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Tomada de posse dos novos órgãos da AMRAM
Realizou-se no dia 17 de Novembro de 2009 a eleição e tomada de
posse dos membros que compõem a Assembleia Intermunicipal e o
Conselho Directivo da Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira.
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Formação no âmbito do programa Rumos
A formação destinada aos
Municípios da Região tem
constituído uma fortíssima
aposta
da
AMRAM,
acreditando-se que a formação é a garantia para a prestação de
um bom serviço pelas Autarquias aos cidadãos. Durante o
segundo semestre de 2009, a AMRAM registou 104 horas de
formação, concretizadas em 5 acções específicas, tendo sido duas
acções integradas no Programa RUMOS - Programa Operacional
de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM.
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EDITORIAL
Todos os anos são difíceis, mas este que passou, por
circunstâncias várias, foi um ano de grandes dificuldades para
os Municípios da Região Autónoma da Madeira. Não obstante,
soubemos solucionar a grande maioria dos problemas com
que nos fomos confrontando. E mais do que isso, soubemos
perspectivar o futuro.
Estamos perante um novo mandato e por isso estamos
também perante novos desafios. O desafio da competitividade,
o desafio dos programas comunitários de apoio, o desafio do
pleno emprego, o desafio da qualidade de vida dos nossos
munícipes, o desafio da formação. São estas, entre outras, as
grandes batalhas que temos pela frente.
O poder autárquico, mesmo que muitas vezes subestimado e
desvalorizado, é, e continua a ser, o poder que concretiza
diariamente as legítimas e justas aspirações dos cidadãos. Com
meios ou sem meios, é sempre nas autarquias que os
munícipes depositam a sua esperança na resolução dos
problemas.
Estamos certos de que, hoje mais do que nunca, a AMRAM se
tornou numa instituição que é a voz das autarquias da Região,
que partilha recursos e interesses comuns e que, em união,
ergue a sua voz e as suas reivindicações ainda mais alto.
Cordiais Cumprimentos
O PRESIDENTE DA AMRAM
Roberto Paulo Cardoso da Silva

Orgãos socias da CMU reuniram
em Lisboa
Representantes das Associações de
Municípios das Regiões Ultraperiféricas
associadas à CMU – Confederação de
Municípios Ultraperiféricos, reuniram em
Lisboa por ocasião das reuniões dos seus
Órgãos Sociais.
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Aprovação das GOP e orçamento
para 2010
A Assembleia Intermunicipal da AMRAM aprovou as Grandes
Opções do Plano, o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos da Associação para 2010.
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Tomada de posse dos novos
órgãos da EIMRAM
Dado início aos projectos JARUP II
e PREMUMAC
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Associação presente na Expo Madeira
e Expo Porto Santo Nautitur / 2009
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Lançamento de novo lote de Jogo
Instantâneo
A Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira lançou no mês de
Dezembro de 2009 mais um Lote do Jogo Instantâneo. Pela
quantia de 1 € os apostadores poderão ganhar no máximo até €
10.000.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA MADEIRA
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS DA AMRAM
Realizou-se no dia 17 de Novembro de 2009, a eleição e tomada de posse dos membros que compõem a Assembleia
Intermunicipal e o Conselho Directivo da AMRAM.

INSTALADA A NOVA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
Na reunião que decorreu na sede da AMRAM foi ainda
eleita, por unanimidade a nova Mesa da Assembleia
Intermunicipal da AMRAM. Foram reconduzidos na
Presidência e Vice – Presidência da Mesa da Assembleia
Intermunicipal, respectivamente, os senhores Miguel
Filipe Machado de Albuquerque e José Ismael
Fernandes, tendo sido eleito para Secretário o
Presidente do Município de São Vicente, Jorge Orlando
César de Jesus Romeira.

ROBERTO SILVA TOMOU POSSE COMO PRESIDENTE
DO CONSELHO DIRECTIVO
O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo,
Roberto Silva, foi reconduzido, por unanimidade, na
Presidência da Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira, tendo também sido
reconduzidos todos os anteriores vogais daquele Órgão.
O Presidente do Conselho Directivo manifestou a honra
que sentiu, pela confiança dos seus colegas Presidentes
de Câmara.

