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Portaria n.º 367/2020 
 

de 16 de julho 
 
Dando cumprimento ao artigo 22.º do Decreto-Lei  

n.º 197/99, de 8 de junho, por referência ao disposto na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, manda o Governo Regional, através do 
Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e do Secretário Regional de Saúde e 
Proteção Civil, o seguinte:  

 
1.  Os encargos orçamentais relativos à aquisição de 

artigos para artroplastia total do joelho para o 
SESARAM, E.P.E., para o período de 1 (um) ano 
com possibilidade de renovação por idênticos 
períodos, até ao limite máximo de 3 (três) anos de 
vigência, com o preço base global de EUR 
874.113,96 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e 
treze euros e noventa e seis cêntimos), o que 
corresponde ao preço anual de EUR 291.371,32 
(duzentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e 
um euros e trinta e dois cêntimos) acrescido de IVA, 
encontram-se escalonados na forma abaixo indicada: 

 
Ano Económico de 2020  .................  € 145.685,66; 
Ano Económico de 2021  .................  € 291.371,32; 
Ano Económico de 2022  .................  € 291.371,32; 
Ano Económico de 2023  .................  € 145.685,66; 

 
2.  A despesa emergente do contrato a celebrar está 

prevista nas classificações económicas 
D.319.020111.M0.00, do orçamento do Serviço de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. 
para 2020. 

 
3.  Os encargos para os anos seguintes serão 

considerados nos respetivos orçamentos. 
 
4.  A importância fixada para cada ano económico 

poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.  
 
5.  Esta Portaria entra em vigor no dia seguinte à sua 

publicação. 
 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares e Secretaria Regional de Saúde e Proteção 
Civil, no Funchal, aos 8 dias do mês de julho de 2020. 

 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
 

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 
CULTURA  

 
Portaria n.º 368/2020 

 
de 16 de julho 

 
Aprova a estrutura nuclear da Direção Regional da Cultura  

 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2020/M, de 28 

de abril, aprovou a orgânica da Direção Regional da 
Cultura. 

Importa agora, no desenvolvimento daquele diploma, 
determinar a estrutura nuclear dos serviços e as compe-
tências das respetivas unidades orgânicas, bem como fixar o 
limite máximo das unidades orgânicas flexíveis. 

Nestes termos, em conformidade com o disposto no 
artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 28/2020/M, de 28 de abril, e ao abrigo do n.º 4 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, manda o 
Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretário 
Regional de Turismo e Cultura, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
O presente diploma aprova a estrutura nuclear da 

Direção Regional da Cultura, abreviadamente designada 
por DRC. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura nuclear 
 
1 - A DRC compreende as seguintes unidades orgâ-

nicas nucleares: 
a) Direção de Serviços de Museus e Centros 

Culturais;  
b) Direção de Serviços de Património Cultural; 
c) Direção de Serviços de Dinamização Cultural. 

 
2 - As unidades orgânicas referidas no número anterior 

funcionam sob a direta dependência do Diretor 
Regional. 

 
Artigo 3.º 

Direção de Serviços de Museus e Centros Culturais 
 

1 - A Direção de Serviços de Museus e Centros 
Culturais, abreviadamente designada por DSMC, é 
a unidade orgânica com atribuições e competências 
nos domínios da organização estratégica, coorde-
nação, promoção e divulgação dos museus e 
centros culturais tutelados pela DRC.   

 
2 - À DSMC compete, designadamente: 

a) Participar na definição e execução das 
estratégias de política cultural para as áreas 
dos museus; 

b) Inventariar, preservar e divulgar o acervo dos 
museus e centros culturais tutelados pela 
DRC, bem como propor a aquisição de novas 
espécies que os possam enriquecer; 

c) Propor parcerias com entidades públicas e 
privadas, em especial com outras unidades 
museológicas regionais, nacionais e interna-
cionais, suscetíveis de promover a troca de 
experiências, a divulgação, o conhecimento e o 
contacto com os mais variados públicos. 

d) Coordenar e supervisionar as ações dos 
diversos museus e centros culturais, no âmbito 
dos serviços educativos e dos diversos 
projectos de animação, dinamização e 
divulgação culturais. 

