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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 561/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo de Santo António, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.
Resolução n.º 562/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a associação denominada Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, adiante designada por
ACAPORAMA, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem
como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.
Resolução n.º 563/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a associação denominada Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, adiante designada
por ADRAMA, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem
como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.
Resolução n.º 564/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
o clube denominado Clube Futebol Andorinha de Santo António tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 565/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Bairro da
Argentina tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na
época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 566/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
o Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos (C.S.D.C.L.) tendo em vista, a
participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 567/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
o Grupo Recreativo Cruzado Canicense tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 568/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
o clube denominado Clube de Futebol Carvalheiro tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
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Resolução n.º 569/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado CFFM - Clube de Futebol de Formação da Madeira tendo
em vista, a participação nos campeonatos ou provas regionais, e à organização de
eventos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 570/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Choupana Futebol Clube tendo em vista a participação
nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 571/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Estrela da Calheta Futebol Clube tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais e à organização de eventos, na época
desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 572/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com a associação denominada Associação Desportiva de Machico tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 573/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Club Sport Marítimo da Madeira tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais e à organização de eventos, na época
desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 574/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com a associação denominada Associação Desportiva Pontassolense tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas regionais na época desportiva
2016/2017.
Resolução n.º 575/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com a associação denominada Associação Desportiva do Porto da Cruz tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva
2016/2017.
Resolução n.º 576/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado SCPS - Sporting Clube do Porto Santo tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 577/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Clube Desportivo Porto-Santense tendo em vista a divulgação, promoção e organização de modalidades sem enquadramento associativo, a
participação nos campeonatos ou provas regionais, o apoio aos atletas de alto rendimento, o apoio aos praticantes de elevado potencial e à organização de eventos,
na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 578/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Clube Desportivo Primeiro de Maio tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 579/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Clube Desportivo da Ribeira Brava tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 580/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo
com o clube denominado Sporting Club Santacruzense tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
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Resolução n.º 581/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada Associação Desportiva e Cultural de Santo António da
Serra tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 582/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada Associação Cultural e Desportiva de São Vicente tendo
em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais e à organização de
eventos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 583/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada Associação Desportiva, Recreativa e Cultural “Os Xavelhas” tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época
desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 584/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada A.C.M. - Associação de Ciclismo da Madeira tendo em
vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, ao praticante de elevado
potencial, aos eventos desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 585/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada AKRAM - Associação de Karaté da Região Autónoma da
Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, a iniciativas
com o desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, à formação de recursos
humanos e à candidatura nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do RAD na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 586/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a associação denominada Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas,
particularmente no que respeita à competição desportiva regional, a iniciativas com
o desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, e aos eventos desportivos, na
época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 587/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
associação denominada Associação de Bridge da Madeira tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, aos eventos
desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 588/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que
respeita à competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, e à
formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 589/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Ginástica da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição
desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, ao praticante de elevado
potencial, pela candidatura nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do RAD e à formação
de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 590/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à
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competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, ao praticante
de elevado potencial, e à formação de recursos humanos, na época desportiva
2016/2017.
Resolução n.º 591/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Patinagem da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição
desportiva regional, aos escalões de formação com visitantes, ao praticante de elevado potencial, aos eventos desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 592/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional, a iniciativas com o desporto escolar, aos eventos
desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 593/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Taekwondo da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 594/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação de Ténis de Mesa da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e
organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição
desportiva regional, aos escalões de formação com visitantes, às iniciativas com o
desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, aos eventos desportivos e à
formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 595/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a Associação Regional de Canoagem da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, aos eventos
desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 596/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com
a ATMAD - Associação de Ténis da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar e à formação de
recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Resolução n.º 597/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação dos Escoteiros de
Portugal, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social, com base
nos valores e princípios do movimento escotista.
Resolução n.º 598/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a AJEMed - Madeira: Associação Juvenil de Medicina da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da
Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades,
referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em
áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 599/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Sócio-Cultural
Alternativas Jovens, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
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Resolução n.º 600/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Corpo Nacional de
Escutas (C.N.E.) – Escutismo Católico Português, tendo em vista a comparticipação
financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano
de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações
previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo,
juvenil e social, com base nos valores e princípios do movimento escutista.
Resolução n.º 601/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Solidariedade
Social – Crescer Sem Risco, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção
Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente
ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 602/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação ESNM – Erasmus
Student Network Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção
Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente
ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 603/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Estudantina
Académica da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente
ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 604/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Guias de Portugal, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude
e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social, com base nos valores
e princípios do movimento guidista.
Resolução n.º 605/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação HA+ FUTURO,
tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e
Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 606/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Teatro Metaphora – Associação
de Amigos das Artes, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 607/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Teatro Amador do Livramento, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 608/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Tuna Universitária da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de
Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 609/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação Tuna D’Elas –
Tuna Feminina da Universidade da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano
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de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das
ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 610/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Estudantes do
Instituto Superior de Administração e Línguas, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano
de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das
ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 611/2017
Autoriza a celebração de um contrato-programa com a Associação de Apoio a
Crianças e Jovens, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional
de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito educativo, juvenil e social.
Resolução n.º 612/2017
Autoriza a celebração de quarenta contratos-programa com várias Casas do Povo
da Região, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem
como a prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.

nio um apoio financeiro, até ao montante máximo de
€ 20.068,00 (vinte mil e sessenta e oito euros).

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 561/2017
Considerando que a Casa do Povo de Santo António tem
desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento
social e cultural da comunidade da sua área de influência,
atividade essa reconhecida por declaração pública;
Considerando que as receitas próprias da referida Casa
do Povo se manifestam insuficientes para fazer face às
despesas inerentes à sua atividade de promoção dos associados e desenvolvimento da comunidade, cujo mérito é socialmente reconhecido;
Considerando que tais despesas, quer de funcionamento
quer com a conservação e reparação dos equipamentos de
apoio às diferentes atividades, constituem um esforço meritório indispensável à prossecução dos objetivos de serviço
público por parte daquela Casa do Povo;
Considerando a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios das Casas do Povo e o
papel primordial que lhes é atribuído no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização
da sua ação.
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de setembro de 2017, resolveu:
1.

2.

Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de
30 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2017, e no Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas
do Povo e Associações da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de
13 de setembro, alterado pela Resolução
n.º 143/2017, de 17 de março, a celebração de um
contrato-programa com a Casa do Povo de Santo
António, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem como a prossecução
das atividades de promoção do desenvolvimento
social, económico e cultural.
Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder à Casa do Povo de Santo Antó-

3.

O contrato-programa a celebrar com a Casa do Povo de Santo António produz efeitos desde a data da
sua assinatura até 31 de maio de 2018.

4.

