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Objetivos
Os objetivos do programa são:
c)
Os objetivos do programa
são:
O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS
a) Proporcionar
a aquisição de aptidões transv
d)
a) Proporcionar a aquisição
de aptidões
transversais
ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de
ao processo
formativo
dos jovens;
Bettencourt Calado
ao processo formativo
dos jovens;a ocupação dos tempos livres
b) Possibilitar
e)
b) Possibilitar a ocupação
tempos livres
dos não formal,
jovensdos
em contextos
de educação
jovens em contextos aprendizagem
de educação não
formal,
entre
pares;numa
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
aprendizagem entre
c) pares;
Promover um contacto com atividades div
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
c) Promover um contacto
com alicerce
atividades
diversas,
enquanto
para
o processo de tomad
enquanto alicerce para
o processo
de de
tomada
decisão,
em termos
futurade
escolha profissio
Portaria n.º 679/2020
decisão, em termos
futura escolha
d) de
Asseverar
uma profissional;
dialética de cooperação1. ent
d) Asseverar uma dialética
de cooperação
entre
entidades
com atuação
no as
setor dos campo
de 26 de outubro
entidades com atuação
nocom
setor
dos campos
depara a capacita
férias,
contributo
efetivo
férias, com contributo
efetivo dos
parajovens;
a capacitação e
formação
A procura por ofertas formativas disponibilizadas pelos
formação dos jovens;
e)
Fomentar
o
sentido
de responsabilidade, pa
campos de férias, enquanto espaços privilegiados de
e) Fomentar o sentidopação
de responsabilidade,
social, interajudaparticie convivialidade ent
socialização e formação tem ganho cada vez mais
pação social, interajuda
e convivialidade entre os
jovens.
2.
expressão, face aos desafios constantes da sociedade
jovens.
contemporânea, na conciliação da vida profissional e a
Artigo 3.º
educação dos seus filhos.
Artigo 3.º
3.
Destinatários
Dada a multiplicidade de entidades organizadoras de
Destinatários
campos de férias na Região Autónoma da Madeira, que
Podem participar no Programa os jovens que reúna
atuam numa perspetiva complementar de aprendizagem em
Podem participarseguintes
no Programa
os jovens que reúnam os
requisitos:
contexto de educação não formal, durante os períodos de
seguintes
requisitos:
a)
Tenham
idade compreendida entre os 16 e o
interrupção letiva, bem como, à oportunidade de
a) Tenham idade compreendida
entre os 16 e os 30
anos;
participação que representam para a ocupação dos tempos
anos;
b) Estejam comprovadamente integrados no sis
livres dos jovens, importa criar mecanismos de articulação
b) Estejam comprovadamente
integrados
no sistema
de ensino
ou de formação
profissional, ou
que potenciem esta cooperação.
de ensino ou de formação
profissional,
ou tendonão se encontr
Neste sentido, a criação de um programa que
concluído
a sua escolaridade
concluído a sua escolaridade
não se encontrem
a
1.
impulsione
de competências em múltiplas
exercer atividade
profissional,
26
de outubroaformativas,
deaplicação
2020
3 independentem
exercer
atividade
profissional,
independentemente
dimensões
dirigida para os jovens que
do
título
ou
qualificação
do
vínculo
existente.
Número 201
do título ou qualificação do vínculo existente.
pretendam reforçar o seu currículo enquanto monitores
auxiliares
de campos
26 de outubro
de 2020de férias, reveste-se numa medida de
3
201
grande
relevo
o setortodas
juvenil,
bem como exigidas
para Número
as
Artigo 4.º
Foram
aindapara
observadas
as formalidades
entidades
organizadoras,
cujo reforçonos
de termos
capital do
humano
Entidades Enquadradoras
para
a elaboração
deste Regulamento,
artigo
vem alavancar
serviço que
prestam à sociedade
em geral.
98.º
do novo oCódigo
do Procedimento
Administrativo,
Artigo 4.ºenquadradoras no âmbito
Forampelo
ainda
observadasn.ºtodas
as formalidades
exigidas
1. Consideram-se entidades
aprovado
Decreto-Lei
4/2015,
de 7 de janeiro.
