatura e, na sequência de
visita ao local, entrevista ao proponente e promoção da junção dos
elementos adicionais que considerar pertinentes, elabora a informação
conjunta, com proposta de atribuição ou não atribuição da distinção,
com fundamento na demonstração da pontuação obtida face aos critérios estabelecidos, consoante a loja manifeste ou não potencial para
ser distinguida.
3 — Das reuniões do grupo de trabalho, restritas aos membros que o
integram, deve ser lavrada a respetiva ata.
Artigo 7.º

Artigo 4.º

Decisão

Atribuição e divulgação

1 — A proposta de decisão de reconhecimento prevista no artigo anterior, é submetida a consulta pública pelo período de 20 dias, conforme
determina o artigo 6.º da lei n.º 42/2017, de 14 de junho.
2 — Sem prejuízo de eventuais prorrogações, e desde que os processos
estejam devidamente instruídos, as candidaturas devem ser objeto de
apreciação no prazo de 90 dias, contados nos termos do artigo 87.º do
Código do Procedimento Administrativo.
3 — Do resultado da apreciação, e demais atos processuais, serão
os candidatos devidamente notificados, nos termos do artigo 114.º do
Código do Procedimento Administrativo.

A atribuição da distinção «Loja com História» será objeto de divulgação por todos os meios institucionais e programas associados a
comércio.

CAPÍTULO II
Atribuição da distinção «Loja com História»
Artigo 5.º

Artigo 8.º

Procedimento de reconhecimento

Manutenção da distinção

1 — O procedimento de reconhecimento inicia-se oficiosamente ou
a requerimento de:

1 — O reconhecimento é válido pelo período de quatro anos, automaticamente renovável, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 — A câmara municipal pode revogar a decisão de reconhecimento
aos estabelecimentos que sejam objeto de alterações que prejudiquem
a manutenção dos pressupostos de reconhecimento.
3 — Sem prejuízo da obrigação de manutenção dos pressupostos
exigidos para o reconhecimento de estabelecimento de interesse histórico e cultural ou social local, podem ser desenvolvidas, diretamente ou
através de terceiros, atividades complementares que contribuam para
a viabilização e manutenção da sua atividade no imóvel que faz parte
da sua história.
Artigo 9.º

i) Titular do estabelecimento a reconhecer como dotada de interesse
histórico e cultural ou social local;
ii) Órgão da freguesia em cuja área se situe o estabelecimento a
reconhecer;
iii) Associação de defesa do património cultural.
2 — Sem prejuízo de outros que possam vir a ser solicitados para
comprovar a situação invocada, o processo será instruído com os seguintes documentos:
i) Memória descritiva do estabelecimento, acompanhada dos elementos que se julguem pertinentes para a avaliação dos critérios gerais e
especiais definidos na lei e no presente regulamento, nomeadamente:
i) Certidão de início de atividade, faturas ou outro meio de prova que
comprove a longevidade do estabelecimento;
ii) Comprovativo de pagamento dos descontos dos funcionários à
segurança social;
iii) Provas documentais, tais como fotografias, faturas ou outros, que
comprovem a produção própria;

Medidas de proteção
1 — Os estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social
local beneficiam das medidas de proteção previstas no artigo 7.º da lei
n.º 42/2017, de 14 de junho, nomeadamente:
a) Proteção prevista no regime jurídico do arrendamento urbano;
b) Proteção prevista no regime jurídico das obras em prédios arrendados.
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2 — Os proprietários de imóvel em que esteja situado estabelecimento
reconhecido como de interesse histórico e cultural ou social local podem
aceder aos benefícios ou isenções fiscais previstos na lei do orçamento
de estado e demais legislação aplicável.
3 — Sem prejuízo do disposto no número um do presente artigo,
podem ainda beneficiar de apoios adicionais que venham a ser criados no âmbito do presente regulamento ou por deliberação da Câmara
Municipal, no âmbito do apoio ao desenvolvimento de atividades e
a realização de eventos relacionados com a atividade económica de
interesse municipal.

