
 

 
 

ANO: 2015 MÊS: JUlHO 
 

BOLETIM INFORMATIVO DA IRE 
 

LEGISLAÇÃO E OUTRAS ORIENTAÇÕES LEGAIS 
 

  
Dia Série  n.º Diploma  Assunto  

3 I 95 Portaria n.º 107/2015 
 

Procede a várias fusões de alguns 
estabelecimentos de educação ou de ensino, 
por forma a adequar a rede escolar ao 
contexto sociodemográfico atual 

6 I 96 Portaria n.º 108/2015 

Dá nova redação aos artigos, 5.º, 6.º, 12.º, 
14.º, 17.º, 24.º e 26.º da Portaria n.º 53/2009, 
de 4 de junho, na redação dada pela Portaria 
n.º 150/2014, de 27 de agosto, referente ao 
Regulamento da Ação Social Educativa da 
Região (ASE) 

8 I 98 Decreto Regulamentar 
Regional n.º 5/2015/M 

Aprova a orgânica da Secretaria Regional de 
Agricultura e Pescas 

10 I 100 Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2015/M 

Altera o regime dos concursos para seleção e 
recrutamento do pessoal docente da 
educação, dos ensinos básico e secundário e 
do pessoal docente especializado em 
educação especial na Região Autónoma da 
Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 25/2013/M, de 17 de julho, na 
redação dada pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 7/2014/M, de 25 de julho 

10 I 100 Decreto Regulamentar 
Regional n.º 6/2015/M 

Aprova a orgânica da Secretaria Regional dos 
Assuntos Parlamentares e Europeus 

13 I 101 Decreto Regulamentar 
Regional n.º 7/2015/M 

Aprova a orgânica da Presidência do Governo 
Regional da Madeira 

14 I 102 Portaria n.º 117/2015 

Atualização da lista de habilitações previstas 
para os grupos de recrutamento das 
atividades de enriquecimento do currículo do 
1.º ciclo do ensino básico 

16 I 104 Portaria n.º 118/2015 

Altera a Portaria n.º 107/2015, de 3 de julho, 
que procedeu a várias fusões de alguns 
estabelecimentos de educação ou de ensino, 
por forma a adequar a rede escolar ao 
contexto sociodemográfico atual 

16 I 104 
Resolução da 
Assembleia Legislativa 
da RAM n.º 4/2015/M 

Aprova a Conta da Região Autónoma da 
Madeira referente ao ano de 2013 
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20 I 106 Portaria n.º 120/2015 

Autoriza a repartição dos encargos 
orçamentais relativos à aquisição do serviço 
de transporte escolar para a Escola Básica 
dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto 
Gonçalves Andrade, para o ano letivo 
2015/2016 

21 I 107 Declaração n.º 4/2015 

Mapas I a VIII, a que se refere o n.º 1 do 
artigo 12.° da Lei n.º 28/92, de 1 de setembro, 
modificados em virtude das alterações 
orçamentais efetuadas até 31 de dezembro, 
respeitantes ao Orçamento da Região 
Autónoma da Madeira para 2014 

22 I 108 Conta definitiva da 
Região 

Conta definitiva da Região Autónoma da 
Madeira de 1 de janeiro a 31 de dezembro. 
Ano económico 2014 

23 I 109 Portaria n.º 124/2015 

Dá nova redação aos artigos 6.º, 12.º e 26.º 
da Portaria n.º 53/2009, de 4 de junho, 
atualizada pela Portaria n.º 108/2015, de 6 de 
julho, referente ao Regulamento da Ação 
Social Educativa da Região (ASE) 

27 II 135 Despacho n.º 352/2015 

Determina que no ano letivo 2015/2016 fique 
suspensa a componente externa da avaliação 
do desempenho docente, com a inerente 
interrupção da observação das atividades 
educativas, aulas ou estratégias de 
intervenção, no intuito de elaborar uma 
proposta de simplificação e desburocratização 
dos procedimentos relativos à avaliação do 
desempenho docente 

27 II 135 Despacho n.º 353/2015 

Aprova o Calendário escolar para o ano letivo 
de 2015/2016 dos estabelecimentos de 
educação e ensino da rede pública e particular 
da Região Autónoma da Madeira 

 
 
 

 
 

Dia Série n.º Diploma  Assunto  

3 I 128 Lei n.º 65/2015 

Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de 
agosto, estabelecendo a universalidade da 
educação pré-escolar para as crianças a partir 
dos 4 anos de idade 

3 I 128 Portaria n.º 197-B/2015 

Aprova o Regulamento do Concurso Nacional 
de Acesso e Ingresso no Ensino Superior 
Público para a Matrícula e Inscrição no Ano 
Letivo de 2015-2016, cujo texto e respetivos 



 

 
 

anexos constam em anexo a esta portaria 

6 I 129 Portaria n.º 198/2015 

Fixa o número máximo de estagiários a 
selecionar anualmente e estabelece os prazos 
das candidaturas e a data de início dos 
estágios no âmbito do Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Pública 
Central 

7 I 130 Decreto-lei n.º 127/2015 
Aprova as regras a que obedece a 
constituição e o funcionamento dos Centros 
de Formação de Associação de Escolas 