Aprovar a minuta de contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar terá cabimento orçamental no ano de 2017, na
Classificação Orgânica 45 9 50 01 01, Classificação funcional 111, Classificação Económica
D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048, Medida 022, Projeto SIGO 51337, Fundo
4111000465, Centro Financeiro M100701, Compromisso n.º CY51712779.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 562/2017
Considerando que a Associação de Casas do Povo da
Região Autónoma da Madeira, adiante designada por
ACAPORAMA, tem desempenhado um papel preponderante na representação das suas associadas, na organização,
promoção e coordenação de ações desencadeadas por estas,
bem como na administração de fundos que lhe sejam atribuídos ou confiados, com vista à realização dos seus objetivos
e dos planos de ação que pretenda promover, em benefício
das populações abrangidas pela ação das Casas do Povo
associadas;
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Considerando que a ACAPORAMA tem como associadas quarenta e uma Casas do Povo;
Considerando que as receitas existentes na ACAPORAMA se manifestam insuficientes para fazer face às despesas inerentes às suas atividades, cujo mérito e relevância
são socialmente reconhecidas;
Considerando que tais despesas constituem um esforço
meritório indispensável e primordial no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização
da sua ação;
Considerando que a ACAPORAMA solicitou um adiantamento de verbas, tendo em vista assegurar parte do seu
funcionamento no ano de 2017, bem como parte da prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento
social, económico e cultural, nos termos do Regulamento
de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo e
Associações da Região Autónoma da Madeira, aprovado
pela Resolução n.º 622/2016, de 13 de setembro, alterado
pela Resolução n.º 143/2017, de 17 de março;
Considerando que, através da Resolução n.º 161/2017,
de 24 de março, foi concedido, a título de adiantamento, um
apoio financeiro, à referida Associação, até ao montante
máximo de € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros);
Considerando que, nesse sentido, urge conceder o apoio
financeiro à mesma, para o presente ano, tendo em conta
contudo o montante já atribuído a título de adiantamento,
nos termos da referida Resolução n.º 161/2017, de 24 de
março.
Nestes termos, o Conselho de Governo reunido em plenário em 14 de setembro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de
30 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2017, e no Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas
do Povo e Associações da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de
13 de setembro, alterado pela Resolução
n.º 143/2017, de 17 de março, a celebração de um
contrato-programa com a Associação de Casas do
Povo da Região Autónoma da Madeira, adiante designada por ACAPORAMA, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem
como a prossecução das atividades de promoção do
desenvolvimento social, económico e cultural.

2.

Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder à ACAPORAMA um
apoio financeiro, até ao montante máximo de
€ 11.050,00 (onze mil e cinquenta euros), ao qual é
deduzido o montante de € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros), concedido a título de adiantamento,
o que perfaz o montante máximo de € 3.850,00
(três mil e oitocentos e cinquenta euros).

3.

O contrato-programa a celebrar com a ACAPORAMA produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de maio de 2018.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2017, na
Classificação Orgânica 45 9 50 01 01, Classificação funcional 111, Classificação Económica
D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048, Medida 022, Projeto SIGO 51337, Fundo
4111000465, Centro Financeiro M100701, Compromisso n.º CY51712776.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 563/2017
Considerando que a Associação de Desenvolvimento da
Região Autónoma da Madeira, adiante designada por
ADRAMA, tem desempenhado um papel preponderante na
representação das suas associadas, na criação de ações
lúdicas e culturais, na promoção de ações de formação
profissional e cultural, na gestão de fundos que lhe sejam
atribuídos, bem como na participação em iniciativas que
contribuam para o desenvolvimento das associadas e dos
meios onde atuam;
Considerando que a ADRAMA tem como associadas
dezoito Casas do Povo;
Considerando que as receitas existentes na ADRAMA
se manifestam insuficientes para fazer face às despesas
inerentes às suas atividades, cujo mérito e relevância são
socialmente reconhecidas;
Considerando que tais despesas constituem um esforço
meritório indispensável e primordial no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização
da sua ação;
Considerando que, através da Resolução n.º 159/2017,
de 24 de março, foi concedido, a título de adiantamento, um
apoio financeiro, à referida Associação, até ao montante
máximo de € 4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e
cinco euros);
Considerando que, nesse sentido, urge conceder o apoio
financeiro à mesma, para o presente ano, tendo em conta
contudo o montante já atribuído a título de adiantamento,
nos termos da referida Resolução n.º 159/2017, de 24 de
março.
Nestes termos, o Conselho de Governo reunido em plenário em 14 de setembro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de
30 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2017, e no Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas
do Povo e Associações da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de
13 de setembro, alterado pela Resolução
n.º 143/2017, de 17 de março, a celebração de um
contrato-programa com a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, adiante
designada por ADRAMA, tendo em vista assegurar
o seu funcionamento no ano de 2017, bem como a
prossecução das atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.

2.

Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder à ADRAMA um apoio financeiro, até ao montante máximo de € 5.650,00
(cinco mil e seiscentos e cinquenta euros), ao qual
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é deduzido o montante de € 4.625,00 (quatro mil,
seiscentos e vinte e cinco euros), concedido a título
de adiantamento, o que perfaz o montante máximo
de € 1.025,00 (mil e vinte e cinco euros).
3.

O contrato-programa a celebrar com a ADRAMA
produz efeitos desde a data da sua assinatura até 31
de maio de 2018.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar o contrato-programa.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental no ano de 2017, na
Classificação Orgânica 45 9 50 01 01, Classificação funcional 111, Classificação Económica
D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048, Medida 022, Projeto SIGO 51337, Fundo
4111000465, Centro Financeiro M100701, Compromisso n.º CY51712777.

Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Futebol Andorinha de Santo António tendo
em vista a participação nos campeonatos ou provas
regionais, na época desportiva 2016/2017.
2.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Futebol Andorinha de Santo António uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 67.919,98 (sessenta
e sete mil novecentos e dezanove euros e noventa e
oito cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Resolução n.º 564/2017
Considerando que o Clube Futebol Andorinha de Santo
António, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo, badminton, bilhar, ciclismo, futebol, natação e
triatlo nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da

Competição Regional

55.637,22 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

12.282,76 €

TOTAL

67.919,98 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desporti-
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Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Bairro da Argentina tendo em vista a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.

va, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.
8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712845.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
2.
Resolução n.º 565/2017
Considerando que a Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa Bairro da Argentina, pessoa coletiva de direito
privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo, futebol e motocross nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa Bairro da Argentina uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de € 45.407,23 (quarenta e cinco mil, quatrocentos
e sete euros e vinte e três cêntimos), distribuído da
seguinte forma:

