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SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL E DE INCLUSÃO SOCIAL E 
CIDADANIA 

 
Despacho Conjunto n.º 13/2021 

 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional 

n.º 24/2018/M, de 28 de dezembro, criou o programa regional 
de atribuição de produtos de apoio, designado por APOIAR+; 

Considerando que, com vista ao financiamento dos 
produtos de apoio, as entidades intervenientes no APOIAR+ 
devem preencher a ficha de prescrição aprovada para o efeito; 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 8.º 
do supracitado Decreto Legislativo Regional, o modelo de 
ficha de prescrição de produtos de apoio, no âmbito do 
APOIAR+, é aprovado por despacho dos membros do 
Governo Regional com competência nas áreas da saúde, 
segurança social, emprego e educação. 

Assim, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 8.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 24/2018/M, de 28 de 
dezembro, determina-se o seguinte: 

 

1. É aprovado o modelo de ficha de prescrição de 
produtos de apoio, no âmbito do programa regional 
de atribuição de produtos de apoio designado por 
APOIAR+, constante do anexo ao presente 
despacho conjunto, do qual faz parte integrante. 

 
2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação. 
 
Secretarias Regionais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, de Saúde e Proteção Civil e de Inclusão Social 
e Cidadania, no Funchal, aos 29 dias do mês de janeiro de 
2021. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
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Anexo do Despacho n.º 13/2021, de 8 de fevereiro 
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Despacho Conjunto n.º 14/2021 
 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional 
n.º 24/2018/M, de 28 de dezembro, criou o programa 
regional de atribuição de produtos de apoio, designado por 
APOIAR+; 

Considerando que o APOIAR+ comparticipa os custos 
com a aquisição de produtos de apoio, com o fim de 
compensar, atenuar ou neutralizar as limitações de 
atividade e restrições de participação decorrentes da 
interação entre as alterações funcionais ou estruturais de 
caráter temporário ou permanente e as condições do meio; 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 11.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2018/M, de 28 de 
dezembro, o critério e a forma de fornecimento dos 
produtos de apoio, prescritos pelas entidades competentes 
para o efeito, constam de despacho conjunto dos membros 
do Governo Regional com competência nas áreas da saúde, 
segurança social, emprego e educação.  

Assim, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 11.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 24/2018/M, de 28 de 
dezembro, determina-se o seguinte: 

 
1. São aprovados o critério e a forma de fornecimento 

dos produtos de apoio, no âmbito do APOIAR+, 
em anexo ao presente despacho, sob a epígrafe 
“Procedimentos gerais”, do qual faz parte 
integrante. 

 
2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte 

ao da sua publicação. 
 
Secretarias Regionais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, de Saúde e Proteção Civil e de Inclusão Social 
e Cidadania, no Funchal, aos 29 dias do mês de janeiro de 
2021. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 

O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 
Pedro Miguel de Câmara Ramos 

 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar 
 
 

Anexo do Despacho n.º 14/2021, de 8 de fevereiro 
 

ANEXO I 
Procedimentos gerais 

 
Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação e acesso ao APOIAR+ 
 
1 -  O Programa Regional de Atribuição de Produtos de 

Apoio, APOIAR+, tem caráter universal, 
abrangendo todas as pessoas com deficiência e 
incapacidade. 

 
2 -  O acesso ao APOIAR+ depende da existência de 

limitações de atividade e restrições de participação, 
tendo em consideração o contexto de vida da 
pessoa com deficiência. 

 
3 -  O disposto no número anterior depende da 

identificação e confirmação no âmbito da 
prescrição de produtos de apoio, nos termos do 
disposto no artigo 7.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 24/2018/M, de 28 de dezembro. 

 
Artigo 2.º 

Entidades intervenientes no APOIAR+ 
 
São entidades intervenientes no APOIAR+: 
a)  O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM 

(IASAÚDE, IP-RAM), enquanto entidade gestora; 
b) A Secretaria Regional de Educação, Ciência e 

Tecnologia (SRE), o IASAÚDE, IP-RAM, o 


