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Experiência profissional:
Coordenador pedagógico
Militar dos Quadros Permanentes (aposentado)
Intervenção cívica:
Dirigente associativo na: FEDAPAGAIA
IPSS — Salvador Caetano e Ana Caetano
FPAMC
Nota curricular
Dados pessoais: Jorge Filipe Ferreira
Habilitação académica: Licenciatura em Economia, concluída em
30 de setembro de 1979, na Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, com a classificação de 12 valores.
Experiência profissional:
De 1966 a março de 1974, como Chefe de Serviços Administrativos
da Delegação do Porto, da empresa MATRENA — Sociedade Industrial
de Papeis, SA.
De abril de 1974 até março de 1993, na empresa MABOR-Manufatura
Nacional de Borracha, SA (Fabricante e comercialização de Pneus para
viaturas automóveis), como Diretor de Gabinete de Estudos Comerciais, Diretor Geral de Vendas/Diretor Comercial, Diretor de Marketing,
Gerente e Administrador de outras empresas do Grupo Mabor. Como
principais atividades, a Responsabilidade pela gestão da empresa, pela
atividade comercial, de marketing e outras.
Desde abril de 1993 até dezembro de 1999, como Administrador e
Diretor Comercial e Marketing, na empresa ATLANTI 10-Componentes
para Automóveis, SA, empresa dedicada à comercialização de componentes para o sector automóvel.
Desde abril de 2000 até maio de 2002, na empresa OUTEX — Fabrica
de Fiação do Mondego, SA (Empresa Têxtil), como Diretor Comercial/
Diretor Administrativo e de Crédito.
Desde junho de 2002 até junho de 2007, na empresa Vougageste-Consultores, L.da, como Responsável pela Gestão de Unidade de Negócio: Planeamento Estratégico, como Consultor/Formador em Organização e Gestão de Empresas, em Marketing Estratégico e Operacional,
em Desenvolvimento e Gestão Comercial, em Análise e Formulação
Estratégica, em Gestão Associativa e Animação Sociocultural.
Como Gestor de Projetos de Formação-Acção, de 28 empresas (Gestão Geral para MPE’S Comerciais) e de 20 empresas Formação-Acção
(Cooperação, Inovação e Internacionalização); Como Consultor em
5 empresas aderentes aos projetos, num total de 1296 horas de formação.
Responsável pela Gestão de Planos de Formação. Acompanhamento
e Avaliação de Ações de Formação.
Responsável pela Elaboração e Coordenação dos Estudos de Caracterização do Tecido Empresarial dos Concelhos de Arouca e Oliveira
de Azeméis.

Responsável pela Elaboração de Diagnósticos Estratégicos, Planos
Estratégicos, Planos de Marketing, Etc.
Desde julho de 2007 a junho de 2009, como Diretor-geral da INOVA.
GAIA-Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica de
Vila Nova de Gaia (Empreendedorismo — Incubadora de Empresas e
de Ideias), sendo responsável pela Direção Operacional da Associação e
do Centro de Incubação e pela Representação e apresentação do Centro
de Incubação junto de parceiros do sistema académico, empresarial e
associativo.
Desde 3 de agosto de 2012, na situação de Reformado da Segurança
Social.
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MUNICÍPIO DE VILA REAL
Declaração n.º 29/2014
Correção material do Plano Diretor Municipal de Vila Real
Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Real declara, que o executivo desta câmara municipal
deliberou, na reunião de 13 de janeiro de 2014, declarar a correção material do Plano Diretor Municipal de Vila Real, em conformidade com o
previsto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 97.º-A do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação para o perímetro
urbano de Vila Real, no Lugar de Torneiros, pertencente à freguesia de
Arroios, com base na deteção de uma situação de incorreção na transposição de escala para a respetiva planta de ordenamento — qualificação
do solo.
Mais informa que foi cumprido o disposto no n.º 3 do artigo 97.º-A
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação,
quanto à comunicação da deliberação da Câmara Municipal à Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte.
É republicada a parte F da planta de ordenamento — qualificação do
solo, da qual consta a correção efetuada.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
21950 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_21950_1.jpg
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PARTE J1
MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 2221/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência das
deliberações da Câmara Municipal de 10 de dezembro de 2013 e
da Assembleia Municipal de 27 de dezembro e nos termos dos artigos 20.º e 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, e 64/2011, de 22 de dezembro e aplicável
à Administração Local por força do n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, faz-se público que se encontra aberto o procedimento

concursal para provimento do cargo de Chefe da Divisão de Projetos,
Energia e Obras Municipais. A indicação dos requisitos formais de
provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos
de seleção vai ser publicitada na bolsa de emprego público até ao
2.º dia útil após a data da publicitação no Diário da República,
do referido procedimento concursal, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação
pelas respetivas alterações.
24 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Botelho.
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