 
3 - A DSMC integra os seguintes museus e centros 

culturais: 
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a) O Museu Quinta das Cruzes, constituído por 
coleções de artes decorativas regionais, 
nacionais e internacionais, situando o papel da 
quinta histórica madeirense no contexto das 
artes na Ilha da Madeira; 

b) A Casa-Museu Frederico de Freitas, consti-
tuída pelas coleções de artes decorativas 
madeirenses, nacionais e internacionais, 
doadas à Região pelo Dr. Frederico de Freitas, 
apresentadas no contexto de uma Casa-
Museu, onde se inclui um edifício próprio 
para apresentação da coleção de Azulejaria 
portuguesa e internacional; 

c) O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier 
Vicente’s constituído pelo atelier e respetivo 
espólio da Photographia Vicentes e de outras 
casas de fotografia da Madeira; 

d) O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da 
Madeira, constituído por coleção de arte 
contemporânea portuguesa desde os anos 60 
do século XX até à atualidade, e incluindo 
uma coleção de artistas madeirenses contem-
porâneos; 

e) O Museu Etnográfico da Madeira, dedicado a 
temas da etnologia das ilhas da Madeira e 
Porto Santo; 

f) O Centro Cívico e Cultural de Santa Clara -  
- Universo de Memórias de João Carlos Nunes 
Abreu, constituído pela coleção doada por 
João Carlos Nunes Abreu - jornalista, escritor, 
gestor, diretor hoteleiro e antigo Secretário 
Regional do Turismo e Cultura; 

g) A Quinta Magnólia Centro Cultural, dedicada 
a acolher exposições temporárias, maioritaria-
mente de artistas contemporâneos madei-
renses; 

h) Os Solares da Madeira, composto pelo Solar 
do Aposento, na Ponta Delgada e o Solar de 
São Cristóvão, em Machico. 

 
4 - A DSMC integra ainda o Núcleo Histórico -  

- Museológico de Santo Amaro, composto pela 
denominada Torre do Capitão, Capela de Santo 
Amaro e Casa dos Romeiros; a Fortaleza de São 
João Baptista (Fortaleza do Pico); o Forte de São 
Tiago e Núcleo Arqueológico de São Filipe; o 
Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo 
Bettencourt; o Centro Cultural John dos Passos e o 
Museu do Porto Santo, conjunto polinuclear na 
identificação da história do Porto Santo, cuja 
estrutura sede é o Museu Colombo, e do qual 
também faz parte o Núcleo Jorge Brum do Canto. 

 
5 - A DSMC é dirigida por um diretor de serviços, 

cargo de direção intermédia de 1.º grau. 
 
6 - Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

diretor de serviços, este é substituído pelo chefe de 
divisão, a indicar, por despacho do dirigente 
máximo do serviço. 

 
Artigo 4.º 

Direção de Serviços de Património Cultural 
 
1 - A Direção de Serviços de Património Cultural, 

abreviadamente designada por DSPC, é a unidade 
orgânica com atribuições e competências domínio 
da proteção e valorização do património cultural 
imóvel, móvel e imaterial da Região Autónoma da 
Madeira, abreviadamente designada por RAM. 

2 - À DSPC compete, designadamente: 
a) Participar na definição e execução das 

estratégias de política cultural para a área do 
património cultural; 

b) Inventariar os bens de valor cultural da RAM, 
assegurando, para o efeito, o levantamento 
sistemático, atualizado e tendencialmente 
exaustivo dos mesmos, com vista à respetiva 
identificação, classificação, promoção, 
divulgação e defesa; 

c) Proceder a estudos e emissão de propostas, 
pareceres e informações de caráter técnico na 
área do património cultural; 

d) Acompanhar e fiscalizar as obras ou 
intervenções que tenham sido autorizadas em 
bens culturais que, nos termos da lei, estejam 
classificados ou em vias de classificação; 

e) Promover e apoiar iniciativas que visem o 
conhecimento, preservação, valorização e 
divulgação dos bens culturais, enquanto 
realidades que, tendo ou não suporte em 
coisas móveis ou imóveis, representem 
testemunhos com valor de civilização ou de 
cultura com significado para a identidade e 
memória da RAM; 

f) Proceder à execução, acompanhamento e 
fiscalização de intervenções arqueológicas; 

g) Proceder ao estudo, análise e fiscalização da 
execução dos apoios às intervenções de 
recuperação e conservação do património 
cultural;  

h) Proceder ao planeamento e execução de ações 
de salvaguarda e divulgação do património 
cultural e arqueológico; 

i) Conceder apoio científico aos museus e 
centros culturais da Direção Regional da 
Cultura 

j) Executar as demais ações previstas na lei ou 
regulamentação na área do património cultural 
e arqueológico. 

 
3 - A DSPC é superiormente dirigida por um diretor 

de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º 
grau. 

 
4 - Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

diretor de serviços, este é substituído pelo chefe de 
divisão. 

 
Artigo 5.º 

Direção de Serviços de Dinamização Cultural 
 

1 - A Direção de Serviços de Dinamização Cultural, 
abreviadamente designada por DSDC, é a unidade 
orgânica com atribuições e competências nos 
domínios dos projetos, programas, ações e eventos 
que dinamizem e fomentem uma oferta cultural de 
qualidade, contribuindo para a prossecução de uma 
política cultural descentralizada e para o 
surgimento de novos públicos. 