Os membros do Conselho Directivo foram reconduzidos na Direcção da Associação.
PRESIDENTE

Roberto Paulo
Cardoso Silva
Presidente da Câmara
Municipal do Porto Santo

VOGAIS

Arlindo Pinto Gomes
Presidente da Câmara
Municipal de Câmara
de Lobos

Manuel Baeta
de Castro

Emanuel Sabino
Vieira Gomes

José Alberto
de Freitas Gonçalves

Presidente da Câmara
Municipal da Calheta

Presidente da Câmara
Municipal de Machico

Presidente da Câmara
Municipal de Santa Cruz

PLANO DE FORMAÇÃO
No decorrer do segundo semestre do ano de 2009, conforme estabelecido, foram
promovidas várias acções de formação, com o objectivo de ajudar as autarquias locais na
melhoria das competências pessoais e profissionais dos funcionários da Administração Local e
das Empresas Municipais, considerada, esta melhoria como uma condição indispensável à
modernização desta Administração.
Deste modo, resume-se o conjunto das acções de formação dinamizadas pela AMRAM entre Julho
e Dezembro de 2009.
CONTROLO ORÇAMENTAL NAS AUTARQUIAS LOCAIS
A acção formativa sobre esta
temática foi dinamizada nas
instalações da sede da AMRAM,
durante o dia 29 de Setembro, e
contou com a presença de 21
Técnicos oriundos de todas as
Autarquias da Madeira.

A formação teve como finalidade,
entre outras, caracterizar o
sistema
de
controlo
nas
autarquias locais;
analisar a
função
controlo
no
ciclo
orçamental; apreender conceitos,
metodologias e técnicas utilizadas
no
processo
de
controlo
orçamental e compreender o
papel do controlo orçamental e da
análise dos desvios para a gestão
da autarquia.
O Dr. Joaquim dos Santos
Carvalho foi o Formador desta
acção.

DECRETO-LEI 123/2009, DE 21 DE MAIO

Mercados de Infra-estruturas e de Equipamentos da
ANACOM e Dra. Isabel Areia, Consultora do Conselho
de Administração da ANACOM) procuraram dar a
conhecer
o
enquadramento
das
novas
responsabilidades dos Municípios e das alterações
que decorrem da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
123/2009, de 21 de Maio.

INFORMACAO FINANCEIRA E INDICADORES
DE GESTAO NAS AUTARQUIAS LOCAIS

Numa iniciativa conjunta entre a AMRAM e a
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
foi promovida uma sessão formativa alusiva ao
diploma legal - DECRETO-LEI 123/2009, de 21 de
Maio - que estabelece o regime aplicável à
construção de infra-estruturas aptas ao alojamento
de redes de comunicações electrónicas, à instalação
de redes de comunicações electrónicas e à
construção de infra-estruturas de telecomunicações
em loteamentos, urbanizações, conjuntos de
edifícios e edifícios.

A formação decorreu no dia 26 de Outubro, nas
instalações do Fórum Machico, tendo participado 32
Técnicos oriundos dos departamentos jurídicos, de
obras, e de atendimento ao público de todos os
Municípios da Madeira.
Os Oradores desta sessão (Eng. Nelson Melim, Chefe
da Delegação da ANACOM na Madeira; Dr. Nuno
Castro Luís, Chefe da Divisão de Fiscalização dos

Identificar e enquadrar a obrigatoriedade legal da
prestação de informação financeira periódica,
quanto ao dever de informar, destinatários internos e
externos, níveis de responsabilidade; apresentar os
principais métodos e técnicas na produção da
informação financeira; trabalhar a construção de
rácios e indicadores essenciais à análise económica e
financeira, foram estes alguns dos objectivos
subjacentes à formação promovida sobre o tema
“Informação financeira e indicadores de gestão nas
autarquias locais”.