Competição Regional

10.550,79 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

34.856,44 €

TOTAL

45.407,23 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712751.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 566/2017
Considerando que o Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos (C.S.D.C.L.), pessoa coletiva de direito
privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
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Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, parapente e voleibol nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos
(C.S.D.C.L.) tendo em vista, a participação nos
campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos (C.S.D.C.L.) uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de € 59.447,31 (cinquenta e nove mil, quatrocentos

e quarenta e sete euros e trinta e um cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Competição Regional

27.246,58 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

32.200,73 €

TOTAL

59.447,31 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712759.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 567/2017
Considerando que o Grupo Recreativo Cruzado Canicense, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, futsal e karaté nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Grupo Recreativo Cruzado Canicense tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Grupo Recreativo
Cruzado Canicense uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 43.367,87 (quarenta e
três mil trezentos e sessenta e sete euros e oitenta e
sete cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

19.134,31 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

24.233,56 €

TOTAL

43.367,87 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712851.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 568/2017
Considerando que o Clube de Futebol Carvalheiro, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
andebol, atletismo, automobilismo, bilhar, ciclismo, futebol, futsal, kickboxing, motocross, natação e voleibol nos
órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
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pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube de Futebol Carvalheiro tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na
época desportiva 2016/2017.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube de Futebol Carvalheiro uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 25.970,24 (vinte cinco mil novecentos e setenta euros e vinte e quatro cêntimos),
distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

15.015,33 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

10.954,91 €

TOTAL

25.970,24 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712765.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Resolução n.º 569/2017
Considerando que o CFFM - Clube de Futebol de Formação da Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da
política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, e pela
formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a), e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
CFFM - Clube de Futebol de Formação da Madeira
tendo em vista, a participação nos campeonatos ou
provas regionais, e à organização de eventos, na
época desportiva 2016/2017.
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2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao CFFM - Clube de Futebol de Formação da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 41.696,49
(quarenta e um mil, seiscentos e noventa e seis euros e quarenta e nove cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

19.016,68 €

Apoio à Atividade - Competição Regional de
Futebol Sénior

20.249,93 €

Formação de Recursos Humanos
TOTAL
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Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a), do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Choupana Futebol Clube tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na
época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Choupana Futebol
Clube uma comparticipação financeira até ao limite
máximo de € 13.610,61 (treze mil seiscentos e dez
euros e sessenta e um cêntimos), distribuído da seguinte forma:

2.429,88 €
41.696,49 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712760.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 570/2017
Considerando que o Choupana Futebol Clube pessoa
coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada
pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

13.610,61 €

TOTAL

13.610,61 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712762.

n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Estrela da Calheta Futebol Clube tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e à organização de eventos, na época desportiva
2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 571/2017
Considerando que a Estrela da Calheta Futebol Clube,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
esgrima, futebol e futsal nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Estrela da Calheta Futebol Clube uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 53.574,45 (cinquenta e três
mil, quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta
e cinco cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

14.576,47 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

26.889,26 €

Eventos Desportivos

12.108,72 €

TOTAL

53.574,45 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.
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6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712848.

pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva de Machico tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas regionais na época desportiva 2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
2.
Resolução n.º 572/2017
Considerando que a Associação Desportiva de Machico
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, karaté, natação pura e voleibol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo,
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva
de Machico uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 59.199,32 (cinquenta e nove
mil, cento e noventa e nove euros e trinta e dois
cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

30.982,21 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

28.217,11 €

TOTAL

59.199,32 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712750.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
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Resolução n.º 573/2017

Considerando que o Club Sport Marítimo da Madeira,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
esgrima, futebol e futsal nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Club Sport Marítimo da Madeira tendo em vista a
participação nos campeonatos ou provas regionais
e à organização de eventos, na época desportiva
2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Club Sport Marítimo
da Madeira uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 204.228,44 (duzentos e quatro
mil duzentos e vinte e oito euros e quarenta e quatro cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

124.044,83 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

29.544,96 €

Eventos Desportivos

50.638,65 €

TOTAL

204.228,44 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712763.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 574/2017
Considerando que a Associação Desportiva Pontassolense, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
badminton, bilhar e futebol nos órgãos de comunicação
social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
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Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo,
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva Pontassolense tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais na época desportiva 2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva
Pontassolense uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 57.077,47 (cinquenta e sete
mil e setenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

23.548,89 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

33.528,58 €

TOTAL

57.077,47 €

3.
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Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.
4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712755.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 575/2017
Considerando que a Associação Desportiva do Porto da
Cruz, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol e karaté nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) e do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
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Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva do Porto da Cruz tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva
do Porto da Cruz uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 28.026,86 (vinte e oito
mil e vinte e seis euros, e oitenta e seis cêntimos),
distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

11.760,54 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

16.266,32 €

TOTAL

28.026,86 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madei-

ra, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.
7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, na classificação orgânica do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712751.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 576/2017
Considerando que o SCPS - Sporting Clube do Porto
Santo, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, futsal, patinagem artística e ténis de mesa nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época despor-
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tiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
SCPS - Sporting Clube do Porto Santo tendo em
vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao SCPS - Sporting Clube do Porto Santo uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 18.296,50 (dezoito mil
duzentos e noventa e seis euros e cinquenta cêntimos) distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

5.955,33 €

Competição Regional - Majoração

1.552,29 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

8.299,14 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior - Majoração

2.489,74 €

TOTAL

18.296,50 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712773.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Resolução n.º 577/2017
Considerando que o Clube Desportivo Porto-Santense,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que não existe uma estrutura organizativa
ao nível associativo na modalidade de golfe, podem ser
contemplados os clubes que desenvolvam as atividades nas
modalidades em causa;
Considerando que as atividades desenvolvidas por este
Clube contribuem para o desenvolvimento integral dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
automobilismo e futebol nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a) e b) o n.º 1 do artigo 3.º, alíneas a) e
b) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Porto-Santense tendo em vista a
divulgação, promoção e organização de modalidades sem enquadramento associativo, a participação
nos campeonatos ou provas regionais, o apoio aos
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atletas de alto rendimento, o apoio aos praticantes
de elevado potencial e à organização de eventos, na
época desportiva 2016/2017.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo Porto-Santense uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 30.807,04 (trinta mil oitocentos e sete euros e quatro cêntimos), distribuído da
seguinte forma:

Competição Regional

461,25 €

Competição Regional - Majoração

138,38 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

22.905,64 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior - Majoração

6.871,69 €

Apoio à Atividade
TOTAL

Considerando o forte impacto das provas desportivas de
ciclismo, esgrima, futebol, futsal e ténis de mesa nos órgãos
de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo Primeiro de Maio tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo
Primeiro de Maio uma comparticipação financeira
até ao limite máximo de € 51.707,20 (cinquenta e
um mil setecentos e sete euros e vinte cêntimos),
distribuído da seguinte forma:

430,08 €
30.807,04 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, bem como na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - Projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, do orçamento da Direção
Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712782.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 578/2017
Considerando que o Clube Desportivo Primeiro de
Maio, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;

Competição Regional

26.145,79 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

25.561,41 €

TOTAL

51.707,20 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712772.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Clube Desportivo da Ribeira Brava tendo em vista
a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva 2016/2017.
2.