CAPÍTULO III
Disposições finais e transitórias
Artigo 10.º
Dúvidas e Omissões
1 — Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento, aplica-se
a lei em vigor no âmbito da matéria que constitui o seu objeto.
2 — As dúvidas e omissões que se suscitem na interpretação e aplicação do presente regulamento, serão esclarecidas por despacho do/da
Presidente da Câmara ou do/da Vereador/a com competências delegadas.
Artigo 11.º
Avaliação do Regulamento
O presente Regulamento será objeto de revisão sempre que seja considerado indispensável para a sua aplicabilidade e agilidade processual,
numa ótica de eficiência e eficácia para o beneficiário do programa, numa
perspetiva de envolvimento e de responsabilização dos destinatários.
Artigo 12.º
Entrada em Vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicitação nos termos legais.
ANEXO I
Critérios de Atribuição da Distinção
1 — Atividade (Art. 4.º, n.º 2)
1.1 — Longevidade
Valorização em função da antiguidade do estabelecimento, independentemente da mudança de gerência.
Pontuação:
a) 25 a 49 anos — 1 ponto
b) 50 a 74 anos — 2 pontos
c) 75 a 99 anos — 3 pontos
d) 100 ou + anos — 4 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através de certidões de início de atividade, faturas, jornais
da época ou outras provas documentais.
1.2 — Funcionários Contratados
Valorização em função da capacidade de gerar emprego.
Pontuação:
a) Não tem — 0 pontos
b) Tem 1 — 1 ponto
c) Tem 2 — 2 pontos
d) Tem 3 ou mais — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através de provas documentais.
1.3 — Produção Própria
Valorização da produção local, em oficinas/espaços de manufatura.
Pontuação:
a) Não Tem — 0 pontos
b) Tem — 1 ponto
Forma de verificação:
Verifica-se através da observação no local e/ou provas documentais,
tais como fotografias, faturas, entre outras.
1.4 — Marcas Próprias
Valorização da criação de marcas próprias com registo legal, originando uma identidade própria.

Pontuação:
a) Não Tem — 0 pontos
b) Tem — 1 ponto
Forma de verificação:
Verifica-se através da observação no local e/ou provas documentais,
tais como fotografias, registos de patente, entre outros.
2 — Património Material (Art. 4.º n.º 3)
2.1 — Elementos Interiores de Interesse Histórico
2.1.1 — Elementos Arquitetónicos
2.1.2 — Elementos Decorativos
2.1.3 — Espólio
Valorização da existência e relevância de elementos interiores, tais
como elementos arquitetónicos: tetos, paredes, pavimentos, ou outros
elementos estruturais; elementos decorativos como mobiliário (armários,
mesas, balcões, cadeiras, espelhos, prateleiras, suportes publicitários,
expositores, lustres, tecidos) ou obras de arte; e espólio, mais centrado
na atividade da loja, como equipamentos e documentos decorrentes
do funcionamento do espaço (loiças, cristais ou materiais similares,
talheres, máquinas registadoras, equipamentos de medição, elementos
manuscritos, estampados, entre outros).
Pontuação para cada um dos três elementos interiores de interesse
histórico:
a) Nada relevante — 0 pontos
b) Pouco relevante — 1 ponto
c) Muito relevante — 2 pontos
d) Excecionalmente relevante — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através da observação no local e provas documentais,
nomeadamente fotografias, notícias de jornal, entre outros.
2.2 — Elementos Exteriores de Interesse Histórico
2.2.1 — Elementos Arquitetónicos e/ou Decorativos
Valorização da existência e relevância de elementos exteriores, tais
como elementos arquitetónicos e/ou elementos decorativos: molduras
de portas e janelas e revestimentos exteriores.
Pontuação:
a) Nada relevante — 0 pontos
b) Pouco relevante — 1 ponto
c) Muito relevante — 2 pontos
d) Excecionalmente relevante — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através da observação no local e provas documentais,
nomeadamente fotografias, notícias de jornal, entre outros.
2.3 — Estado de Preservação Global do Património Material de Interesse Histórico
Valorização de boas práticas de preservação do património material
da loja.
Pontuação:
a) Nada preservado — 0 pontos
b) Parcialmente preservado — 1 ponto
c) Maioritariamente preservado — 2 pontos
d) Totalmente preservado — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através da observação no local
3 — Património Imaterial (Art. 4.º n.º 4)
3.1 — Memória Coletiva
Valorização da loja como espaço de referência na memória coletiva.
Pontuação:
a) Fraca — 0 pontos
b) Alguma — 1 ponto
c) Significativa — 2 pontos
d) Intensa — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através de testemunho de proprietários/funcionários/clientes, guias turísticos, websites, publicidade, livros, fotografias e outras
provas documentais.
3.2 — Significado para a História Local
Valorização pelo significado da loja para a história local, assente na
sua contribuição para o enriquecimento do tecido social, económico e
cultural locais. Decorre de fatores como, caraterísticas diferenciadoras
do espeço, vivências nele testemunhadas e clientes ilustres.
Pontuação:
a) Pouco — 0 pontos
b) Algum — 1 ponto
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c) Significativo — 2 pontos
d) Excecional — 3 pontos
Forma de verificação:
Verifica-se através de testemunho de proprietários/funcionários/clientes, guias turísticos, websites, publicidade, livros, fotografias e outras
provas documentais.
4 — Atribuição (Art. 7.º)
Será atribuída a distinção «Loja com História» aos estabelecimentos
que mediante a aplicação dos critérios constantes no presente anexo,
detenham uma classificação mínima de 15 pontos.
311157315