A formação, que teve a duração de 7 horas, decorreu
no dia 28 de Outubro, nas instalações da AMRAM,
tendo sido ministrada pelo Dr. Pedro Mota e Costa.

Formação no âmbito do Programa RUMOS
Na sequência da candidatura aprovada no
âmbito do Programa RUMOS, Programa
Operacional de Valorização do Potencial
Humano e Coesão Social da RAM, foi iniciada a
respectiva implementação no dia 25 de
Novembro de 2009.
No âmbito da presente candidatura foram
dinamizadas duas formações, sob os temas
infra mencionados, num total de 28 horas de
formação.
TRATAMENTO CONTABILÍSTICO DE EVENTOS RELEVANTES DA GESTÃO MUNICIPAL EM
AMBIENTE POCAL
Durante três dias (25, 26 e 27 de Novembro de 2009),
a AMRAM acolheu os 22 Técnicos das diversas
Câmaras Municipais da Região que acederam
participar numa acção de formação sobre o
tratamento contabilístico de eventos relevantes da
gestão municipal em ambiente POCAL.
O extenso programa delineado para a sessão, teve,
entre outros, como objectivos os seguintes:
• Conhecer as principais características do sistema
contabilístico introduzido pelo POCAL;
• Perceber a articulação entre aqueles dois
subsistemas
contabilísticos
quanto
ao
processamento das despesas e das receitas;
• Contabilizar, adequadamente, as diversas fases do
processamento da despesa e da receita ao nível das
contabilidades orçamental e patrimonial;
• Executar, de forma adequada, o tratamento ao nível
das contabilidades orçamental e patrimonial de um
conjunto de eventos relevantes;
• Efectuar, correctamente, os trabalhos de ﬁm de
exercício, quer na contabilidade orçamental, quer na
patrimonial;
• Conhecer o quadro legal previsto na LFL locais em
matéria de consolidação de contas e as principais
dificuldades a enfrentar para atingir esse objectivo;
• Utilizar alguns indicadores de gestão passíveis de
construção em ambiente POCAL.

GESTÃO AMBIENTAL – NOÇÕES BÁSICAS SOBRE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
A acção de formação decorreu a 3
de Dezembro de 2009 e teve
subjacente um vasto programa
relacionado com a Gestão
Ambiental.
O Eng. Fernando Geraldo Dias de
Almeida foi o Formador desta
acção, que contou com a presença
de 18 Técnicos. Foram abordados
variados temas, tais como:
• Noções básicas sobre boas
práticas ambientais;
• Importância da implementação
de um conjunto de boas práticas
ambientais
no
município:
vantagens
ambientais,
competitivas e económicas;
• Enquadramento legislativo:
gestão ambiental e planeamento
estratégico;
• Implementação de sistemas de
gestão ambiental;
• Certiﬁcação ambiental;
• Planos de acção para a energia e
mobilidade sustentáveis;
• Planeamento e ordenamento do
território: o processo de avaliação
ambiental estratégica (AAE) nos
processos de revisão de PDM –
planos directores municipais.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO PREVISTAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2010
• Prestação de Contas
Fevereiro

• Secretariado e trabalho administrativo
Abril

• Gestão por Objectivos e a Avaliação do Desempenho
Fevereiro

• Gestão Urbanística
Maio

• Gestão Documental e a Organização de Arquivos
Março

• Transporte Colectivo de Crianças
Junho

ORGÃOS SOCIAS DA CMU REUNIRAM EM LISBOA
O Plano de Actividades apresentado pela Associação
de Municípios de Guadalupe mantém a defesa dos
interesses específicos das Autarquias das Regiões
Ultraperiféricas como ponto chave, prevendo uma
Conferência dos Presidentes das RUP, a participação
em trabalhos e debates organizados pelo Comité das
Regiões e a realização das Jornadas Autárquicas nos
Açores em 2010.

