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Código do Procedimento Administrativo, determino o se-
guinte: 

 
1 - A negociação da posição remuneratória, no recru-

tamento para constituição de relações jurídicas de 
emprego público, na modalidade de contrato, é co-
metida à Diretora Regional da Administração Pú-
blica e da Modernização Administrativa, indepen-
dentemente do mapa de pessoal onde os postos de 
trabalho se encontrem previstos. 

 
2 - A negociação de posição remuneratória obedece às 

seguintes regras: 
a) A entidade pública empregadora deve iniciar o 

processo de negociação propondo ao candida-
to a posição remuneratória base da carreira a 
que respeita o recrutamento, sem prejuízo do 
disposto no artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro. 

b) Do documento escrito de negociação, devem 
constar as razões que levaram o candidato a 
não aceitar a posição remuneratória proposta 
pela entidade empregadora pública, quando se-
ja o caso. 

c) A negociação tem como limite a posição re-
muneratória cabimentada e prevista no mapa 
de pedido de abertura de concurso. 

 
3 - O presente despacho produz efeitos à data da sua 

assinatura. 
 
Vice-Presidência do Governo, 18 de julho de 2018. 
 
O VICE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Amaro de Betten-

court Calado 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

Despacho n.º 260/2018 
 
O calendário de atividades educativas e escolares consti-

tui um elemento indispensável à organização e planificação 
do ano escolar, permitindo a execução do projeto educativo 
de cada escola e, consequentemente, o desenvolvimento dos 
planos anuais de atividades dos estabelecimentos de educa-
ção e do 1.º ciclo do ensino básico com ou sem unidades de 
educação pré-escolar a funcionar em regime de tempo intei-
ro, respetivamente, nos termos do Estatuto das Creches e 
dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Região 
Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2006/M, de 2 de maio e da Portaria  
n.º 110/2002, de 14 de agosto, e dos planos anuais dos esta-
belecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 
secundário, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 3.º do Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão dos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públi-
cos da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decre-
to Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, 
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, 
de 21 de junho. 

Concomitantemente, este calendário visa salvaguardar o 
interesse das famílias, procurando estabelecer uma medida 
de conciliação entre as necessidades educativas e a organi-
zação da vida familiar das crianças e dos alunos.  

Pretende-se, com o seu conhecimento antecipado e tendo 
em conta expetativas elevadas em relação aos desempenhos 
dos alunos e à criação de um clima propício às aprendiza-
gens, que as escolas se tornem progressivamente mais exi-

gentes nas suas decisões e estabeleçam, cada vez mais, um 
forte compromisso de responsabilização pelas opções toma-
das e pelos resultados obtidos, designadamente no que se 
refere às práticas colaborativas dos professores e demais 
técnicos da educação com vista à valorização dos resultados 
escolares. 

Neste sentido, é fundamental o papel dos órgãos de ges-
tão das escolas na medida em que o maior espaço para a 
decisão que lhes é atribuído, pressupõe características de 
liderança e capacidade de decisão, por forma a garantir 
melhores resultados das aprendizagens das crianças e dos 
alunos e condições que promovam o combate ao abandono 
escolar. 

Estas condições apenas serão possíveis se, também, no 
período em que decorre a realização das provas finais e dos 
exames, as escolas adotarem medidas organizativas ajusta-
das para os anos de escolaridade não sujeitos a exames e a 
provas, de modo a garantir o máximo de dias efetivos de 
atividades escolares e o cumprimento integral dos progra-
mas nas diferentes disciplinas. 

Consagra, ainda, as especificidades regionais, sendo cer-
to que nos estabelecimentos de educação e ensino, em geral, 
e nas unidades de ensino especializado, unidades de ensino 
estruturado e instituições de educação especial, em particu-
lar, importa conciliar as necessidades educativas das crian-
ças, dos alunos e dos jovens com a organização da vida 
familiar e a relação da escola com a comunidade escolar.  

Foi dado cumprimento ao procedimento previsto nos ar-
tigos 98.º e seguintes do Código do Procedimento Admi- 
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de  
janeiro. 

Assim, ao abrigo do artigo 4.º da Orgânica da Secretaria 
Regional de Educação, aprovada pelo Decreto Regulamentar 
Regional n.º 20/2015/M, de 11 de novembro, alterada pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2016/M, de 5 de feve-
reiro, determina-se o seguinte: 

 
1 - É aprovado o Calendário Escolar para o ano letivo 

de 2018/2019 dos estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública da Região Autónoma da 
Madeira. 

 
1.1.  Os estabelecimentos de educação e ensino pri-

vados com paralelismo pedagógico seguem 
um calendário escolar que garanta o número 
efetivo de dias fixado para os estabelecimentos 
da rede pública. 

 
2 - O presente despacho aplica-se, com as necessárias 

adaptações, ao calendário previsto na organização 
de outros cursos e ofertas formativas em funciona-
mento nas escolas. 