Entidades
Enquadradoras
paraNestes
a elaboração
nos termos
do artigo
do programa
Monitor
Júnior, as entidades
termos, deste
mandaRegulamento,
o Governo Regional
da Madeira,
98.º do do
novo
Código Regional
do Procedimento
Administrativo,
autorizadas para organizar campos de férias na
através
Secretário
de Educação,
Ciência e
1. Região
Consideram-se
entidades
enquadradoras
no âmbito
aprovado pelo
n.º 4/2015,
7 de janeiro.
Autónoma
da Madeira,
que se encontrem
Tecnologia
ao Decreto-Lei
abrigo do disposto
na de
alínea
d) do artigo
do
programa
Monitor
Júnior,
as
entidades
Nestes
termos,
manda
o
Governo
Regional
da
Madeira,
registadas na DRJ.
69.º, do Estatuto Político Administrativo da Região
autorizadas para organizar campos de férias na
através dodaSecretário
Regional pela
de Educação,
Ciência
Autónoma
Madeira, aprovado
Lei n.º 13/91,
de 5 dee
Região
Autónomaenquadradoras
da Madeira, que
se encontrem
Tecnologia
abrigo
do disposto
na alínea d)
do artigo
entidades
devem
reunir,
2. As
junho,
comao as
alterações
introduzidas
pelas
Leis
registadas na DRJ.os seguintes requisitos:
69.º,130/99,
do Estatuto
cumulativamente,
n.ºs
de 21 dePolítico
agosto eAdministrativo
12/2000, de 21dade Região
junho,
Autónoma com
da Madeira,
aprovado
Lei1n.º
de
a) Ter a situação regularizada perante a
conjugado
as alíneas
e) e f),pela
do n.º
do13/91,
artigode3.º5 da
2. As Autoridade
entidades Tributária
enquadradoras
devemSocial;
reunir,
junho, com
as alterações
Leis
e a Segurança
orgânica
da Secretaria
Regionalintroduzidas
de Educação,pelas
Ciência
e
cumulativamente,
os
seguintes
requisitos:
n.ºs
130/99,
de
21
de
agosto
e
12/2000,
de
21
de
junho,
Não
ter
sido
alvo
de
aplicação
de
coimas
ou
b)
Tecnologia, constante do Anexo ao Decreto Regulamentar
a) de
Ter sanções
a situação
regularizada
perante a
conjugadon.ºcom
as alíneas
e f),
do n.ºo1seguinte:
do artigo 3.º da
acessórias
pela Autoridade
Regional
2/2020/M
, de e)9 de
janeiro,
Autoridadedas
Tributária
e a Segurança
Social;nos
orgânica da Secretaria Regional de Educação, Ciência e
Regional
Atividades
Económicas,
b) termos
Não terdo
sido
de coimas
ou
Tecnologia, constante doArtigo
Anexo1.ºao Decreto Regulamentar
n.ºalvo
2 e de
n.ºaplicação
3 do artigo
24.º e do
de sanções
pela Autoridade
Regional n.º 2/2020/MObjeto
, de 9 edeâmbito
janeiro, o seguinte:
artigo
26.º do acessórias
Decreto Legislativo
Regional
Regional
das deAtividades
n.º
6/2019/M,
5 de agosto,Económicas,
na sequêncianos
de
termos do n.º aos
2 e n.º
3 do artigo
24.º enos
do
Artigo
1.º
fiscalizações
campos
de
férias,
1. A presente portaria aprova e regulamenta o
artigo
26.º
do
Decreto
Legislativo
Regional
Objeto e âmbito
últimos 2 anos, contados a partir da data de
programa Monitor
Júnior, promovido pela
n.º 6/2019/M,
de 5 de agosto, na sequência de
aplicação
das mesmas;
Secretaria Regional de Educação, Ciência e
fiscalizações
aos campos
férias, nos
em desituação
de
c) Não se encontrar
1. Tecnologia,
A presente através
portaria da
aprova
e regulamenta
Direção
Regional deo
últimos 2 anos,perante
contados
a partir da data de
incumprimento
a
DRJ.
programa
Monitor
Júnior,
promovido
pela
Juventude, adiante designada por DRJ.
aplicação das mesmas;
Secretaria Regional de Educação, Ciência e
c) Não se Artigo
encontrar
em situação de
5.º
Tecnologia,
através
da
Direção
Regional
de
2. Este programa visa promover a ocupação dos
incumprimento
perante
a
DRJ.