Os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral da
Confederação de Municípios Ultraperiféricos - CMU
reuniram no passado dia 09 de Julho, em Lisboa.
Os órgãos sociais da CMU reuniram para nomear os
novos membros dos órgãos da CMU para o período
de 2009-2010, analisar e avaliar os relatórios de
gestão e financeiro da Presidência cessante, liderada
pela Associação de Municípios da Região Autónoma
da Madeira.
Nomeados os novos órgãos sociais, coube à nova
presidência liderada pela Associação dos Municípios
de Guadalupe, a apresentação do programa de
actividades para 2009-2010.
De entre o plano de actividades aprovado pelos
membros da CMU, destacam-se a promoção de
encontros para troca de experiências entre as seis
Regiões que compõem a confederação; desenvolver
e aprofundar a cooperação entre os municípios;
incrementar os mecanismos de informação e de
transmissão de dados importantes para os
respectivos membros, constituindo a internet o
veículo essencial na sua concretização.
No âmbito da promoção da troca de conhecimentos,
estão contemplados seminários sobre a CMU junto
dos Departamentos Ultramarinos Franceses e
workshops temáticos sobre as Regiões da
Macaronésia.
No
âmbito
da
cooperação,
pretende-se, para além de reforçar os laços com
Cabo Verde, estender as acções ao Espaço Caribe,
bem como avançar com projectos-piloto com outras
organizações europeias como a Comissão das
Regiões Periféricas Marítimas e a Assembleia das
Regiões Europeias.

Para o período 2009 – 2010, é a Guadalupe que
preside o Conselho de Administração da CMU,
coadjuvada pela Associação de Municípios da Região
Autónoma dos Açores na Vice-presidência.
A Associação de Municípios da Região Autónoma da
Madeira preside à Assembleia-geral, enquanto a
Martinica lidera o Conselho Fiscal.
A Confederação de Municípios Ultraperiféricos CMU é uma associação internacional, de carácter e
fins não lucrativos, dotada de personalidade e
capacidade jurídicas próprias, constituída pelas
Associações de Municípios das Regiões
Ultraperiféricas da União Europeia.
As Associações de Municípios de Canárias (FECAM),
Madeira (AMRAM) e Açores (AMRAA), após vários
anos de cooperação, constituíram a 24 de Janeiro
de 2003, a Confederação de Municípios
Ultraperiféricos (CMU), com o objectivo primordial
de alcançar uma coordenação e cooperação
efectiva entre as associações de municípios das
regiões ultraperiféricas. Mais tarde, juntaram-se as
Associações de Municípios dos DOM’s –
Département D’Outre Mer – franceses nas Caraíbas
(Martinica, Guadalupe e Guiana Francesa). A
Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde
é associada com o estatuto de observador.
A CMU representa mais de 200 Municípios e um
total de cerca de 3.500.000 pessoas.

www.cmu-rup.eu

Grandes opções do plano, orçamento e plano plurianual
de investimentos da AMRAM, para 2010, aprovados
Realizou-se no dia 16 de Dezembro, uma reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM, na qual os
associados presentes aprovaram as Grandes Opções do Plano, o Orçamento e o Plano Plurianual de
Investimentos para 2010.
Com um orçamento total de 2.665.000,00 €, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira irá
concentrar a sua actividade na persecução dos seguintes objectivos gerais e prioridades definidas pela
Direcção:
[A] Promoção, representação e valorização dos interesses autárquicos dos municípios associados.
[B] Exploração do Jogo Instantâneo.
[C] Desenvolvimento de projectos no âmbito PCT – MAC 2007-2013.
[D] Desenvolvimento de projectos no âmbito RUMOS, ao nível da Formação.
[E] Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação.
[F] Cooperação com a CMU no desenvolvimento das suas actividades.
[G] Cooperação com a EIMRAM – Empresa Intermunicipal da Região Autónoma da Madeira - Investimentos e
Serviços Intermunicipais (EEIM) no desenvolvimento das suas actividades.

