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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Despacho n.º 96/2020 

 
Aprova a estrutura flexível da Direção Regional de 
Juventude e estabelece as respetivas competências 

 
Pela Portaria Conjunta n.º 71/2020, de 10 de março, foi 

aprovada a estrutura nuclear da Direção Regional de 
Juventude e fixadas em duas as unidades orgânicas 
flexíveis. 

Assim, nos termos do artigo 6.º da Portaria Conjunta  
n.º 71/2020, de 10 de março e do n.º 5 do artigo 21.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.os 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de 
janeiro, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, determino o 
seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
É aprovada a estrutura flexível da Direção Regional de 

Juventude (DRJ) e estabelecidas as respetivas compe-
tências. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura flexível 
 

1- Na direta dependência do Diretor Regional de 
Juventude funciona o Gabinete de Apoio Técnico. 

 
2- Na dependência da Direção de Serviços de Apoio à 

Juventude (DSAJ) funciona a Divisão de 
Programas e Associativismo Juvenil (DPAJ). 

 
3- Na dependência da Direção de Serviços de Gestão 

dos Centros de Juventude (DSGCJ) funcionam: 
a) O Núcleo de Marketing e de Apoio à Gestão 

(NMAG); 
b) O Núcleo de Coordenação de Reservas e 

Recursos (NCRR). 
 
4- Na dependência da Direção de Serviços Jurídicos e 

de Gestão de Recursos de (DSJGR) funcionam: 
a) A Divisão de Gestão Financeira (DGF); 
b) O Núcleo de Recursos Humanos (NRH);  
c) O Núcleo de Expediente e Serviços Gerais 

(NESG). 
 

Artigo 3.º 
Gabinete de Apoio Técnico 

 
1- O GAT é a unidade de apoio da DRJ, competindo-

lhe nomeadamente: 
a) Assegurar a promoção da imagem institu-

cional da DRJ; 
b) Coordenar a elaboração do Plano e Relatório 

de Atividades da DRJ, em articulação com os 
demais serviços; 

c) Promover a divulgação das atividades 
realizadas pela DRJ, mediante a atualização 
de conteúdos nos diferentes sítios WEB, em 
articulação com os serviços; 

d)  Propor a produção de vídeos e de produções 
multimédia, tendo em vista a divulgação e 
promoção das atividades promovidas ou 
apoiadas pela DRJ;  

e)  Idealizar, criar e executar a imagem a utilizar 
nos vários suportes de informação, em 
articulação com os serviços da DRJ;  

f)  Coordenar, executar e gerir a informação e 
documentação a ser utilizada em conferências, 
seminários, colóquios ou outros eventos em 
que a DRJ participe e/ou que promovam a sua 
imagem institucional;  

g) Executar outras tarefas que superiormente lhe 
sejam cometidas, dentro da sua área funcional. 

 
2- A coordenação do GAT cabe a trabalhadores 

integrados em carreira e categoria funcionalmente 
adequadas, integrado na carreira de técnico 
superior para cujo provimento seja exigível 
licenciatura, indicado por despacho do Diretor 
Regional. 

 
Artigo 4.º 

Divisão de Programas e Associativismo Juvenil 
 

A DPAJ, dirigida por um chefe de divisão, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, é a unidade orgânica de 
coordenação e apoio à DSAJ, competindo-lhe nomeada-
mente:  

a) Executar os programas juvenis de caráter regional, 
nacional ou internacional; 

b) Desenvolver atividades e projetos dirigidos aos 
jovens, assentes em metodologias de educação 
não-formal, no âmbito da ocupação dos seus 
tempos livres; 

c) Assegurar a integração dos jovens em programas e 
eventos nacionais, europeus e internacionais, 
quando aplicáveis à Região Autónoma da Madeira 
(RAM); 

d) Concretizar parcerias estabelecidas com entidades 
públicas e privadas, prossecutoras do desenvolvi-
mento de ações de cariz juvenil; 

e) Assegurar a organização e atualização do Registo 
Regional do Associativismo Jovem; 

f) Gerir os processos de reconhecimento das 
organizações de juventude da RAM, bem como de 
atribuição do estatuto do dirigente associativo 
jovem, nos termos da lei; 

g)  Analisar os pedidos de apoio técnico, logístico e 
financeiro no âmbito do associativismo, nos termos 
da lei; 

h) Monitorizar e avaliar a execução das atividades e 
projetos apoiados; 

i) Implementar iniciativas e projetos de cariz 
formativo no âmbito do associativismo juvenil e 
estudantil, bem como para os jovens em geral; 

j) Asseverar a realização das reuniões do Conselho 
da Juventude da Madeira e de auscultação juvenil; 

k) Realizar estudos sobre a realidade juvenil 
madeirense, com potencial impacto no setor; 

l) Desenvolver ações e serviços conducentes à 
promoção da saúde, bem-estar físico, mental e 
social, bem como à prevenção de comportamentos 
de risco; 

m) Assegurar a divulgação da informação de interesse 
juvenil, bem como de intercâmbio de natureza 
informativa e documental, com organismos 
regionais, nacionais e europeus, juntos dos jovens 
da RAM e das comunidades luso-descendentes; 

n)  Monitorizar o funcionamento das Lojas de Juven-
tude e dinamizar estes espaços com atividades 
(in)formativas;  
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o) Promover o Cartão Jovem Madeira junto dos 

jovens, organismos regionais e a respetiva entidade 
gestora, a nível nacional; 

p) Organizar e atualizar o Registo Regional das 
Entidades Organizadoras de Campos de Férias, 
bem como gerir os processos de autorização de 
exercício de atividade e respetiva articulação, com 
as entidades competentes. 

