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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 
 

Declaração de Retificação n.º 7/2023 
 

Sumário: 
Retifica o Despacho n.º 47/2023, de 24 de janeiro, que determina os prazos para a apresentação de candidaturas por parte dos jovens ao 
Programa Ingress@ para o corrente ano. 

 
Texto: 
Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II Série, n.º 17, Suplemento, de 24 de janeiro, o Despacho n.º 47/2023 

de 24 de janeiro, pelo presente se retifica:  
 
Onde se lê: 
 
Os prazos para a apresentação de candidaturas por parte dos jovens ao Programa Ingress@ para o corrente ano, são os 

seguintes: 
-  até 30 de abril – estágios que iniciam a 1 de junho; 
-  até 31 de maio – estágios que iniciam a 1 de julho; 
-  até 30 de junho – estágios que iniciam a 1 de agosto; 
-  até 31 de julho – estágios que iniciam a 1 de setembro. 
 
Deve ler-se: 
 
Os prazos para a apresentação de candidaturas por parte dos jovens ao Programa Ingress@ para o corrente ano, têm início 

a 1 de março e decorrem até:  
-  30 de abril, para estágios que iniciam a 1 de junho; 
-  31 de maio, para estágios que iniciam a 1 de julho; 
-  30 de junho, para estágios que iniciam a 1 de agosto; 
-  31 de julho, para estágios que iniciam a 1 de setembro. 
 
Funchal, 15 de fevereiro de 2023. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe Gaspar Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE PESCAS 
 

Despacho n.º 90/2023 
 

Sumário: 
Designa, para substituição na ausência do Diretor Regional de Pescas, Rui Agostinho Gouveia Fernandes, no dia 27 de fevereiro de 2023, 
o Dr. João José Abreu Cruz Pestana de Gouveia, titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau. 

 
Texto: 
DESPACHO N.º 1/2023 
No intuito de assegurar a operacionalidade e funcionamento dos serviços, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 4.º do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2020/M, de 23 de março, conjugado com o artigo 42.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação, determino a designação do titular 
do cargo de direção intermédia de 1.º grau, Dr. João José Abreu Cruz Pestana de Gouveia, para me substituir no dia 27 de 
fevereiro de 2023. 

 
Direção Regional de Pescas, em Câmara de Lobos, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2023. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE PESCAS, Rui Agostinho Gouveia Fernandes 
 
 
 

 