 
3 -  Sem prejuízo do disposto nos pontos 7.1 e 8., o ca-

lendário de funcionamento das atividades educati-
vas e letivas dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e ensino secundário é o 
constante do Anexo I ao presente despacho, do qual 
faz parte integrante. 

 
4 -  As interrupções das atividades educativas e letivas 

são as constantes do Anexo II ao presente despacho, 
do qual faz parte integrante. 

 
5 -  Consideram-se atividades educativas e letivas aque-

las que são desenvolvidas com as crianças e os alu-
nos, na escola ou fora dela, as ações previstas no 
plano anual de atividades ou de escola que englo-
bem os alunos dos estabelecimentos de ensino, a 
Festa do Desporto Escolar, a Semana Regional das 
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Artes e as demais atividades que ocorram no mes-
mo período que estas. 

 
6 -  O calendário escolar aprovado pelo presente despacho 

é obrigatório para todas as instituições que dele de-
pendem e os órgãos de gestão são responsáveis pelo 
seu cumprimento, devendo, nos casos de manifesta 
limitação ou inadequação de instalações que não per-
mitam adotar as medidas organizativas previstas no 
ponto 13, apresentar, detalhadamente, a situação ao 
Gabinete do Secretário Regional de Educação, para 
decisão, até ao 5.º dia útil do 3.º período. 

 
7 -  As creches, jardins de infância, infantários e unidades 

de educação pré-escolar funcionam, obrigatoriamente, 
durante 11 meses, de acordo com o artigo 14.º do De-
creto Legislativo Regional n.º 16/2006/M, de 2 de 
maio, devendo as famílias optar por um período de 
não frequência de um mês, entre julho e setembro, que 
pode ser dividido em dois períodos distintos, devendo 
esta decisão ser comunicada pelo estabelecimento à 
Direção Regional de Educação, até 26 de abril de 
2019. 

 
7.1.  As atividades educativas com crianças nas 

creches, jardins de infância, infantários e uni-
dades de educação pré-escolar têm início a 10 
de setembro de 2018 e termo a 12 de julho de 
2019.  

 
7.2.  Nos períodos do Natal e da Páscoa, as inter-

rupções das atividades educativas com crian-
ças nas creches, jardins de infância, infantários 
e unidades de educação pré-escolar, devem 
corresponder a um período de cinco dias úteis 
seguidos, a ocorrer respetivamente, entre os 
dias 17 de dezembro de 2018 e 2 de janeiro de 
2019, ambos inclusive e 08 de abril e 22 de 
abril de 2019, ambos inclusive, de acordo com 
o artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 16/2006/M, de 2 de maio. 

 
7.2.1. Os dias de tolerância de ponto não en-

tram no cômputo dos dias úteis de inter-
rupção referidos no ponto anterior. 

 
7.3.  Há, igualmente, um período de interrupção das 

atividades educativas com crianças entre os dias 
04e06 de março de 2019, ambos inclusive. 

 
7.4.  Durante os períodos de interrupção das ativi-

dades educativas e após o fim do ano letivo, os 
órgãos de gestão dos estabelecimentos de edu-
cação e das escolas devem adotar as medidas 
organizativas adequadas, em estreita articula-
ção com as famílias, de acordo com o disposto 
nos artigos 16.º e 18.º do Estatuto das Creches 
e dos Estabelecimentos de Educação Pré-
escolar da Região Autónoma da Madeira, 
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 16/2006/M, de 2 de maio, de modo a ga-
rantir o atendimento das crianças, nomeada-
mente a componente de apoio à família. 

 
7.5.  Os órgãos de gestão das escolas devem asse-

gurar a articulação entre os educadores de in-
fância e os professores do 1.º ciclo do ensino 

básico, de modo a garantir o acompanhamento 
pedagógico e a sequencialidade das aprendi-
zagens das crianças no seu percurso entre 
aqueles níveis de ensino. 

 
7.6.  Para efeitos do disposto no ponto anterior, no 

final do 3.º período de atividades educativas os 
educadores de infância devem proceder à rea-
lização da avaliação das aprendizagens das 
crianças do respetivo grupo.   

 
8 -  As unidades de ensino estruturado, unidades de en-

sino especializado e instituições de educação espe-
cial previstas nos artigos 10.º, 11.º e 12.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de de-
zembro, iniciam-se a 05 de setembro de 2018 e fun-
cionam, obrigatoriamente, durante 11 meses. 

 
8.1.  Durante os períodos de interrupção das ativi-

dades educativas as direções das instituições 
de educação especial devem adotar as medidas 
organizativas adequadas, de modo a garantir o 
atendimento das crianças e dos alunos, nome-
adamente a componente de apoio à família. 