MUNICÍPIO DE GONDOMAR
Aviso n.º 3128/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do Senhor
Presidente da Câmara, nos termos do artigo 42.º do anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram designados para exercer funções
no Gabinete de Apoio à Vereação, os seguintes membros:
Adjuntos (despacho de 24/10/2017):
Carla Alexandra Nogueira Pinto Ferreira, Licenciada em Auditoria;
Sílvia Alexandra Cardoso Pinto, Licenciada em Psicologia.
Secretários (despacho de 24/10/2017):
Ana Isabel da Cunha Torres, com o 12.º ano de escolaridade;
Ana Isabel da Silva Martins, Licenciada em Direito;
Mário Jorge Gadelho Tavares, Licenciado em Contabilidade e Administração;
Paulo Manuel Fernandes da Silva, com o 12.º ano de escolaridade;
Telmo José Cunha Teixeira, por despacho de 02/11/2017, Licenciado
em Gestão do Desporto;
Foi igualmente designado para exercer funções de Adjunto no Gabinete de Apoio à Vereação, o licenciado Luís Carlos Ferreira Campos
Lobo, por despacho de 24/10/2017, tendo, no entanto, a seu pedido, sido
exonerado do cargo com produção de efeitos a 30/10/2017.
O estatuto remuneratório dos agora designados é o previsto no artigo 43.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e demais
legislação aplicável.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, a nota curricular de cada um dos designados é publicada em anexo.
9 de janeiro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Aurora Vieira.
Nota Curricular
Nome: Carla Alexandra Nogueira Pinto Ferreira;
Data nascimento: 10 de maio de 1975;
Formação Académica e Profissional
Bacharel, em Contabilidade e Administração, pelo ISCAP — Instituto
Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
Licenciada, em Auditoria, pelo ISCAP — Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
Experiência Profissional
Como Adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação
Desempenha a função de Adjunta do GAV, desde junho de 2014, até
à presente data.
Como Secretaria do Gabinete de Apoio à Vereação
Desempenhou a função de Secretaria de Vereação, de janeiro de 2014
até maio de 2014
Como Diretora Administrativa — Financeira
Desempenhou funções como Diretora Financeira do Grupo Freitasmar,
desde março de 2010 até novembro de 2013. A atividade principal das
Empresas do Grupo encontra-se inserida no sector primário — conservas
de peixe.
Como Responsável do Departamento de Contabilidade
Em julho de 2005, iniciou a função de Responsável pelo departamento
de contabilidade do Grupo Freitasmar;
Como Auditora Financeira
Desde setembro de 2000 até junho de 2005, desempenhou a função
de auditora financeira, na sociedade “ABQV — Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas”;