Tomada de posse dos novos órgãos da EIMRAM
ELEITO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EIMRAM

A Empresa Intermunicipal da Região Autónoma da Madeira – Investimentos e Serviços Intermunicipais
(EEIM), tem novo Conselho de Administração eleito dia 17 de Novembro de 2009, em reunião da
Assembleia-geral.
O novo Conselho de Administração conta com a entrada de um novo elemento. Trata-se do Presidente da
Câmara Municipal de Santana, Rui Moisés Fernandes de Ascensão. Como Presidente do órgão continua o
Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Roberto Silva, eleito por unanimidade, e que será
acompanhado por Rui David Pita Marques Luís, Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Dado início aos projectos JARUP II e PREMUMAC
A AMRAM em parceria com a
AMRAA
–
Associação
de
Municípios dos Açores e com a
FECAM - Federação Canária de
Municípios, deram início ao
arranque formal dos projectos
comuns co-financiados pelo PCT
MAC 2007 – 2013, através do
Fundo
Europeu
de
Desenvolvimento
Regional
(FEDER).
Neste contexto, foi realizada em
Lisboa, a 7 de Julho, a primeira
reunião do Comité de Seguimento
do Partenariado do Projecto
JARUPII. Da ordem de trabalhos
constaram, entre outros assuntos,
as Jornadas Autárquicas de 2010.
No

âmbito

do

projecto

PREMUMAC, representantes da
Associação de Municípios da
Região Autónoma da Madeira e da
Federação de Municípios das
Canárias deslocaram-se a Ponta
Delgada para os trabalhos
técnicos de preparação do
PREMUMAC – Programa de
Preparação dos Municípios da
Macaronésia para Situações de
Catástrofe.
O encontro que se realizou
durante os dias 7 e 8 de Outubro
na sede da Associação de
Municípios da Região Autónoma
dos Açores.

Governo dos Açores, Serviço de
Protecção Civil da Câmara
Municipal de Ponta Delgada,
Director de Política Territorial e
Recursos Hídricos do Governo de
Açores e Universidade dos Açores.

Paralelamente foram mantidas
reuniões com o Serviço de
Protecção Civil e Bombeiros do

JARUP II

PREMUMAC

O Projecto JARUP II, aprovado no âmbito do
Programa de Cooperação Transnacional
Madeira – Açores - Canárias MAC 2007-2013,
tem como parceiros as Associações de
Municípios das Regiões Autónomas da
Madeira, Açores e Canárias.

O Projecto PREMUMAC, aprovado no âmbito
do Programa de Cooperação Transnacional
Madeira – Açores - Canárias MAC 2007-2013,
tem como parceiros as Associações de
Municípios das Regiões Autónomas da
Madeira, Açores e Canárias.

O JARUP II, vem dar seguimento às Jornadas
Autárquicas mas desta vez com outros
objectivos específicos (Gestão de Água, do
Ambiente, de Resíduos e de Ordenamento
do Território) mas sempre com o objectivo
final que é o de atingir o desenvolvimento
sustentável nas RUP's.
O Projecto prevê a realização de Jornadas
Autárquicas em 2010, 2011 e 2012 que,
envolverão as Associações de Municípios das
RUP's e cujo objectivo é activar um espaço de
cooperação permanente entre as autarquias
das regiões ultraperiféricas.

O projecto enquadra-se na Medida “Reforço
da Gestão Ambiental e da Prevenção de
Riscos” e tem como objectivo geral contribuir
para minimizar o deficit existente nas
organizações locais da Macarronésia em
matéria de prevenção e resolução de
situações de risco naturais.

Jornadas Autárquicas sobre Política de
Desenvolvimento Sustentável

Preparação dos Municípios da Macarronesia
para situações de catástrofes

EM 2009 A AMRAM ESTEVE PRESENTE:
NA EXPOMADEIRA

E NA EXPO PORTO SANTO

Enquadrada numa lógica de promoção dos Municípios da
Madeira, durante os dias 10 a 19 de Julho, a Associação de
Municípios da Região Autónoma da Madeira esteve
presente, pela primeira vez, na Expomadeira.

Pelo terceiro ano consecutivo a AMRAM esteve também
representada na Expo Porto Santo Nautitur, que decorreu
na ilha do Porto Santo, de 29 de Agosto a 7 de Setembro.