Resolução n.º 579/2017
Considerando que o Clube Desportivo da Ribeira Brava,
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol, futsal e patinagem artística nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Clube Desportivo da
Ribeira Brava uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 39.938,24 (trinta e nove mil
novecentos e trinta e oito euros e vinte e quatro
cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

22.344,01 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

17.594,23 €

TOTAL

39.938,24 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.
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7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712769.

n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o
Sporting Club Santacruzense tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na
época desportiva 2016/2017.
2.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede ao Sporting Club
Santacruzense uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 51.547,53 (cinquenta e um
mil quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta
e três cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Resolução n.º 580/2017
Considerando que o Sporting Club Santacruzense, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
bilhar, futebol e patinagem artística nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do

Competição Regional

20.674,71 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

30.872,82 €

TOTAL

51.547,53 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712774.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 581/2017
Considerando que a Associação Desportiva e Cultural
de Santo António da Serra pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional
da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
atletismo, futebol e todo o terreno/motos nos órgãos de
comunicação social regionais;
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Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de aferição
das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

2.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva e Cultural de Santo António
da Serra tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva
2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número anterior a DRJD concede à Associação Desportiva e
Cultural de Santo António da Serra uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 9.626,99
(nove mil seiscentos e vinte e seis euros e noventa e
nove cêntimos), distribuído da seguinte forma:

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712753.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 582/2017
Considerando que a Associação Cultural e Desportiva
de São Vicente, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
esgrima, futebol e futsal nos órgãos de comunicação social
regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo passando, entre outras intervenções, pela organização de eventos.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

9.626,99 €

TOTAL

9.626,99 €

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
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Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas a), e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea, b)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Cultural e Desportiva de São Vicente
tendo em vista a participação nos campeonatos ou
provas regionais e à organização de eventos, na
época desportiva 2016/2017.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Cultural e
Desportiva de São Vicente uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de € 53.574,45
(cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro
euros e quarenta e cinco cêntimos), distribuído da
seguinte forma:

Competição Regional

14.576,47 €

Apoio à Atividade - Competição Regional
de Futebol Sénior

26.889,26 €

Eventos Desportivos

12.108,72 €

TOTAL

53.574,45 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712746.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 583/2017
Considerando que a Associação Desportiva, Recreativa
e Cultural “Os Xavelhas”, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional
da Madeira;
Considerando o forte impacto das provas desportivas de
futebol nos órgãos de comunicação social regionais;
Considerando que o desporto regional federado constitui
igualmente um veículo de divulgação dos benefícios da
prática desportiva e um meio de promoção da sua prática
pela juventude e pela população em geral;
Considerando que a realização e participação nos campeonatos ou provas regionais, constituem uma forma de
aferição das competências dos atletas e equipas em competição;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alínea a), do n.º 1 do artigo 3.º, alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
que aprova o regulamento de apoio ao desporto na
Região Autónoma da Madeira, retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de setembro, aditada
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pelas Resoluções n.º 905/2012, de 11 de outubro e
n.º 1046/2012, de 6 de dezembro e alterada e republicada pela Resolução n.º1293/2014, de 29 de dezembro, da Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural “Os
Xavelhas” tendo em vista a participação nos campeonatos ou provas regionais, na época desportiva
2016/2017.
2.
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Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior a DRJD concede à Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural “Os Xavelhas” uma comparticipação financeira até ao limite máximo de
€ 40.013,26 (quarenta mil e treze euros e vinte e
seis cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Competição Regional

18.435,47 €

Apoio à Atividade - Competição Regional de
Futebol Sénior

21.577,79 €

TOTAL

40.013,26 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento na classificação orgânica
47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - Projeto 50701 - Apoio aos diversos setores da atividade desportiva, do orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712758.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Resolução n.º 584/2017
Considerando que a A.C.M. - Associação de Ciclismo
da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pela organização de
eventos desportivos e formação dos agentes envolvidos na
modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
A.C.M. - Associação de Ciclismo da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização
de atividades desportivas, particularmente no que
respeita à competição desportiva regional, ao prati-

26

19 de setembro de 2017

Número 164
cante de elevado potencial, aos eventos desportivos
e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à A.C.M. - Associação de
Ciclismo da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 37 242,76 (trinta e sete
mil duzentos e quarenta e dois euros e setenta e seis
cêntimos), distribuído da seguinte forma:

Praticante de Elevado Potencial

1 834,86 €

Eventos Desportivos

9 745,10 €

Formação de Recursos Humanos

3 449,32 €

Apoio à Atividade
TOTAL

22 213,48 €

Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pela candidatura nos
termos do n.º3 do artigo 5.º do RAD, pela formação dos
agentes envolvidos na modalidade e pela organização de
iniciativas de desporto escolar.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
AKRAM - Associação de Karaté da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação,
promoção e organização de atividades desportivas,
particularmente no que respeita à competição desportiva regional, a iniciativas com o desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, à formação
de recursos humanos e à candidatura nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º do RAD na época desportiva
2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à AKRAM - Associação

37 242,76 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712799.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 585/2017
Considerando que a AKRAM - Associação de Karaté da
Região Autónoma da Madeira pessoa coletiva de direito
privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
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de Karaté da Região Autónoma da Madeira uma
comparticipação financeira até ao limite máximo
de € 82.712,05 (oitenta e dois mil setecentos e doze
euros e cinco cêntimos), distribuído da seguinte
forma:
Praticante de Elevado Potencial
Candidaturas nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º do RAD

27 064,20 €
740,42 €

Formação de Recursos Humanos

4 177,89 €

Iniciativas Desporto Escolar

1 283,02 €

Apoio à Atividade
TOTAL
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49 446,52 €
82 712,05 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712801.

Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição
regional à internacional, e requerem intervenções que vão
desde os encargos com o funcionamento administrativo e
desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos custos
do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio ao praticante de elevado potencial, pela organização de eventos
desportivos e pelas iniciativas com o desporto escolar.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a) do
n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Badminton da Região Autónoma da
Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e
organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, a iniciativas com o desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, e aos eventos desportivos, na época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira uma

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 586/2017
Considerando que a Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional
da Madeira;
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comparticipação financeira até ao limite máximo
de € 61.639,91 (sessenta e um mil seiscentos e trinta e nove euros e noventa e um cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Praticante de Elevado Potencial

29 357,80 €

Eventos Desportivos

369,15 €

Iniciativas Desporto Escolar

746,48 €

Apoio à Atividade
TOTAL

31 166,48 €
61 639,91 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712789.