8 I 131 Decreto Regulamentar 
Regional n.º 5/2015/M 

Aprova a orgânica da Secretaria Regional de 
Agricultura e Pescas 

10 I 133 Declaração de 
Retificação n.º 32/2015 

Retifica a Portaria n.º 172-A/2015, de 5 de 
junho, dos Ministérios das Finanças e da 
Educação e Ciência, que fixa as regras e 
procedimentos aplicáveis à atribuição de 
apoio financeiro pelo Estado a 
estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo de nível não superior, publicada 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 109, 1.º 
suplemento, de 5 de junho de 2015 

10 I 133 Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2015/M 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo 
Regional da Madeira n.º 25/2013/M, de 17 de 
julho, que regula os concursos para seleção e 
recrutamento do pessoal docente da 
educação, dos ensinos básico e secundário e 
do pessoal docente especializado em 
educação e ensino especial na Região 
Autónoma da Madeira 

10 I 133 Decreto Regulamentar 
Regional n º 6/2015/M 

Aprova a orgânica da Secretaria Regional dos 
Assuntos Parlamentares e Europeus 

10 I 133 Portaria n.º 201-C/2015 

Regula o ensino de alunos com 15 ou mais 
anos de idade, com currículo específico 
individual (CEI), em processo de transição 
para a vida pós-escolar, nos termos e para os 
efeitos conjugados dos artigos 14.º e 21.º do 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na 
sua redação atual, e da Lei n.º 85/2009, de 27 
de agosto, regulada pelo Decreto-Lei n.º 
176/2012, de 2 de agosto, e revoga a Portaria 
n.º 275-A/2012, de 11 de setembro 

13 I 134 Decreto Regulamentar 
Regional n.º 7/2015/M 

Aprova a orgânica da Presidência do Governo 
Regional da Madeira 

16 I 137 
Resolução da 
Assembleia Legislativa 
da RAM n.º 4/2015/M 

Aprova a Conta da Região Autónoma da 
Madeira referente ao ano de 2013 

27 I 144 Lei n.º 73/2015 

Primeira alteração à Lei n.º 21/2014, de 16 de 
abril, que aprova a lei da investigação clínica, 
no sentido de fixar as condições em que os 
monitores, auditores e inspetores podem 
aceder ao registo dos participantes em 
estudos clínicos 



 

 
 

29 I 146 Portaria n.º 224-A/2015 

Define e regulamenta o regime jurídico de 
concessão do apoio financeiro por parte do 
Estado no âmbito dos contratos de patrocínio, 
nos termos e para os efeitos previstos no 
Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo 
de nível não superior 

 

 
OFÍCIOS CIRCULARES 

 

 

 

 
Dia 

 
N.º Entidade 

responsável  Assunto  

14 28 DRRHAE 

Concursos para seleção e recrutamento de pessoal 
docente da educação, dos ensinos básico e 
secundário e do pessoal docente especializado em 
educação especial na Região Autónoma da 
Madeira (interno/externo/contratação inicial) para o 
quadriénio 2015-19 

 

14 29 DRRHAE 

Portaria n.º 117/2015, de 14 de julho - atualização 
da lista de habilitações previstas para os grupos de 
recrutamento das atividades de enriquecimento do 
currículo do 1º ciclo do ensino básico 

16 30 DRRHAE Processo de solicitação de dados de acesso 

17 31 DRRHAE 

Requisição de horários - Normas para o 
preenchimento dos mapas de requisição de 
docentes para satisfação das necessidades 
temporárias - ano escolar 2015/2016 

17 32 DRRHAE 

Requisição de horários - Normas para o 
preenchimento dos mapas de requisição de 
docentes para satisfação das necessidades 
temporárias - ano escolar 2015/2016 

27 33 DRRHAE 

Concursos para seleção e recrutamento do pessoal 
docente da educação, dos ensinos básico e 
secundário e do pessoal docente especializado em 
educação e ensino especial na Região Autónoma 
da Madeira (interno) para o quadriénio 2015-2019 

27 34 DRRHAE Suspensão da componente externa da avaliação do 
desempenho docente 
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PROJETOS INSPETIVOS  
 
► EM IMPLEMENTAÇÃO 
 
- Gestão Administrativa e Financeira das Escolas – Fundo Escolar; 

- Funcionamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar – Verificação 

Sequencial; 

- Funcionamento do Ensino Privado – Verificação Sequencial; 

- Condições de Funcionamento do Ano Letivo; 

- Processos Disciplinares e de Inquérito. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES/PUBLICAÇÕES 
 
INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA – IGEC (http://www.ige.min-
edu.pt) 
 
- Universalidade da educação pré-escolar para crianças a partir dos 4 anos de idade; 
- Aprovado o Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos 

Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privado (2015-2016;  
- Aprovado o Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino 

Superior Público (2015-2016); 
- Constituição e funcionamento dos Centros de Formação de Associação de Escolas;  
 
 
THE STANDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF INSPECTORA TES – 
SICI (http://www.sici-inspectorates.eu) 
 
- General Assembly 2015, Oslo, Norway  
  We are very pleased to invite you to participate in the SICI General Assembly and 

workshop 2015 on “Facilitating change – Communication and Inspection” hosted by 
the Norwegian Directorate for Education...  

 
 
 
 


