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SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DAS FINANÇAS 
 

Despacho Conjunto n.º 9/2023 
 

Sumário: 
Fixa em 100% a percentagem de vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira, dos docentes que reuniram  os requisitos para 
progressão aos referidos escalões, no ano civil anterior. 

 
Texto: 
Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 40.º do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira, aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 17/2010/M, de 18 de agosto, 20/2012/M, de 29 de agosto e 7/2018/M, de 17 de abril, adiante designado por Estatuto, a 
progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente depende da obtenção de vaga, com exceção do disposto no n.º 4 do 
mesmo artigo, que permite que os docentes que obtenham Excelente ou Muito bom na avaliação do desempenho, possam 
progredir sem a observância do requisito relativo à existência de vagas. 

Por seu turno, o artigo 3.º da Portaria n.º 185/2018, de 5 de junho, que define as regras relativas ao preenchimento das 
vagas para progressão aos 5.º e 7.º escalões, determina que o número de vagas é estabelecido por total regional, em cada um 
dos escalões, e é fixado anualmente por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
educação, auscultadas as organizações sindicais do pessoal docente, e abrangendo, pelo menos, 50% dos docentes que reúnam 
os requisitos para progressão aos referidos escalões. 

Assim, tendo em consideração o número de docentes que, ao abrigo do n.º 4 do artigo 40.º do Estatuto, já dispensaram a 
obrigatoriedade de vaga para progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira, importa agora proceder à definição das vagas para 
os docentes aos quais tenha sido atribuída a menção de Bom na respetiva avaliação de desempenho e que tenham cumprido os 
demais requisitos para concretizar a progressão entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 3.º da Portaria n.º 185/2018, de 5 de junho, determina-se o seguinte: 
 
1 -  A percentagem de vagas para a progressão aos 5.º e 7.º escalões da carreira, dos docentes que reuniram os requisitos 

para progressão aos referidos escalões no ano civil anterior, é fixada em 100%. 
 
2 -  A progressão dos docentes abrangidos pelo presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2023. 
 
Secretarias Regionais de Educação, Ciência e Tecnologia e das Finanças, aos 26 dias do mês de janeiro de 2023. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM  
 

Deliberação n.º 3/2023 
 

Sumário: 
Delega na Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, o poder de autorizar despesas e 
pagamentos até ao limite de € 100 000, bem como, de autorizar compromissos plurianuais, designadamente no âmbito de procedimentos 
de contratação pública, cumpridas as regras legais aplicáveis, delegando também na sua Presidente os demais poderes objeto da 
delegação legal prevista no artigo 110.º do Código dos Contratos Públicos, quando o órgão de tutela não os tenha reservado para si. 

 
Texto: 
Deliberação do Conselho Diretivo  
Pelo Despacho Conjunto n.º 97/2022, de 28 de novembro, da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional 

das Finanças, foi nomeado o Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), o qual 
tem como Presidente, Maria João de França Monte, e como vogais, Ricardo Nuno Rodrigues Fernandes Manica e Alexandre 
de França Pitão Abreu Fernandes. 

Esta nomeação teve por efeito a caducidade das nomeações dos anteriores membros do Conselho Diretivo e, 
consequentemente, por virtude do disposto na alínea b), do artigo 50.º, do Código do Procedimento Administrativo, a cessação 
de efeitos, também por caducidade, da anterior delegação de competências. 

Os poderes a delegar foram legalmente atribuídos ao Conselho Diretivo do IDR, IP-RAM e derivam do constante do 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 de novembro, que cria o IDR, IP-RAM, alterado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 38/2012/M, de 13 de dezembro e Decreto Legislativo Regional n.º 12/2020/M, de 10 de agosto. 

Mantém-se a necessidade que justificou a delegação de competências extinta por caducidade, pelo que se torna necessário 
praticar novo ato delegação do CD na sua Presidente, aproveitando-se ainda para estabelecer regras relativas à natureza e 
número de intervenientes na aposição de assinaturas em processos de despesa. 

Assim, ao abrigo do n.º 3, do artigo 8.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M de 12 de novembro, na redação 
que lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2012/M, de 14 de dezembro e Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2020/M, de 10 de agosto:  