Atividades
Juventude,
adiante
designada
DRJ.de férias que
tempos
livres
dos jovens
nos por
campos
sejam desenvolvidos na Região Autónoma da
Artigo 5.º pelos jovens estão
As atividades a desenvolver
2. Madeira,
Este programa
visa apromover
ocupação
dos
permitindo
integraçãoa de
jovens nas
Atividades
diretamente
relacionadas
com a dinâmica de operacionatempos
livres
dos
jovens
nos
campos
de
férias
que
respetivas equipas técnicas de apoio, na qualidade
lização dos campos de férias e podem incidir,
sejam
desenvolvidos
de
monitores
auxiliares. na Região Autónoma da
As atividades
a desenvolver
nomeadamente,
nas seguintes
áreas: pelos jovens estão
Madeira, permitindo a integração de jovens nas
diretamente
relacionadas
com
a dinâmica
de operacionade
a)
Apoiar
na
implementação
do cronograma
respetivas
equipas
técnicas
apoio,
qualidade
3. O
programa
Monitor
Júniordenão
gerananem
titula
lização
dos
campos
de
férias
e
podem
incidir,
atividades da entidade organizadora de Campos
de
de
monitores
auxiliares.
relações de trabalho subordinado, caducando no
nomeadamente,
Férias; nas seguintes áreas:
seu termo.
a)
Apoiar na implementação
cronograma
de
b) Acompanhar
os participantes do
durante
a execução
3. O programa Monitor Júnior não gera nem titula
atividades
da entidade
organizadora
de
Campos de
de
das
atividades
de
acordo
com
o
programa
relações de trabalho
caducando no
Artigosubordinado,
2.º
Férias;
atividades
previsto, assim como prestar-lhes a
seu termo.
Objetivos
b) ajuda
Acompanhar
participantes
durante a execução
e todo o os
apoio
que necessitem;
das atividades
de acordo com o programa de
c)
Realizar
tarefas
administrativas;
Artigo
Os objetivos do programa
são:2.º
atividades eprevisto,
comomanutenção
prestar-lhesdosa
zelar pelaassim
adequada
d) Coadjuvar
Objetivosde aptidões transversais
a) Proporcionar a aquisição
ajuda e todo
o apoio que necessitem;
materiais
e espaços;
ao processo formativo dos jovens;
c) Outras
Realizar de
tarefas
administrativas;
relevante
interesse, para a plena
e)
Os objetivos
do programa
são: dos tempos livres dos
b)
Possibilitar
a ocupação
d) realização
Coadjuvar dos
e zelar
peladeadequada
campos
férias. manutenção dos
a) jovens
Proporcionar
a
aquisição
de
aptidões
transversais
em contextos de educação não formal, numa
materiais e espaços;
ao processo formativo
dos jovens;
aprendizagem
entre pares;
e) Outras de relevante
interesse, para a plena
Artigo 6.º
b) Promover
Possibilitarum
a contacto
ocupação com
dos atividades
tempos livres
dos
c)
diversas,
realização dos campos
de
Horário férias.
jovens emalicerce
contextos
de educação
nãodeformal,
numa
enquanto
para
o processo
tomada
de
aprendizagem
entrede
pares;
6.º
decisão,
em termos
futura escolha profissional;
1. Os períodos deArtigo
ocupação
dos jovens devem
c) Asseverar
Promover uma
um contacto
atividades diversas,
Horário
d)
dialética com
de cooperação
entre as
decorrer
durante
a
semana,
não podendo exceder as
enquanto
alicerce
para
o
processo
de
tomada
de
entidades com atuação no setor dos campos de
seis horas diárias repartidas por dois períodos de
decisão,
em contributo
termos de futura
1. três
Os horas,
períodos
ocupação
dos das
jovens
férias,
com
efetivoescolha
para a profissional;
capacitação e
nem de
ultrapassar
o limite
trintadevem
horas
d) formação
Asseverardos
uma
dialética
de
cooperação
entre
as
decorrer durante a semana, não podendo exceder as
jovens;
semanais.
