
puBllcrrAçÃo Do rNícro Do pRocEDrMENTo coNDUoENTE À
ELABORAçÃO DA PORTARIA QUE PROCEDE À ADAPTAçÃO DA

PORTARIA N.O 194120221, DE 17 DÊDEZEMBRO, QUE DEFINE OS MODELOS DE

DIPLOMAS E DE CERTIFICADOS EM FORMATO ELETRONICO DAS OFERTAS
EDUCATIVAS E FORMATIVAS DO ENSINO BASICO E SECUNDARIO.

1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.o 1 do artigo 98.o do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 412015, de 7
de janeiro, alterado pela Lei n."7212020, de 16 de novembro, torna-se público
que por meu despacho de 310812022, é dado início ao procedimento conducente
à elaboração da Portaria que procede à adaptação à Região Autónoma da

Madeira da Portaria n.o 19412021 , de 17 de dezembro, que define os modelos de

diplomas e de certificados em formato eletrónico das ofertas educativas e
formativas do ensino básico e secundário.

2. A elaboração da referida portaria é efetuada ao abrigo do disposto no n.o 3 do
artigo 2.o do Decreto Legislativo Regional n.o 1112020/M, de 29 dejulho, e do
disposto no n.o 5 do artigo 7.o e no artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 396/2007, de
31 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 1412017,

de 26 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.o 8412019, de 28 de junho, conjugado com
o disposto na alínea d) do artigo 69,o do Estatuto Político-Administrativo da

Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.o 13191, de 5 de Junho,
alterado pelas Leis n.o" 130/99, de 21de agosto, e 1212000, de 21 de junho, e

nos artigos 3.o e 4.o da Orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência
e Tecnologia, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.o 21202QlM, de 9
de janeiro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n,o 1512021|M, de 20
de dezembro, manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia, tendo o procedimento por objeto concretizar a

adaptação à Região Autónoma da Madeira da Portaria n.o 19412021, de 17 de
dezembro, que define os modelos de diplomas e de certificados em formato
eletrónico das ofertas educativas e formativas do ensino básico e secundário.

3. Para este efeito, designo como responsável pela direção do procedimento, nos

termos do artigo 55.o do CPA, o Diretor Regional de Educação, Dr. Marco Paulo
Ramos Gomes.

4. No prazo de 10 dias úteis contados da publicitação do presente anúncio, poderão

constituir-se como interessados e apresentar contributos ou sugestões no

âmbito do referido procedimento, os particulares e as entidades que comprovem
a respetiva legitimidade, nos termos previstos no n.o 1 do artigo 68.o do CPA.



5. A constituição como interessado no presente procedimento depende de
declaração escrita nesse sentido, dirigida ao Diretor Regional de Educação e
enviada para o endereço eletrónico dre@edu.madeira.qov.pt, Os contributos
para a elaboração da Portaria deverão ser enviados para o mesmo contacto.

O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,

Jorge Maria Carvalho