 
9 -  Não pode haver qualquer interrupção da atividade 

letiva após o início das aulas em cada turma e ano 
de escolaridade para além das previstas no Anexo II 
ao presente despacho. 

 
10 -  A Semana Regional das Artes e a Festa do Desporto 

Escolar ocorrem em data a definir posteriormente 
por despacho do Secretário Regional de Educação, 
tendo em atenção que: 

 
10.1. Nos dias consagrados à Festa do Desporto Es-

colar os estabelecimentos de ensino devem or-
ganizar-se da seguinte forma: 

 
10.1.1. Nas turmas em que não se verifique a 

participação de alunos nas iniciativas que 
vierem a ser programadas, prosseguem as 
atividades letivas previstas; 

 
10.1.2. Nas turmas em que haja participação 

de alunos, a atividade letiva visa o refor-
ço ou consolidação de aprendizagens, 
não devendo, nesta situação, ocorrer pro-
cedimentos que visem a avaliação suma-
tiva interna dos alunos. 

 
11 -  As reuniões das avaliações intercalares, nas situa-

ções em que se justifiquem, não devem interferir 
com o normal funcionamento das atividades letivas, 
que devem ser salvaguardadas.  

 
12 -  Os momentos de avaliação final de períodos letivos 

são calendarizados no âmbito da autonomia das es-
colas e concretizados, desde que garantida a presen-
ça de todos os elementos que integram o conselho 
de docentes ou de turma e sem prejuízo das ativida-
des letivas. 

 
13 -  No período em que decorre a realização das provas 

de aferição, provas finais de ciclo, provas de equi-
valência à frequência e dos exames nacionais, as es-
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colas devem adotar medidas organizativas ajustadas 
para os anos de escolaridade não sujeitos a provas e 
exames, de modo a garantir o máximo de dias efeti-
vos de atividades escolares e o cumprimento inte-
gral dos programas das diferentes disciplinas. 

 
14 -  Aplicam-se à Região Autónoma da Madeira os 

Anexos V a IX do Despacho n.º 6020-A/2018, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, 
de 19 de junho de 2018. 

 
Secretaria Regional de Educação, aos 8 de agosto de 

2018.  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Jorge Maria 

Abreu de Carvalho 
 

 
Anexo I 

Calendário das atividades letivas dos ensinos básico e secundário 
 

Períodos letivos Início Termo 

1.º Entre 10 e 17 de setembro de 2018. 14 de dezembro de 2018. 

2.º 3 de janeiro de 2019. 5 de abril de 2019. 

3.º 23 de abril de 2019. 

5 junho de 2019 -  9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

14 de junho de 2019 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escola-
ridade. 

21 de junho de 2019  – 1.º, 2.º, 3.º, 4.º anos de escolaridade. 

 
 

Anexo II 
Interrupções das atividades letivas dos ensinos básico e secundário 

 

Interrupções Início Termo 

1.º Período - Natal 17 de dezembro de 2018. 2 de janeiro de 2019, inclusive. 

2.º Periodo - Carnaval 04 de marco de 2019. 06 de março de 2019, inclusive. 

3.º Periodo - Páscoa 08 de abril de 2019 22 de abril de 2019, inclusive. 

 
 
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E  

RECURSOS NATURAIS 
 

Aviso n.º 184/2018 
 
1 -  Em cumprimento do disposto no artigo 33.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante 
também designada por LTFP), aprovada pela Lei  
n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis  
n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 
de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 
de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 
14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto, e Lei  
n.º 114/2017 de 29 de dezembro, conjugado com o 
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de ja-
neiro (adiante também designada apenas por Porta-
ria), na redação conferida pela Portaria n.º 145- 
-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por 
despacho, de 21 de junho de 2018, de Sua Excelên-
cia a Secretária Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), procedimento concursal co-
mum, destinado a trabalhadores com ou sem víncu-
lo de emprego público, nos termos dos n.ºs 1 e 7 do 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, para ocupação, mediante a constituição de 

vínculo de emprego público, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, de um posto de trabalho previsto e não 
ocupado da carreira e categoria de técnico superior 
abrangido pelo Regime Centralizado de Gestão de 
Recursos Humanos da Secretaria Regional do Am-
biente e Recursos Naturais, a afetar ao mapa de pes-
soal do Gabinete do Secretário Regional do Ambi-
ente e Recursos Naturais, nos termos seguintes:  
 
1.1.  O presente procedimento concursal foi autori-

zado pelo Despacho de 25 de maio de 2018 de 
Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo, 
ao abrigo do disposto no artigo 30.º n.ºs 1 e 5 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas, na redação anterior à alteração operada 
pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, e no n.º 2 
do artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, conju-
gado com o disposto no n.º 2 do artigo 40.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro. 

 
1.2.  Entidade Pública Empregadora: Secretaria Re-

gional do Ambiente e Recursos Naturais. 
 

2 -  Lei aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 