 
2 - À DSDC compete, designadamente: 

a) Propor, promover, organizar e apoiar a 
realização de projetos, programas, ações e 
eventos culturais da iniciativa da DRC, bem 
como acompanhar e analisar os resultados da 
sua execução; 
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b) Colaborar na análise e estudo de atividades e 
projetos culturais da iniciativa de entidades 
externas à DRC, designadamente, para efeitos 
de concessão de apoios financeiros, logísticos 
ou outros, nos termos legais aplicáveis; 

c) Propor, promover e organizar a realização de 
ações de formação destinada a agentes 
culturais; 

d) Recolher e tratar dados e informação de 
interesse cultural, designadamente, para 
efeitos de divulgação nas mais diversas 
plataformas institucionais ao dispor dos 
serviços, tais como site institucional, portais, 
redes sociais, agenda cultural, imprensa, 
newsletters, rádio e televisão; 

e) Organizar e manter atualizado um registo de 
agentes culturais, associações e demais 
entidades de âmbito cultural que exerçam a 
sua atividade na RAM; 

f) Organizar e manter atualizado um levanta-
mento e registo dos espaços culturais públicos 
e privados existentes na RAM, designada-
mente, teatros, cinemas, auditórios, casas da 
cultura, centros culturais e galerias; 

g) Promover edições e reedições de obras 
literárias, com temas e motivos referentes à 
Região Autónoma da Madeira, bem como 
promover e/ou coordenar publicações de cariz 
ensaístico e científico, de carácter historio-
gráfico, literário ou outro, tendo em vista quer 
a identidade física e geográfica quer a 
identidade cultural das ilhas; 

h) Executar todas as demais tarefas e funções 
que lhe sejam cometidas. 

 
3 - A DSDC é superiormente dirigida por um diretor 

de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º 
grau. 

 
4 - Nos casos de ausência, falta ou impedimento do 

diretor de serviços, este é substituído pelo chefe de 
divisão, a indicar, por despacho do dirigente 
máximo do serviço. 

 
Artigo 6.º 

Unidades orgânicas flexíveis 
 

O número máximo de unidades flexíveis da DRC é 
fixado em onze. 

 
Artigo 7.º 

Manutenção das comissões de serviços  
 
Mantém-se a atual comissão do Diretor de Serviços de 

Museus e Património Cultural, cargo de direção intermédia 
de 1.º grau, que transita para o cargo da unidade orgânica 
do mesmo nível, Direção de Serviços de Património 
Cultural. 

 
Artigo 8.º 

Norma transitória  
 
Até à entrada em vigor do despacho que aprova a 

estrutura flexível da DRC, mantém-se em vigor o Despacho 
n.º 473/2016, de 22 de dezembro.  

 
Artigo 9.º 

Norma revogatória 
 
É revogada a Portaria n.º 50/2016, de 19 de fevereiro, 

alterada pela Portaria n.º 570/2016 de 19 de dezembro, dos 

Secretários Regionais das Finanças Administração Pública 
e da Economia, Turismo e Cultura, com exceção dos seus 
artigos 4.º e 5.º os quais se mantêm em vigor até à 
publicação da Portaria que vier a aprovar a estrutura nuclear 
da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. 

 
Artigo 10.º  

Entrada em vigor 
 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação. 
 
Assinada a 7 de junho de 2020. 
 
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de 
Bettencourt Calado 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE TURISMO E CULTURA, 

António Eduardo de Freitas Jesus 
 
 

Portaria n.º 369/2020 
 

de 16 de julho 
 

Aprova a estrutura nuclear da Direção Regional do  
Arquivo e Biblioteca da Madeira  

 
O Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2020/M, de 27 

de abril, aprovou a orgânica da Direção Regional do 
Arquivo e Biblioteca da Madeira. 

Importa agora, no desenvolvimento daquele diploma, 
determinar a estrutura nuclear dos serviços e as 
competências das respetivas unidades orgânicas, bem como 
fixar o limite máximo das unidades orgânicas flexíveis. 

Nestes termos, em conformidade com o disposto no 
artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional  
n.º 27/2020/M, de 27 de abril e ao abrigo do n.º 4 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, manda o 
Governo Regional, pelo Vice-Presidente do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares e Secretário 
Regional de Turismo e Cultura, o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente diploma aprova a estrutura nuclear da 
Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, 
abreviadamente designada por DRABM. 

 
Artigo 2.º 

Estrutura nuclear 
 
1 - A DRABM compreende as seguintes unidades 

orgânicas nucleares: 
a) Direção de Serviços de Aquisições e Gestão 

de Depósitos;  
b) Direção de Serviços de Conservação e 

Restauro; 
c) Direção de Serviços de Gestão e Tratamento 

de Arquivos; 
d) Direção de Serviços de Gestão e Tratamento 

de Bibliotecas; 
e) Direção de Serviços de Comunicação e 

Acesso; 