 
Artigo 5.º  

Núcleo de Marketing e de Apoio à Gestão  
 

1- Ao NMAG compete:  
a) Elaborar e disponibilizar os mapas estatísticos 

da rede de centros de juventude; 
b) Colaborar na elaboração dos Planos e 

Relatórios de atividades; 
c) Gerir e assegurar o funcionamento das ferra-

mentas informáticas utilizadas na rede dos 
centros de juventude; 

d) Acompanhar a implementação e o cumpri-
mento dos Planos de Manutenção dos 
Equipamentos; 

e) Monitorizar a execução de obras de 
conservação e de manutenção das instalações; 

f) Garantir o adequado fornecimento de bens e 
recursos materiais, essenciais ao normal 
funcionamento dos centros de juventude; 

g) Propor e concretizar ações e planos de 
marketing; 

h) Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam 
atribuídas superiormente, dentro da sua área 
funcional. 

 
2- A coordenação do referido Núcleo cabe a 

trabalhadores integrados em carreira e categoria 
funcionalmente adequadas, indicado por despacho 
do Diretor Regional. 

 
Artigo 6.º 

Núcleo de Coordenação de Reservas e Recursos 
 
1-  Ao NCRR compete:  

a) Gerir os planos de reservas de alojamento dos 
centros de juventude; 

b) Colaborar na implementação do manual de 
procedimentos de cobrança;  

c) Efetuar o processamento da receita cobrada 
nos centros de juventude e garantir a respetiva 
entrega ao serviço competente; 

d) Proceder à entrega das listas dos utentes dos 
centros de juventude, dentro dos prazos 
regulamentares, ao Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras; 

e) Planificar a gestão dos horários e monitorizar 
a assiduidade dos colaboradores, da rede de 
centros de juventude; 

f) Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam 
atribuídas superiormente, dentro da sua área 
funcional. 

 
2- A coordenação do referido Núcleo cabe a 

trabalhadores integrados em carreira e categoria 
funcionalmente adequadas, indicado por despacho 
do Diretor Regional. 

 
Artigo 7.º 

Divisão de Gestão Financeira 
 

A DGF, dirigida por um chefe de divisão, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, é a unidade orgânica de 

coordenação e apoio à DSJGR, competindo-lhe 
nomeadamente:  

a) Preparar a proposta do orçamento da DRJ;  
b) Proceder ao acompanhamento e avaliação da 

execução do orçamento e propor as alterações 
orçamentais necessárias;  

c) Assegurar a aplicação de procedimentos norma-
lizados de execução orçamental;  

d) Elaborar a proposta técnica do Plano e Programa 
de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento 
da Administração Regional, adiante designado 
PIDDAR da DRJ;  

e) Elaborar os relatórios de execução do PIDDAR da 
DRJ;  

f) Colaborar na elaboração dos contratos programa 
que titulem a execução de apoios financeiros, 
humanos ou materiais;  

g) Acompanhar a execução financeira dos contratos 
programa;  

h) Coordenar a elaboração e atualização do inventário 
e cadastro da DRJ. 

 
Artigo 8.º  

Núcleo de Recursos Humanos 
 
1- Ao NRH compete:  

a) Realizar todos os atos e procedimentos 
administrativos relativos à gestão dos recursos 
humanos, dentro das competências atribuídas 
à DSJGR; 

b) Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam 
atribuídas superiormente, dentro da sua área 
funcional. 

 
2- A coordenação do referido Núcleo cabe a 

trabalhadores integrados em carreira e categoria 
funcionalmente adequadas, integrado na carreira de 
técnico superior ou numa carreira especial para 
cujo provimento seja exigível licenciatura, 
indicado por despacho do Diretor Regional. 

 
Artigo 9.º 

Núcleo de Expediente e Serviços Gerais 
 
1- Ao NESG compete: 

a) Assegurar a digitalização, expedição, a 
receção, a classificação, o arquivo e o controlo 
do expediente, dentro das competências 
atribuídas à DSJGR; 

b)  Coordenar, em articulação com os restantes 
serviços da DRJ, a aplicação do diploma que 
estabelece as normas de avaliação, seleção e 
preservação dos documentos de arquivo;  

c) Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam 
atribuídas superiormente, dentro da sua área 
funcional.  

 
2- A coordenação do referido Núcleo cabe a 

trabalhadores integrados em carreira e categoria 
funcionalmente adequadas, indicado por despacho 
do Diretor Regional. 