Parlamentares, a 19 de outubro de 2020.

a e todo o apoio
que necessitem;
c) Realizar
tarefas administrativas;
izar tarefasd)
administrativas;
Coadjuvar e zelar pela adequada manutenção dos
s
djuvar
e zelar pela
adequada
manutenção dos
materiais
e espaços;
riais e espaços;
e) Outras de relevante interesse, para a plena
s de relevante
as
interesse,
para ade plena
realização
dos campos
férias.
a
zação
dos campos de férias.
Artigo 6.º
s,
Artigo 6.º
Horário
3.
e
Horário
1. Os períodos de ocupação dos jovens devem
speríodos de ocupação
dos jovens
devem
decorrer durante
a semana,
não podendo exceder as
errer durante a semana,
não diárias
podendorepartidas
exceder aspor dois períodos de
seis horas
ehoras diárias repartidas
dois
períodosode
três horas,por
nem
ultrapassar
limite das trinta horas
horas, nem ultrapassar
o limite das trinta horas
semanais.
anais.
s
2. Em cada dia completo de atividade, deve haver um
cada dia completo
de atividade,
haver
umhora para a refeição.
intervalo
de, pelodeve
menos,
uma
valo de, pelo menos, uma hora para a refeição.
3. A prestação da atividade pode ser realizada no
restação da atividade
ser realizada
no não podendo ser
regime pode
de jornada
contínua,
4.
me de jornada superior
contínua,
não horas
podendo
ser com um período de
a cinco
diárias,
rior
diárias, de
comtrinta
um período
de nem ultrapassar o
s a cinco horas
descanso
minutos,
anso de4 trinta limite
minutos,
nem e ultrapassar
o
das vinte
cinco horas semanais.
0e das vinte e cinco horas semanais.
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Artigo 7.º
5.
Artigo 7.º
a
Período de atividade
Período
atividade
o
Excecionalmente,
poderão ser abrangidos campos
4 2. de
Número 201
a
Sãoférias
abrangidos
pela presente
portaria,
os campos
1. de
desenvolvidos
no período
de interrupção
portaria,
os campos
depresente
férias
decorrem
nas
fériasreunidas
letivas de
verão,
eabrangidos pelaletiva
da que
Páscoa,
caso
estejam
todas
as
érias que decorrem
deDRJ.
entrenas
osférias
meses
de julho
everão,
agosto.
condições,
porletivas
parte
da
e os meses de
e agosto.
2. julho
Excecionalmente,
poderão ser abrangidos campos
Artigo 8.º
de férias desenvolvidos
no período de interrupção
Prazos
e formulário
Candidaturas
1.
letiva
da Páscoa,
caso de
estejam
reunidas todas as
condições, por parte da DRJ.
1. As candidaturas ao pograma Monitor Júnior são
efetuadas pelas Artigo
entidades
8.º enquadradoras e pelos
jovens
portal de
da Candidaturas
DRJ, mediante o
1.
Prazosnoe formulário
preenchimento de formulário de inscrição online,
fases: ao pograma Monitor Júnior são
As duas
candidaturas
1. em
a)
Uma primeira
fase, até enquadradoras
à primeira quinzena
do
efetuadas
pelas entidades
e pelos
mês no
de março
as entidadeso
jovens
portalde cada
da ano,
DRJ,paramediante
enquadradoras;
preenchimento
de formulário de inscrição online,
b)
Umafases:
segunda fase, entre 1 e 30 de abril de
em duas
para fase,
os jovens.
Uma ano,
primeira
até à primeira quinzena do
a) cada
mês de março de cada ano, para as entidades
2. Nos casos
em que a DRJ pretenda abrir vagas para
enquadradoras;
os
de férias
que 1see 30
realizam
Uma segunda
fase, entre
de abrilnas
de
b) campos
interrupções
da Páscoa, o prazo de
2.
cada ano, letivas
para os jovens.
candidatura é fixado pelo Diretor Regional de
Nos casos em que a DRJ pretenda abrir vagas para
2. Juventude.
os campos de férias que se realizam nas
Artigoda
9.º Páscoa, o prazo de
interrupções letivas
2.
candidatura é Candidaturas
fixado pelo Diretor Regional de
Juventude.