Considerando que a atividade desta Associação assegura a
prática desportiva federada e a formação desportiva na RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio à
organização de eventos desportivos, às iniciativas com o
desporto escolar e à formação dos agentes envolvidos na
modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Bridge da Madeira tendo em vista a
divulgação, promoção e organização de atividades
desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional, às iniciativas com
o desporto escolar, aos eventos desportivos e à
formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Bridge
da Madeira uma comparticipação financeira até ao
limite máximo de € 33.306,95 (trinta e três mil trezentos e seis euros e noventa e cinco cêntimos),
distribuído da seguinte forma:

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 587/2017
Considerando que a Associação de Bridge da Madeira
pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de
intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
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Eventos Desportivos
Formação de Recursos Humanos
Iniciativas Desporto Escolar
Apoio à Atividade
TOTAL
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20 937,47 €
89,79 €
1 306,34 €
10 973,35 €

e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pela organização de iniciativas com o desporto escolar e formação dos
agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Esgrima da Região Autónoma da
Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e
organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, e à
formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número anterior, a DRJD concede à Associação de Esgrima da
Região Autónoma da Madeira uma comparticipação
financeira até ao limite máximo de € 12.524,07 (doze
mil quinhentos e vinte e quatro euros e sete cêntimos),
distribuído da seguinte forma:

33 306,95 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712790.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 588/2017
Considerando que a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura a
prática desportiva federada e a formação desportiva na RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo

Formação de Recursos Humanos

550,38 €

Iniciativas Desporto Escolar

2 472,72 €

Apoio à Atividade

9 500,97 €

TOTAL

12 524,07 €
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3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712791.

aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Ginástica da Madeira tendo em vista
a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à
competição desportiva regional, às iniciativas com
o desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, pela candidatura nos termos do n.º 3 do artigo
5.º do RAD e à formação de recursos humanos, na
época desportiva 2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 589/2017
Considerando que a Associação de Ginástica da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área
de intervenção, para a prossecução da política desportiva
adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pela candidatura nos
termos do n.º3 do artigo 5.º do RAD, pela formação dos
agentes envolvidos na modalidade e pelas iniciativas com o
desporto escolar.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Ginástica da Madeira uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 37.958,11 (trinta e sete mil
novecentos e cinquenta e oito euros e onze cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Praticante de Elevado Potencial
Candidaturas nos termos do n.º3 do
artigo 5.º do RAD

477,46 €

Formação de Recursos Humanos

5 906,33 €

Iniciativas Desporto Escolar

2 547,37 €

Apoio à Atividade
TOTAL

3.

11 467,88 €

17 559,07 €
37 958,11 €

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.
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4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712803.

comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar, ao
praticante de elevado potencial, e à formação de
recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 590/2017
Considerando que a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da
política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pelas iniciativas com o
desporto escolar e pela formação dos agentes envolvidos na
modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Judo da
Região Autónoma da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 26.875,68
(vinte e seis mil oitocentos e setenta e cinco euros e
sessenta e oito cêntimos), distribuído da seguinte
forma:
Praticante de Elevado Potencial
Formação de Recursos Humanos
Iniciativas Desporto Escolar
Apoio à Atividade
TOTAL

15 596,33 €
1 284,99 €
621,45 €
9 372,91 €
26 875,68 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica

32

19 de setembro de 2017

Número 164
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.
6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712792.

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Patinagem da Madeira tendo em
vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, aos escalões
de formação com visitantes, ao praticante de elevado potencial, aos eventos desportivos e à formação
de recursos humanos, na época desportiva
2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 591/2017
Considerando que a Associação de Patinagem da Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pela organização de
eventos desportivos, escalões de formação com visitantes e
formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Patinagem da Madeira uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 92.949,68 (noventa e dois
mil, novecentos e quarenta e nove euros e sessenta e
oito cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Praticante de Elevado Potencial

38.532,07 €

Candidaturas nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º do RAD

512,06 €

Eventos Desportivos

351,53 €

Formação de Recursos Humanos

1.519,27 €

Escalões de Formação com
Visitantes

18.543,32 €

Apoio à Atividade

33.491,43 €

TOTAL

92.949,68 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.
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6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712793.

retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, a iniciativas com o desporto escolar, aos
eventos desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 592/2017
Considerando que a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, pessoa coletiva de direito privado,
contribui, na sua área de intervenção, para a prossecução da
política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pela organização de eventos desportivos, iniciativas desporto escolar e
formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Surf da
Região Autónoma da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 9.095,19
(nove mil, noventa e cinco euros e dezanove cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Eventos Desportivos

749,46 €

Formação de Recursos Humanos

114,95 €

Iniciativas Desporto Escolar

2.168,53 €

Apoio à Atividade

6.062,25 €

TOTAL

9.095,19 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 -
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de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Taekwondo da Madeira tendo em
vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional e à formação
de recursos humanos, na época desportiva
2016/2017.

- Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.
8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712794.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

2.

Resolução n.º 593/2017
Considerando que a Associação de Taekwondo da Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na sua
área de intervenção, para a prossecução da política desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pela formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Taekwondo da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 3.215,96 (três mil,
duzentos e quinze euros e noventa e seis cêntimos),
distribuído da seguinte forma:
Formação de Recursos Humanos
Apoio à Atividade
TOTAL

757,57€
2.458,39€
3.215,96€

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data da
sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
na Secretaria Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8. A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712808.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 594/2017
Considerando que a Associação de Ténis de Mesa da
Madeira, pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
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sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e da(s) respetiva(s) modalidade(s);
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pelo apoio
ao praticante de elevado potencial, pela organização de
eventos desportivos e formação dos agentes envolvidos na
modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação de Ténis de Mesa da Madeira tendo em
vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, aos escalões
de formação com visitantes, às iniciativas com o
desporto escolar, ao praticante de elevado potencial, aos eventos desportivos e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.

2.

Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação de Ténis
de Mesa da Madeira uma comparticipação financeira até ao limite máximo de € 95.906,78 (noventa
e cinco mil, novecentos e seis euros e setenta e oito
cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Praticante de Elevado Potencial
Candidaturas nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º do RAD

31.192,63 €
228,35 €

Eventos Desportivos

6.179,52 €

Formação de Recursos Humanos

1.603,53 €

Iniciativas Desporto Escolar

1.681,45 €

Escalões de Formação com
Visitantes

3.847,18 €

Apoio à Atividade
TOTAL

51.174,12 €
95.906,78 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712795.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 595/2017
Considerando que a Associação Regional de Canoagem
da Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
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sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral
dos indivíduos nelas envolvidos e das respetivas modalidades;
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva, pela organização de eventos desportivos e formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7, 8 e 9 do
artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b), d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea
a) do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de
julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição
de comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
Associação Regional de Canoagem da Madeira
tendo em vista a divulgação, promoção e organização de atividades desportivas, particularmente no
que respeita à competição desportiva regional, às
iniciativas com o desporto escolar, aos eventos
desportivos e à formação de recursos humanos, na
época desportiva 2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número
anterior, a DRJD concede à Associação Regional de
Canoagem da Madeira uma comparticipação finan-

ceira até ao limite máximo de € 52.125,77 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e cinco euros e setenta e
sete cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Eventos Desportivos

6.299,69 €

Formação de Recursos Humanos

7.274,93 €

Iniciativas Desporto Escolar

7.685,03 €

Apoio à Atividade
TOTAL

30.866,12 €
52.125,77 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712796.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 596/2017
Considerando que a ATMAD - Associação de Ténis da
Madeira pessoa coletiva de direito privado, contribui, na
sua área de intervenção, para a prossecução da política
desportiva adotada pelo Governo Regional da Madeira;
Considerando que as atividades desenvolvidas por esta
Associação contribuem para o desenvolvimento integral dos
indivíduos nelas envolvidos e das respetivas modalidades;
Considerando que a atividade desta Associação assegura
a prática desportiva federada e a formação desportiva na
RAM;
Considerando que a sustentação das atividades atrás
mencionadas se desenvolve em vários níveis, da competição regional à internacional, e requerem intervenções que
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vão desde os encargos com o funcionamento administrativo
e desportivo, passando, entre outras intervenções, pelos
custos do ajuizamento e arbitragem desportiva e pelo apoio
à formação dos agentes envolvidos na modalidade.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

2.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, publicado no JORAM, I Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2017, que
aprovou o Orçamento da Região Autónoma da
Madeira para o ano 2017, conjugado com o artigo
2.º, alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 3.º, alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/M, de 26 de julho, que aprovou o regime jurídico de atribuição de
comparticipações financeiras ao associativismo
desportivo na Região Autónoma da Madeira, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, diploma que também estabelece as bases do sistema desportivo da
Região Autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2014/M,
de 21 de novembro, n.º 1 do artigo 57.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2007/M, de 11 de janeiro, da Resolução n.º 810/2012, de 6 de setembro,
retificada pela Resolução n.º 865/2012, de 27 de
setembro, aditada pela Resolução n.º 905/2012, de
11 de outubro e pela Resolução n.º 1046/2012, de 6
de dezembro, alterada e republicada pela Resolução n.º 1293/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o regulamento de apoio ao desporto na Região Autónoma da Madeira, da Portaria n.º 485/2016, de 15
de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto, que aprova o plano
regional de apoio ao desporto, para a época desportiva 2016/2017, a alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4
de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção
Regional de Juventude e Desporto, e alínea l) do
n.º 1 do Despacho n.º 341/2016, de 12 de agosto,
publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro, autorizar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a
ATMAD - Associação de Ténis da Madeira tendo
em vista a divulgação, promoção e organização de
atividades desportivas, particularmente no que respeita à competição desportiva regional, às iniciativas com o desporto escolar e à formação de recursos humanos, na época desportiva 2016/2017.
Para a prossecução do projeto previsto no número anterior, a DRJD concede à ATMAD - Associação de
Ténis da Madeira uma comparticipação financeira até
ao limite máximo de € 39.952,27 (trinta e nove mil,
novecentos e cinquenta e dois euros e vinte e sete cêntimos), distribuído da seguinte forma:
Candidaturas nos termos do n.º3 do
artigo 5.º do RAD

339,07 €

Formação de Recursos Humanos

1.360,08 €

Iniciativas Desporto Escolar

1.119,72 €

Apoio à Atividade
TOTAL
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37.133,40 €
39.952,27 €

3.

A comparticipação financeira referida no número
anterior será processada nos termos do artigo 3.º do
Plano Regional de Apoio ao Desporto 2016/2017,
aprovado pela Portaria n.º 485/2016, de 15 de novembro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 269/2017, de 14 de agosto.

4.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

5.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

6.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

7.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento nas classificações orgânicas
47.50.05.00-04.07.01.AB.00 - projeto 50695 - Promoção e desenvolvimento das modalidades
desportivas amadoras, bem como na classificação
orgânica 47.50.05.00-04.07.01.PA.00 - projeto
50701 - Apoio aos diversos setores da atividade
desportiva, do orçamento da Direção Regional de
Juventude e Desporto.

8.

A presente despesa tem o número de compromisso
CY51712797.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 597/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
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Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação dos Escoteiros de Portugal, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das
ações previstas em áreas de reconhecido interesse
regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e
social, com base nos valores e princípios do movimento escotista.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação dos Escoteiros de Portugal, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de € 14.000,00
(catorze mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.01.05.00, rubrica 04.07.01.00.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de compromisso
CY51712802.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 598/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
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n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a AJEMed - Madeira: Associação Juvenil de
Medicina da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude
e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal
desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito educativo, juvenil e social.
2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à AJEMed - Madeira: Associação Juvenil de Medicina da Madeira,
uma comparticipação financeira que não excederá
o montante de € 5.000,00 (cinco mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712809.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 599/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente

um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1. Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo
35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Sócio-Cultural Alternativas Jovens, tendo em vista a comparticipação financeira
da Direção Regional de Juventude e Desporto na
implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento
das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação SócioCultural Alternativas Jovens, uma comparticipação
financeira que não excederá o montante de
€ 5.000,00 (cinco mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz parte
integrante da presente Resolução e que fica arquivada
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na Secretaria-Geral da Presidência, para atribuição do
apoio financeiro previsto nesta Resolução.
5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712817.

