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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Aviso n.º 34/2021 
 

Em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os interessados da 
homologação, por despacho de 23 de dezembro de 2020, de 
Sua Excelência o Senhor Secretário Regional de Economia, da 
lista unitária de ordenação final, no âmbito no procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para ocupação de cinco lugares de 
assistente técnico, da carreira de assistente técnico, destinado ao 
preenchimento de cinco postos de trabalho previstos no mapa 
de pessoal da Direção Regional da Economia e Transportes 
Terrestres (DRETT), abrangidos pelo Sistema Centralizado de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de 
Economia (SREM), aberto pelo Aviso n.º 381/2018, publicado 
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), 
II Série, n.º 200, de 27 de dezembro. 

Mais se informa que a referida lista se encontra afixada, 
no Gabinete de Recursos Humanos, do Gabinete do 
Secretário Regional de Economia, e publicitada, na página 
eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em 
https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGover
no/Secretarias/Structure/Publicacoes. 

 
Secretaria Regional de Economia, 23 de dezembro de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 

 
 Despacho n.º 44/2021 

 
A Portaria n.º 6/2021, de 11 de janeiro, que aprova e 

regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo 
Jovem (PRAAJ), define as regras de atribuição dos apoios 
financeiros no âmbito do Programa de Inovação e 
Transformação Social (PRINT); 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da 
referida Portaria, os prazos de candidatura ao PRINT são 
definidos anualmente por despacho do Diretor Regional de 
Juventude. 

Nestes termos determino que as candidaturas ao PRINT, 
no ano 2021, decorrem em duas fases: 

a) 1.ª fase - 1 a 31 de março; 
b) 2.ª fase - 1 a 31 de maio. 
 
Funchal, 19 de janeiro de 2021. 

 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe 

Gaspar Rodrigues 

Despacho n.º 45/2021 
 

A Portaria n.º 6/2021, de 11 de janeiro, que aprova e 
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo 
Jovem (PRAAJ), define as regras de atribuição dos apoios 
financeiros no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Jovem (PAAJ), Programa de Apoio ao 
Associativismo Estudantil (PAAE) e Programa de Inovação 
e Transformação Social (PRINT). 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da 
referida Portaria, os limites de financiamento do PRAAJ são 
definidos anualmente por despacho do Diretor Regional de 
Juventude, tendo por base o orçamento para estes programas. 

Nestes termos determino que: 
O montante máximo dos apoios financeiros a conceder 

às organizações de juventude no ano de 2021, no âmbito dos 
referidos programas, são os seguintes: 

 
1 -  Programa de Apoio ao Associativismo Jovem: 

a) Associações Juvenis e de  
Caráter Juvenil  ...................................... € 5.500,00 
b) Associações de índole Escutista  
e Guidista  ......................................... € 28.000,00 
c) Associações Musicais e  
Tunantes  ............................................. € 2.500,00 

 
2 -  Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil: 

a) Associações de Estudantes do  
Ensino Superior  ................................... € 15.500,00 

 
3 -  Programa de Inovação e Transformação Social: 

a) Por projeto aprovado  ..................... € 2.500,00 
 
Funchal, 19 de janeiro de 2021. 

 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe 

Gaspar Rodrigues 
 
 

Despacho n.º 46/2021 
 

Considerando que a Portaria n.º 21/2013, de 25 de março 
prevê que os estágios do Programa Eurodisseia que se 
realizem na Região Autónoma da Madeira têm uma duração 
mínima de quatro e máxima de sete meses; 

Considerando que o Despacho n.º 12/2021 de 11 de 
janeiro de 2021, determinou no seu n.º 1 que os estágios a 
realizar na RAM no âmbito do Programa Eurodisseia, 
durante o ano de 2021, têm a duração de quatro meses. 

Considerando que a generalidade das Regiões da 
Assembleia das Regiões da Europa (ARE) disponibiliza 
estágios com a duração média de 6 a 7 meses, sendo uma 
das regras do Programa primar pelo princípio da 
reciprocidade, de modo a que todos os estagiários estejam 
em condições de igualdade de oportunidades; 

Considerando a relevância da consolidação de 
conhecimentos através do contacto com a realidade 

 
efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2021, na sequência do procedimento concursal 
comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior. 
 

Aviso n.º 36/2021 
Abertura de procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão de Contratação Pública da Direção de 
Serviços de Contratação Pública e Aprovisionamento do Gabinete do Secretário 
Regional de Turismo e Cultura. 
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