1. As candidaturas apresentadas pelas entidades
enquadradoras e Artigo
pelos jovens
devem indicar todos
9.º
os elementos constantes
no formulário de inscrição
1.
Candidaturas
online, juntando todos os documentos solicitados.
1. As candidaturas apresentadas pelas entidades
2. As
candidaturas
das jovens
entidades
enquadradoras
e pelos
devemenquadradoras
indicar todos
2.
devem
ser acompanhadas
pelos seguintes
docuos elementos
constantes no formulário
de inscrição
1.
mentos:
online, juntando todos os documentos solicitados.
a) Declarações comprovativas da situação
a Autoridade
Tributária,
candidaturas perante
das entidades
enquadradoras
2. As regularizada
bemsercomo
da Segurançapelos
Social;
2.
devem
acompanhadas
seguintes docub)
Declaração que ateste que não lhe foram
mentos:
coimas
ou sanções acessórias
pela
Declarações
comprovativas
da situação
a) aplicadas
Autoridade
Atividades
EconóregularizadaRegional
perante adas
Autoridade
Tributária,
micas,
nos da
termos
do n.ºSocial;
2 e n.º 3 do artigo
1.
bem como
Segurança
e do artigo
Decreto
Declaração
que 26.º
atestedo que
não Legislativo
lhe foram
b) 24.º
Regional
6/2019/M,
de 5 acessórias
de agosto,pela
na
aplicadas n.º
coimas
ou sanções
sequência
fiscalizações
aos campos
de
Autoridade de
Regional
das Atividades
Econó2.
férias,
anos,
partir
da
micas, nos
nosúltimos
termos 2do
n.º contados
2 e n.º 3 ado
artigo
1.
data
aplicação
24.º de
e do
artigo das
26.ºmesmas;
do Decreto Legislativo
c) Declaração
que nãode se5 de
encontra
Regional n.º de6/2019/M,
agosto, em
na
situação
incumprimento
a DRJ. de
sequênciade de
fiscalizaçõesperante
aos campos
3.
2.
férias, nos últimos 2 anos, contados a partir da
3. As data
candidaturas
jovens devem ser
de aplicaçãodos
das mesmas;
acompanhadas
seguintes
documentos:
c) Declaraçãodosde
que não
se encontra em
a) Documento
de identificação;perante a DRJ.
situação de incumprimento
b) Número de identificação fiscal;
3.
número ser
de
4.
3. c)
As Documento
candidaturascomprovativo
dos jovensdo devem
identificação
bancária documentos:
(IBAN) do qual o
acompanhadas
dos seguintes
seja deo identificação;
primeiro titular, emitido e
a) jovem
Documento
pelo
Banco;
b) validado
Número de
identificação
fiscal;
d)
encarregado de
c) Autorização
Documento do
comprovativo
doeducação,
número nos
de
4.

24.º e do artigo 26.ºdata
do de
Decreto
Legislativo
R
aplicação
das mesmas;
Regional n.º 6/2019/M,
de 5 dedeagosto,
na se encontrar
c) Declaração
que não
sequência de fiscalizações
aosincumprimento
campos de perante a DRJ
situação de
2. A
férias, nos últimos 2 anos, contados a partir da
data de aplicação
3. Asdas mesmas;
candidaturas dos jovens devem o
c) Declaração de acompanhadas
que não se dos
encontra
seguintesem
documentos: p
situação de incumprimento
perante
DRJ.