Como Administrativa de Contabilidade
Desde maio de 99, até setembro de 2000 desempenhou as funções de
Administrativa de Contabilidade da sociedade “Texalis, S. A.”.
Durante 13 meses e com início em abril de 98 esteve ao serviço da
sociedade “Garagem Campo Lindo, S. A.” (Concessionário Renault).
Nota Curricular
Nome: Sílvia Alexandra Cardoso Pinto
Data nascimento: 28/05/1976
Formação: Licenciatura em Psicologia (Ramo Opcional Psicologia
da Saúde) concluída em 1999
Habilitações Literárias: Licenciatura em Psicologia
Estabelecimento de ensino: FPCEUP — Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto
Percurso Profissional/Cargos:
2013-2017 — Adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação no Município
de Gondomar;
2013 — Consultora na Psiporto — Formação, Inovação, Gestão e
Avaliação;
2006-2012 — Profissional de RVCC no CFPIMM — Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário;
2009-2012 — Técnica Superior no CFPIMM — Centro de Formação
Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário;
2004-2006 — Coordenadora Geral na Semente, L.da — Formação
Profissional, Gestão e Desenvolvimento de Recursos;
2004-2006 — Mediadora Psicossocial na Semente, L.da — Formação
Profissional, Gestão e Desenvolvimento de Recursos;
2002-2013 — Formadora em diversas Entidades Públicas e Privadas;
1999-2013 — Psicóloga Clínica em diversas entidades e em regime
de Profissional Liberal;
Nota Curricular
Nome: Ana Isabel da Cunha Torres
Data nascimento: 18/12/1984
Formação: Ourivesaria;
Habilitações Literárias: 12.º Ano de Escolaridade;
Estabelecimento de ensino: Escola Secundária Artística de Soares
dos Reis do Porto
Percurso Profissional/cargos:
Janeiro de 2005 a outubro de 2013 — Secretária Administrativa — Escritório de Advocacia Dra. Sandra Almeida Brandão;
Outubro de 2013 a janeiro de 2014 — Secretária Administrativa — Escritório de Advocacia Dr. Dário Freitas Associados;
Janeiro de 2014 a outubro de 2017 — no cargo de secretária do Gabinete de Apoio da Vereação no Município de Gondomar.
Nota Curricular
Nome: Ana Isabel da Silva Martins
Data nascimento: 08/09/1971
Formação: CAP (atual CCP) pelo IEFP — 1996
Habilitações Literárias: Licenciatura em Direito (Ciências Jurídicas) — julho/1994
Estabelecimento de ensino: Universidade Portucalense Infante
D. Henrique, Porto
Percurso Profissional/cargos: Conclusão do estágio Profissional
da Ordem dos Advogados, Conselho Distrital do Porto (dezembro de
1996).
Exercício da advocacia, como profissional independente e em sociedade, na assessoria jurídica a empresas e associações (janeiro de
1997/janeiro de 2016).
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação na Câmara Municipal
de Gondomar desde 15-02-2016.
Nota Curricular
Nome: Mário Jorge Gadelho Tavares
Data nascimento: 20-06-1969;
Formação: possui formação em Contabilidade e Administração
Habilitações Literárias: Licenciado em Contabilidade e Administração
Estabelecimento de ensino: ISCAP-Instituto de Contabilidade e Administração do Porto.
Percurso Profissional/cargos: Em 09/02/2015 foi nomeado para
exercer funções como Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação do
Município de Gondomar, funções que exerce atualmente.
Entre janeiro de 1996 e agosto de 2013, exerceu a profissão de Chefe
de contabilidade/TOC em diversas empresas do grupo SAMECA.