 
Artigo 10.º 

Transição de pessoal dirigente 
 
Mantém-se a comissão de serviço do titular do cargo de 

direção intermédia de 2.º grau, da extinta Direção Regional de 
Juventude e Desporto, da Divisão de Programas e 
Associativismo Juvenil como Chefe de Divisão de Divisão de 
Programas e Associativismo Juvenil, nos termos da alínea c), 
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do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
adaptada à RAM, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
27/2006/M, de 14 de julho, ambas na sua atual redação. 

 
Artigo 11.º 

Entrada em vigor 
 
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao 

da sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

aos 11 dias de março de 2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
Despacho n.º 97/2020 

 
Aprova a estrutura flexível da Direção Regional de Desporto 

 
Pela Portaria n.º 72/2020, de 10 de março, foi aprovada 

a estrutura nuclear da Direção Regional de Desporto, 
cumpre agora proceder à sua articulação com a 
correspondente estrutura flexível. 

Assim e na sequência do artigo 6.º da Portaria 
n.º 72/2020, de 10 de março e do n.º 5 do artigo 21.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.os 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro 
e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, determino o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
É aprovada a estrutura flexível da Direção Regional de 

Desporto (DRD) e estabelecidas as respetivas compe-
tências. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura flexível 
 
1 -  Na dependência da Direção de Serviços de Apoio à 

Atividade Desportiva (DSAAD), funcionam as 
seguintes divisões: 
a) Divisão de Apoio à Atividade Desportiva 

(DAAD); 
b) Divisão de Projetos, Formação e Promoção 

(DPFP). 
 
2- Na dependência da Direção de Serviços de Gestão 

das Infraestruturas Desportivas (DSGID), funcio-
nam as seguintes divisões: 
a) Divisão de Administração das Infraestruturas 

Desportivas e Atividades (DAIDA); 
b) Divisão de Recursos Humanos (DRH). 

 
3- Na dependência da Direção de Serviços Jurídico-

Financeira (DSJF), funcionam as seguintes 
divisões: 
a) Divisão de Gestão Financeira (DGF); 
b) Divisão de Apoio Jurídico (DAJ). 

 
Artigo 3.º 

Divisão de Apoio à Atividade Desportiva 
 
A DAAD, dirigida por um chefe de divisão, cargo de 

direção intermédia de 2.º grau, é a unidade orgânica de 
coordenação e apoio à DSAAD, competindo-lhe nomeada-
mente: 

a) Elaborar pareceres e apresentar propostas, tendo 
em vista assegurar o desenvolvimento do associati-
vismo desportivo; 

b) Analisar os programas de desenvolvimento despor-
tivo propostos pelas entidades do movimento 
associativo desportivo regional, controlando e 
avaliando a sua execução; 

c) Organizar e coordenar o processo de atribuição de 
apoios financeiros às entidades desportivas 
regionais;  

d) Elaborar o Plano Regional de Apoio ao Desporto; 
e) Elaborar os contratos-programa e assegurar o 

respetivo controlo e avaliação; 
f) Organizar e manter atualizado um cadastro de 

pessoas coletivas com atribuições na área do 
desporto, designadamente associações desportivas, 
clubes e sociedades anónimas desportivas; 

g) Garantir a publicação da demografia federada; 
h) Assegurar o registo atualizado dos praticantes de 

excelência desportiva; 
i) Coordenar a gestão da plataforma do desporto; 
j) Gerir os processos de candidatura, controlo e 

avaliação relacionados com o destacamento de 
docentes para o movimento associativo desportivo 
regional; 

k) Colaborar com as demais entidades públicas e 
privadas, na prossecução das práticas na área do 
desporto adaptado; 

l) Coordenar os processos de homologação dos 
regulamentos de provas desportivas em locais 
públicos. 

 
Artigo 4.º 

Divisão de Projetos, Formação e Promoção  
 

A DPFP, dirigida por um chefe de divisão, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, é a unidade orgânica de 
coordenação e apoio à DSAAD, competindo-lhe nomeada-
mente: 

a) Analisar as candidaturas para realização de ações 
de formação de recursos humanos, apresentadas 
pelas entidades desportivas regionais, assim como 
atribuir e controlar os respetivos apoios; 

b) Organizar eventos de formação, assegurando a 
valorização contínua dos recursos humanos do 
desporto; 

c) Fomentar a promoção do Destino Madeira através 
das entidades desportivas regionais com atuação 
nas competições desportivas nacionais e interna-
cionais; 

d) Divulgar e promover as atividades desportivas 
federadas e de lazer e recreação, bem como a 
informação especializada na área do desporto; 

e) Promover e desenvolver o Plano Nacional de Ética 
no Desporto na RAM; 

f) Coordenar o processo de regularização dos valores 
em atraso pelo Governo Regional ao desporto da 
RAM; 

g) Promover e apoiar, em colaboração prioritária com 
a Universidade da Madeira, a realização de estudos 
e trabalhos de investigação; 

h) Gerir o centro de documentação da DRD; 
i) Organizar e manter atualizado um registo regional 

das pessoas singulares ou coletivas, distinguidas 
por mérito desportivo; 

j) Promover a imagem e a visibilidade externa da 
DRD; 