a) Documento
de aidentificação;
3. A
b) Número de identificação fiscal;
As candidaturas c)dos Documento
jovens devem
ser
comprovativo
do númere
acompanhadas dos seguintes
documentos:
identificação
bancária (IBAN) do qum
a) Documento de identificação;
jovem seja o primeiro titular, emitid
b) Número de identificação
fiscal;
validado
pelo Banco;
do do
número
de de educação
4. A
c) Documento comprovativo
d) Autorização
encarregado
identificação bancária
do qual
o
casos(IBAN)
em que
os jovens
não tem
jovem seja o primeiro
titular,18 emitido
e da candidatura
completado
anos, à data
validado pelo Banco;
encarregado
de educação,
nos submetidos ob
d) Autorização
4. do Os
documentos
podem ser
casos em quejuntamente
os jovens
tenham de candidaturc
com não
o formulário
completado 18 anos,
à data
candidatura.
enviados
pordacorreio
eletrónico ou ainda entr
d
nos serviços da DRJ.
Os documentos podem ser submetidos online
juntamente com5. o formulário
de candidatura,
ou
A não entrega
dos documentos
exigido
enviados por correioformulário
eletrónico de
ou candidatura
ainda entregues
ou a não prestaçã
nos serviços da DRJ.
26 de outubro de 2020
1. O
p
A não entrega dos documentos exigidos no
formulário de candidatura ou a não prestação dos
a
esclarecimentos solicitados,26 de
temoutubro
comodeconse2020
quência o seu indeferimento.
Artigo 10.º
Seleção
dos Jovens tem como conseesclarecimentos
solicitados,
quência o seu indeferimento.
Findo o prazo fixado para a inscrição dos jovens, a
DRJ procede à respetiva
seleção tendo por base as
Artigo 10.º
candidaturasSeleção
apresentadas,
atendendo prioritária e
dos Jovens
sucessivamente aos seguintes critérios:
literárias
do candidato,
sendoa
a)
FindoHabilitações
o prazo fixado
para a inscrição
dos jovens,
preferência
aosseleção
jovenstendo
que por
possuam
o
DRJ dada
procede
à respetiva
base as
maior nível
de ensino; atendendo prioritária e
candidaturas
apresentadas,
Idade do candidato,
sendo
dada preferência
b)
sucessivamente
aos seguintes
critérios:
jovens comliterárias
maior idade;
a) aos
Habilitações
do candidato, sendo
c) Preferências
indicadas
pelos que
candidatos
dada preferência
aos jovens
possuamnaso
entidades
selecionadas;
maior nível
de ensino;
pelas entidades
enquadradoras,
d)
b) Perfil
Idade indicado
do candidato,
sendo dada
preferência
nomeadamente
queidade;
respeita à exigência de
aos jovens com no
maior
e aptidõespelos
específicas;
c) conhecimentos
Preferências indicadas
candidatos nas
entidades selecionadas;
Não
possível pelas
a completa
hierarquização
das
d) sendo
Perfil indicado
entidades
enquadradoras,
candidaturas,
nos termos
do respeita
número àanterior,
cabe
nomeadamente
no que
exigência
de
ao Diretor
Regionale aptidões
de Juventude
o estabeleciconhecimentos
específicas;
mento de outros critérios de desempate.
Não sendo possível a completa hierarquização das
Artigo
11.º
candidaturas, nos
termos
do número anterior, cabe
LimitesRegional
à colocação
jovens naso estabeleciao Diretor
de deJuventude
empresas
privadas
mento de outros
critérios
de desempate.
O número máximo
de 11.º
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TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
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Artigo 20.º
Pagamentos

o

As compensações monetárias são pagas através de
transferência bancária para a conta indicada pelo jovem,
aquando da sua candidatura.

o

a
s
a

a
o
s
a

o
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à
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Artigo 21.º
Incumprimento
As entidades enquadradoras que, injustificadamente,
não cumpram as suas obrigações, ficam impedidas de
beneficiar dos programas juvenis promovidos pela DRJ,
pelo prazo de dois anos.
Artigo 22.º
Financiamento do programa
O financiamento deste programa é assegurado através
do orçamento da DRJ.
Artigo 23.º
Interpretação de dúvidas e integração de lacunas
As dúvidas e a eventual resolução de lacunas que
possam vir a ser suscitadas pela aplicação deste
Regulamento são decididas pelo Secretário Regional de
Educação, Educação, Ciência e Tecnologia, ouvida a DRJ.