16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Corpo Nacional de Escutas
(C.N.E.) - Escutismo Católico Português, tendo em
vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação
do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional,
no âmbito cultural, educativo, juvenil e social, com
base nos valores e princípios do movimento escutista.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 600/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.º 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação Corpo
Nacional de Escutas (C.N.E.) - Escutismo Católico
Português, uma comparticipação financeira que
não excederá o montante de € 14.000,00 (catorze
mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.01.05.00, rubrica 04.07.01.00.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de compromisso
CY51712804.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 601/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
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juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação de Solidariedade Social - Crescer Sem Risco, tendo em vista a comparticipação
financeira da Direção Regional de Juventude e
Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal
desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural,
educativo, juvenil e social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação de Soli-

dariedade Social - Crescer Sem Risco, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de
€ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta euros).
3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712821.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 602/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
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e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação ESNM - Erasmus Student
Network Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e
Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao normal
desenvolvimento das ações previstas em áreas de
reconhecido interesse regional, no âmbito cultural,
educativo, juvenil e social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação
ESNM - Erasmus Student Network Madeira, uma
comparticipação financeira que não excederá o
montante de € 3.000,00 (três mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712818.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Resolução n.º 603/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Estudantina Académica da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira
da Direção Regional de Juventude e Desporto na
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implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento
das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação Estudantina Académica da Madeira, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de
€ 1.300,00 (mil e trezentos euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712823.

privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo
35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos 16.º
e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao
Associativismo
Jovem,
no
Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou
a orgânica da Direção Regional de Juventude e Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016, autorizar a celebração de um contrato-programa com a
Associação Guias de Portugal, tendo em vista a
comparticipação financeira da Direção Regional de
Juventude e Desporto na implementação do plano de
atividades, referente ao ano 2017, necessária ao
normal desenvolvimento das ações previstas em
áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito
cultural, educativo, juvenil e social, com base nos
valores e princípios do movimento guidista.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação Guias
de Portugal, uma comparticipação financeira que
não excederá o montante de € 3.301,50 (três mil,
trezentos e um euros e cinquenta cêntimos).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação or-

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 604/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
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gânica 47.01.05.00, rubrica 04.07.01.00.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de compromisso
CY51712805.

do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação HA+ FUTURO, tendo em vista
a comparticipação financeira da Direção Regional
de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano 2017, necessária
ao normal desenvolvimento das ações previstas em
áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito
educativo, juvenil e social.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 605/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação HA+
FUTURO, uma comparticipação financeira que
não excederá o montante de € 2.278,00 (dois mil,
duzentos e setenta e oito euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712811.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 606/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
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Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Teatro Metaphora - Associação de Amigos
das Artes, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto
na implementação do plano de atividades, referente
ao ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de
€ 5.000,00 (cinco mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.
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Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712820.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 607/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
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Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação de Teatro Amador do Livramento, tendo em vista a comparticipação financeira da
Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao
ano 2017, necessária ao normal desenvolvimento
das ações previstas em áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e social.
2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação de Teatro Amador do Livramento, uma comparticipação
financeira que não excederá o montante de
€ 3.000,00 (três mil euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712814.

social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e na Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9
do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou
o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos 16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Tuna Universitária da Madeira,
tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das
ações previstas em áreas de reconhecido interesse
regional, no âmbito cultural, educativo, juvenil e
social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação Tuna
Universitária da Madeira, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de
€ 1.300,00 (mil e trezentos euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 608/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
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4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712824.

ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação Tuna D’Elas - Tuna Feminina da
Universidade da Madeira, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de
atividades, referente ao ano 2017, necessária ao
normal desenvolvimento das ações previstas em
áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito
cultural, educativo, juvenil e social.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 609/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação Tuna
D’Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira, uma comparticipação financeira que não excederá o montante de € 1.300,00 (mil e trezentos
euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712825.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 610/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
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Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis e estudantis desempenham nesta Região Autónoma, mediante a implementação de projetos coletivos, em que o associativismo se revele
um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural
e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.

Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 21.º a 26.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Administração e Línguas, tendo em vista a
comparticipação financeira da Direção Regional de
Juventude e Desporto na implementação do plano
de atividades, referente ao ano 2017, necessária ao
normal desenvolvimento das ações previstas em
áreas de reconhecido interesse regional, no âmbito
cultural, educativo, juvenil e social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto
no número anterior, conceder à Associação de Es-

tudantes do Instituto Superior de Línguas, uma
comparticipação financeira que não excederá o
montante de € 7.305,00 (sete mil, trezentos e cinco
euros).
3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.50.05.00, do projeto 50688, rubrica
05.07.01.O0.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de
compromisso CY51712826.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque
Resolução n.º 611/2017
Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental
no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais,
constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de
juventude de mecanismos de intervenção, nesta particular
conjuntura económica e social;
Considerando que a criação de dinâmicas participativas
assentes na cidadania ativa, aliadas a metodologias de educação não formal, constituem veículos por excelência para a
aquisição de aptidões e competências, geradoras de capital
social e promotoras de redes de ação, cruciais no atual contexto de globalização;
Considerando que as políticas de juventude devem criar
espaços de transversalidade, que contribuam para a emancipação juvenil, de modo a que o associativismo represente
um impulso gerador de autonomia, em que os jovens sejam
os protagonistas ativos, na construção de novos paradigmas
consentâneos com as exigências da contemporaneidade;
Considerando que, no âmbito das competências do Governo Regional da Madeira, se prevê o incremento do papel
interventivo que as associações juvenis desempenham nesta
Região Autónoma, mediante a implementação de projetos
coletivos, em que o associativismo se revele um imprescindível motor de desenvolvimento sociocultural e económico;
Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, institui que o Governo Regional apoie financeiramente entidades públicas e
privadas, com vista à implementação de ações e projetos
em variadas áreas;
Considerando que, ao abrigo de legislação específica,
nomeadamente através do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à Região
Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, a
qual estabeleceu o regime jurídico do associativismo jovem
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e da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que aprovou e
regulamenta o Plano Regional de Apoio ao Associativismo
Jovem, ficaram definidos os tipos de apoio a conceder às
organizações de juventude pelo Governo Regional.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de
setembro de 2017, resolveu:
1.
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Ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 6, 7, 8 e 9 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o
ano 2017, conjugado com o disposto nos artigos
16.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 42/2008/M, de 18 de dezembro, que adaptou à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 23/2006, de
23 de junho, que estabelece o Regime Jurídico do
Associativismo Jovem, nos artigos 7.º e 15.º a 20.º
da Portaria n.º 49/2017, de 21 de fevereiro, que
aprovou e regulamenta o Plano Regional de Apoio
ao Associativismo Jovem, no Despacho
n.º 212/2017, de 17 de abril, publicado no JORAM,
II Série, n.º 71, de 21 de abril de 2017, na alínea i)
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2016/M, de 4 de fevereiro, que aprovou a orgânica da Direção Regional de Juventude e
Desporto, na alínea l) do n.º 1 do Despacho
n.º 341/2016, de 12 de agosto, publicado no JORAM, II série, n.º 154, de 2 de setembro de 2016,
autorizar a celebração de um contrato-programa
com a Associação de Apoio a Crianças e Jovens,
tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude e Desporto na implementação do plano de atividades, referente ao ano
2017, necessária ao normal desenvolvimento das
ações previstas em áreas de reconhecido interesse
regional, no âmbito educativo, juvenil e social.

2.

Para a prossecução do plano de atividades previsto no
número anterior, conceder à Associação de Apoio a
Crianças e Jovens, uma comparticipação financeira
que não excederá o montante de € 4.250,00 (quatro
mil, duzentos e cinquenta euros).

3.