Tal como aconteceu nos anteriores eventos desta
natureza em que a Associação participou, a
concepção do stand, foi intimamente ligada às
paisagens dos Concelhos da Região Autónoma
Madeira, tendo o espaço contado com variado
material promocional quer da Associação quer de
todos os Municípios.
A presença nestes eventos da AMRAM
representou também uma aposta da Associação
na promoção e divulgação do seu Jogo
Instantâneo.

Municípios Associados
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Praça do Município, Sé, 9004 - 512 Funchal
Telefone Geral: (+351) 291 211 000 | Fax Geral: (+351) 291 226 343
www.cm-funchal.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS
Praça da Autonomia, 9304-001 Câmara de Lobos
Telefone Geral: (+351) 291 911 080 | Fax Geral: (+351) 291 944 388
www.cm-camaradelobos.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA
Rua Visconde, 56, 9350-213 Ribeira Brava
Telefone Geral: (+351) 291 952 548 | Fax Geral: (+351) 291 952 182
www.cm-ribeirabrava.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL
Rua de Santo António, N. 5, 9360-219 Ponta do Sol
Telefone Geral: (+351) 291 972 106 | Fax Geral: (+351) 291 972 711
www.pontadosol.pt
CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA
Avenida D. Manuel I, 46, 9370-135 Calheta
Telefone Geral: (+351) 291 820 200 | Fax Geral: (+351) 291 822 068
www.cm-calheta-madeira.com
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ
Praça do Lyra, 9270-053 Porto Moniz
Telefone Geral: (+351) 291 850 180 | Fax Geral: (+351) 291 852 998
www.cm-portomoniz.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Paços do Município, 9240-225 São Vicente
Telefone Geral: (+351) 291 840 020 | Fax Geral: (+351) 291 842 666
www.svicente.com
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
Sítio do Serrado, 9230-116 Santana
Telefone Geral: (+351) 291 570 200 | Fax Geral: (+351) 291 570 201
www.cm-santana.com
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO
Largo do Município, 9200-099 Machico
Telefone Geral: (+351) 291 969 990 | Fax Geral: (+351) 291 965 515
www.cm-machico.pt
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Praça Doutor João A Freitas, 9100-157 Santa Cruz
Telefone Geral: (+351) 291 520 100 | Fax Geral: (+351) 291 524 062
www.cm-santacruz.pt
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, Edifício de Serviços Públicos, 9400-909 Porto Santo
Telefone Geral: (+351) 291 980 640 | Fax Geral: (+351) 291 980 100
www.cm-portosanto.com

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA MADEIRA

NOVO LOTE DE JOGO INSTANTÂNEO
Desde o dia 19 de Outubro de 2009, que estão
nas bancas os novos bilhetes do Jogo
Instantâneo com mais 10.000,00 euros de prémio
máximo para oferecer. Trata-se do Lote EE31.
São mais 1.000.000 de bilhetes, subdividido em 4 series, que se encontram à venda por 1,00 euro cada junto
dos habituais Agentes Vendedores do “Raspa”.
Esta nova serie, suportada em bilhetes do tamanho habitual e com uma forma de jogar já bem conhecida,
dispõe de duas áreas de Jogo: Se o jogador raspar e encontrar 3 quantias iguais ganha um prémio nesse valor
e/ou se o jogador raspar e encontrar 3 números iguais ganha a quantia indicada no espaço prémio.
OS PRÉMIOS VÃO DESDE OS BILHETES GRÁTIS ATÉ AOS 10.000,00 €.
RASPE E GANHE COM O JOGO INSTANTAN€O.
• Jogo Instantâneo à venda:

PARA JOGAR dirija-se a um Ponto de Venda Oficial do Jogo Instantâneo.

CONTACTOS
AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira
Rua da Mouraria nº 44 - 46, 9004-508 Funchal
Mail: mail@amram.pt
Telefone Geral: +351 291 200 730
Site: www.amram.pt
Fax Geral: +351 291 233 230
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