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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
E SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Portaria n.º __/2016 
de__ de _________ 

 
Procede à 2.ª alteração da Portaria n.º 286/2016, de 28 de julho, alterada pela Portaria 

n.º 42/2017, de 16 de fevereiro, que estabeleceu as taxas a cobrar, a entidades públicas e 
privadas, por serviços prestados pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, abreviadamente 
designado, IQ, IP-RAM. 
 

A Portaria n.º 286/2016, de 28 de julho, alterada pela Portaria n.º 42/2017, de 16 de 
fevereiro, das Secretarias Regionais das Finanças e da Administração Pública e de 
Educação, estabeleceu as taxas a cobrar, a entidades públicas e privadas, por serviços 
prestados pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, no seguimento da reestruturação 
orgânica operada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2016/M, de 8 de fevereiro, que 
procedeu à criação deste Instituto o qual sucedeu à Direção Regional de Qualificação 
Profissional, passando ainda a integrar na sua estrutura orgânica a Escola Profissional Dr. 
Francisco Fernandes (EPFF). 

Colhida a recente experiência deste Instituto na prossecução da sua missão, importa 
alterar a citada Portaria, no sentido de a ajustar a determinados contextos que têm vindo a 
ser constatados na aplicação da mesma, através do alargamento dos casos de isenção de 
aplicação de taxas pela frequência de ações de formação aos Emigrantes Madeirenses 
regressados da Venezuela. 

Assim: 
Atendendo ao estatuído no artigo 1.º e o disposto no artigo 3.º da tabela anexa ao 

Decreto Regional n.º 3/80/M, de 26 de março, no artigo 5.º da Portaria n.º 84/2010, de 4 de 
novembro, ao abrigo do constante nos artigos 2.º e 3.º do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 3/2015/M, de 28 de maio e no artigo 3.º do Anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 
20/2015/M, de 11 de novembro, conjugado com a alínea d) do artigo 69.º do Estatuto 
Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 
de junho, revisto e alterado pelas Leis n.º 130/99, de 21 de agosto e n.º 12/2000, de 21 de 
junho, manda o Governo da Região Autónoma da Madeira, pelo Vice-Presidente do 
Governo Regional e pelo Secretário Regional de Educação, o seguinte: 
 

 
Artigo 1.º 
Objeto 

 
A presente Portaria procede à segunda alteração à Portaria n.º 286/2016, de 28 de 

julho, alterada pela Portaria n.º 42/2017, de 16 de fevereiro.  
 

Artigo 2.º 
Alteração da Portaria n.º 286/2016, de 28 de julho 

 
O artigo 5.º da Portaria n.º 286/2016, de 28 de julho, alterada pela Portaria n.º 

42/2017, de 16 de fevereiro, passa a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 5.º 
[…] 

 
1 – […]. 
2 – […]. 
3 – […]. 
4 – […]: 

a) […]; 
b) […]. 

 
5 – […]. 
6 – […]. 
7 – […]: 

a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]; 
e) […]. 

 
8 – Em casos devidamente fundamentados, os formandos ou alunos previstos no 

presente artigo podem ainda ficar isentos do pagamento das taxas por despacho do 
Presidente do IQ, IP-RAM, nomeadamente no caso dos emigrantes madeirenses 
regressados da Venezuela.» 

 

Artigo 3.º 
Entrada em vigor 

 
A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 
 

Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional de Educação, aos __ de 
________ de 2017. 
 

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 
 
 
 
 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado 
 
 
 

O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
 
 

Jorge Maria Abreu de Carvalho 