O contrato-programa a celebrar tem início na data
da sua assinatura e termina a 31 de dezembro de
2017.

4.

Aprovar a minuta do contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria-Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar o Secretário Regional de Educação para,
em representação da Região Autónoma da Madeira, homologar o contrato-programa, que será outorgado pelas partes.

6.

A despesa resultante do contrato-programa a celebrar tem cabimento orçamental na classificação orgânica 47.01.05.00, rubrica 04.07.01.00.00, do Orçamento da Direção Regional de Juventude e Desporto, com o número de compromisso
CY51712807

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Resolução n.º 612/2017
Considerando que as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira têm desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento social e cultural da comunidade
da sua área de influência, atividade essa reconhecida por
declaração pública;
Considerando que as receitas próprias das Casas do Povo se manifestam insuficientes para fazer face às despesas
inerentes à sua atividade de promoção dos associados e
desenvolvimento da comunidade, cujo mérito é socialmente
reconhecido;
Considerando que tais despesas, quer de funcionamento
quer com a conservação e reparação dos equipamentos de
apoio às diferentes atividades, constituem um esforço meritório indispensável à prossecução dos objetivos de serviço
público por parte das Casas do Povo;
Considerando a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios das Casas do Povo e o
papel primordial que lhes é atribuído no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização
da sua ação;
Considerando que, através da Resolução n.º 160/2017, de
24 de março, foi concedido, a título de adiantamento, um apoio
financeiro, às Casas do Povo abaixo identificadas, até ao montante máximo de € 227.488,05 (duzentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e oitenta e oito euros e cinco cêntimos);
Considerando que, nesse sentido, urge conceder o apoio financeiro às mesmas, para o presente ano, tendo em conta
contudo o montante já atribuído a título de adiantamento, nos
termos da referida Resolução n.º 160/2017, de 24 de março.
Nestes termos, o Conselho do Governo reunido em plenário em 14 de setembro de 2017, resolveu:
1.

Autorizar, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de
30 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2017, e no Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas
do Povo e Associações da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Resolução n.º 622/2016, de
13 de setembro, alterado pela Resolução
n.º 143/2017, de 17 de março, a celebração de quarenta contratos-programa com as Casas do Povo da
Região Autónoma da Madeira, identificadas no
Anexo a esta Resolução, que faz parte integrante
da mesma, tendo em vista assegurar o seu funcionamento no ano de 2017, bem como a prossecução
das atividades de promoção do desenvolvimento
social, económico e cultural.

2.

Para a prossecução das atividades previstas no número anterior, conceder às Casas do Povo da Região
Autónoma da Madeira um apoio financeiro, até ao
montante máximo de € 467.114,82 (quatrocentos e
sessenta e sete mil, cento e catorze euros e oitenta e
dois cêntimos), ao qual é deduzido o montante de €
227.488,05 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e cinco cêntimos), concedido a título de adiantamento, o que perfaz o montante
máximo de € 239.626,77 (duzentos e trinta e nove
mil, seiscentos e vinte e seis euros e setenta e sete
cêntimos), discriminado no Anexo a esta Resolução,
que faz parte integrante da mesma.

3.

Os contratos-programa a celebrar com as Casas do
Povo da Região Autónoma da Madeira produzem
efeitos desde a data da sua assinatura até 31 de
maio de 2018.
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4.

Aprovar a minuta de contrato-programa, que faz
parte integrante da presente Resolução e que fica
arquivada na Secretaria Geral da Presidência, para
atribuição do apoio financeiro previsto nesta Resolução.

5.

Mandatar a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para, em representação da Região
Autónoma da Madeira, elaborar o respetivo processo e outorgar os contratos-programa.

6.

As despesas resultantes dos contratos-programa a
celebrar terão cabimento orçamental no ano de
2017, na Classificação Orgânica 45 9 50 01 01,
Classificação funcional 111, Classificação Económica D.04.07.01.H0.00, Fonte 111, Programa 048,
Medida 022, Projeto SIGO 51337, Fundo
4111000465, Centro Financeiro M100701.

Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de Albuquerque

Anexo da Resolução n.º 612/2017, de 14 de setembro
N.º de Ordem

CASA DO POVO

VALOR A ATRIBUIR

N.º de
Compromisso

1

Água de Pena

6 959,39 €

CY51712830

2

Arco de São Jorge

4 782,75 €

CY51712831

3

Boaventura

5 966,00 €

CY51712832

4

Calheta

6 184,66 €

CY51712834

5

Camacha

8 285,00 €

CY51712837

6

Câmara de Lobos

3 371,75 €

CY51712838

7

Campanário

5 365,00 €

CY51712839

8

Caniçal

6 690,71 €

CY51712840

9

Caniço

6 452,50 €

CY51712841

10

Curral das Freiras

7 060,04 €

CY51712843

11

Estreito de Câmara de Lobos

4 834,03 €

CY51712846

12

Faial

5 224,37 €

CY51712847

13

Fajã da Ovelha

4 308,70 €

CY51712850

14

Gaula

4 164,00 €

CY51712853

15

Ilha

3 427,97 €

CY51712854

16

Imaculado

2 715,75 €

CY51712855

17

Jardim da Serra

3 634,05 €

CY51712857

18

Machico

4 458,75 €

CY51712858

19

Monte

7 358,75 €

CY51712859

20

Nª. S. Piedade

7 479,35 €

CY51712860

21

Paúl do Mar

3 100,00 €

CY51712861

22

Ponta Delgada

6 433,47 €

CY51712862
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N.º de Ordem

CASA DO POVO

VALOR A ATRIBUIR

N.º de
Compromisso

6 611,25 €

CY51712863

Ponta do Sol

11 280,75 €

CY51712864

25

Porto da Cruz

6 050,00 €

CY51712867

26

Porto Moniz

12 800,50 €

CY51712868

27

Quinta Grande

4 721,94 €

CY51712870

28

Ribeira Brava

7 578,06 €

CY51712871

29

Santa Cruz

5 475,00 €

CY51712874

30

Sta. M. Maior

6 320,00 €

CY51712869

31

Santana

6 237,24 €

CY51712880

32

S. António da Serra

4 863,94 €

CY51712877

33

S. da Serra

7 370,60 €

CY51712872

34

S. Jorge

5 185,24 €

CY51712873

35

S. Martinho

10 385,75 €

CY51712878

36

S. Roque

7 244,09 €

CY51712875

37

S. Roque Faial

4 380,43 €

CY51712876

38

S. Vicente

6 050,00 €

CY51712881

39

Serra Água

5 765,64 €

CY51712879

40

Tabua

3 049,35 €

CY51712882

23

Ponta do Pargo

24

Total

239 626,77 €
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série.............................. € 27,66
Duas Séries............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 15,83 (IVA incluído)

