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Introdução 

As respostas públicas para a criança, tomando como referência a Convenção sobre os 

Direitos da Criança, em que a criança é todo o ser humano menor de 18 anos, devem as-

sumir um importante e significativo investimento público, subjacente a uma política de co-

operação que coloque as crianças no centro da agenda da sociedade, potenciando-lhes 

ferramentas que permitam escolhas responsáveis para o seu futuro e para o futuro coleti-

vo dos Açores. 

Dados de diferentes estudos e de diferente natureza colocam-nos em alerta face ao dese-

jável e imprescindível saudável desenvolvimento das crianças, face àquelas que são as 

suas exposições diárias, às comunidades onde estão inseridas, às suas interações diárias 

e às suas relações com as suas duas casas, a casa-família e a casa-comunidade ( todas 

as entidades que interagem com o adolescente no seu quotidiano). Este alerta torna-se 

mais premente na faixa etária dos 12 aos 18 anos - considera-se, a partir deste momento 

e para melhor clarificação de conceitos, como a fase da adolescência, na qual este relató-

rio se debruça. 

Este ecossistema diverso expõe o adolescente a ambientes nem sempre por si controlá-

veis, desde logo pela sua fragilidade, pelo que a prevenção e a segurança, que também 

tomam forma de supervisão parental, são essenciais para um crescimento saudável. Nes-

ta fase, reconhece-se uma “propensão natural a assumir riscos e a testar os limites do 

comportamento socialmente aceitável” . 1

  UNICEF - Adolescência uma fase de oportunidades1
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Há que ter em conta e valorizar a capacidade que os adolescentes têm de combater os 

ciclos da desigualdade, mitigando a mais severa das desigualdades que é a pobreza, e só 

o podem fazer se acederem aos cuidados de saúde, ao apoio social e à educação, de 

forma plena e de acordo com as suas capacidades e ambição futura. Nunca, nada me-

nos. 

Pelo investimento público, que em alguns casos se assume com mais premência, face à 

ausência das famílias, logo uma maior responsabilidade do Estado, que se assume como 

o meio mais eficaz de consolidar os ganhos históricos e civilizacionais alcançados no in-

vestimento desde a infância e gestação. 

Não obstante a imprescindível função de elevador social que é o investimento público, re-

força-se aquela que é, também, a função da família, recordando que a: “contribuição da 

família para o desenvolvimento [da criança] pode revelar-se como um fator de risco, ou 

pode assumir um fator de proteção no desenvolvimento do ser humano adaptado ao seu 

meio ambiente”  2

A família, na sua diversidade, e as respostas públicas, devem ambas cooperar na fase da 

adolescência, compreendendo-a como uma fase de intenso desenvolvimento e processo 

de socialização e aprendizagem, onde as iniciativas de promoção da cidadania e a parti-

cipação das gerações mais jovens em espaços coletivos de debate e decisão nos âmbitos 

público, familiar e comunitário são vitais para o bom desenvolvimento dessa fase da vida.  

A este propósito a existência de um departamento governamental na área da juventude 

(Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares) é uma pos-

tura e aposta estratégicas no futuro dos jovens e da Região.  

 Bronfenbrenner & Ceci, 1994, cit. por Reis & Peixoto, 20132
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Na adolescência, uma fase crucial de investimento em oportunidades e desafios pela 

perspetiva do adolescente, as diferentes dimensões públicas de investimento envolvidas 

na matéria são inestimáveis contributos para as mudanças societárias que consolidem o 

imperativo constitucional dos direitos da infância e juventude. Importa referir a importância 

estratégica que consubstanciou a criação do Comissariado dos Açores para a Infância, 

que enforma da nobre e importante missão de “... defesa e promoção, na Região Autó-

noma dos Açores, dos direitos das crianças e jovens”. 

A diversidade temática que se cruza com a faixa etária da adolescência exige uma inter-

venção governamental não menos diversa: da educação, à saúde, à tecnologia e à solida-

riedade social.  

As informações relativas a comportamentos e hábitos na adolescência ou a situações que 

possam configurar a violação dos direitos das crianças, que são disponibilizadas nos ór-

gãos de comunicação social ou em estudos temáticos, revelam-se preocupantes, não 

sendo, porém, uma particularidade ‘exclusiva’ regional ou nacional. 

A título de exemplo, refira-se o consumo de álcool e de substâncias ilícitas, os crimes por 

abuso sexual a menores dependentes, ao número de crianças institucionalizadas, às ta-

xas de obesidade na faixa etária em observação. 

Cada situação acima elencada corresponde a um adolescente que, por um lado, poderá 

não ter assegurado o seu direito à segurança e à proteção ou, por outro lado, poderá ser 

identificado graças a uma maior sensibilidade e alerta da sociedade, começando, desde 

logo, pelos próprios adolescentes. E, esta última realidade deve ser vista como um fator 

positivo, fruto daquela que é a importantíssima consciencialização, em matéria de infor-

mação, de ser um cidadão com plenos direitos. 
Página !  de !  11 307
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A partir destas preocupações, o grupo de trabalho constituído para “ Análise e Avaliação das 

respostas públicas na área da promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens com mais 

de 12 anos”, resultante do projeto de resolução nº 47/XI, apresentado pelo Partido Socia-

lista, aprovado por unanimidade, procurou respostas nas audições e visitas a instituições 

e na análise às políticas públicas implementadas, com vista à contínua e incessantemente 

abordagens para contribuir com respostas que acresçam às medidas positivas em execu-

ção, para mitigar as situações que atingem os adolescentes da Região, em contextos di-

ferentes, nas nove ilhas. 
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Caracterização do Grupo de Trabalho 

Por aprovação da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

nº 20/2017/A de 16 de novembro de 2017 , que cria o referido Grupo de Trabalho, o qual 3

é constituído pelos Deputados Maria Isabel Quinto – PS (Coordenadora); Susana Goulart 

Costa – PS (Relatora); Sónia Nicolau - PS; João Paulo Ávila – PS; Mónica Seidi - PSD; 

Maria João Carreiro – PSD; Paulo Estevão – PPM. O Grupo Parlamentar do CDS não in-

tegrou o Grupo de Trabalho.  

A partir de 1 de setembro de 2018, a deputada Maria João Carreiro, por ter solicitado a 

suspensão do mandato, foi substituída pelo deputado Jorge Jorge. 

A 8 de outubro de 2018, por proposta do PS e para substituir a deputada Susana Costa, 

que procedeu à suspensão do mandato, foi votada para a função de relatora a deputada 

Sónia Nicolau. 

Enquadramento temporal e faixa etária 

- Considerando os propósitos do trabalho que devem ser desenvolvidos ao longo de um 

ano (novembro 2017-novembro 2018) a análise apresentará o seguinte enquadramento: 

- Período a analisar: 2007-2017 

- Faixa etária: 12-18 anos  

 Cf. in https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1af99409-b303-47bd-8d6a-5851c52048af3
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Eixos e Linhas de Intervenção 

Tendo em atenção a complexidade do tema em apreço e o cronograma previsto para a 

Análise e Avaliação das Respostas Públicas Regionais na Área da Promoção dos Direitos 

e Proteção de Crianças e Jovens, o Grupo de Trabalho irá centrar a sua atenção em três 

eixos concretos. 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida sau-
dável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

 Objetivo 1. Identificar as dependências dominantes 

 a) álcool 

 b) tabaco 

 c) substâncias ilícitas 

Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

 Objetivo 2. Conhecer tipologias de violência  

       a) violência no namoro 

       b) bullying 

       c) maus-tratos 

 Objetivo 3. Identificar comportamentos no domínio da saúde mental  

a) distúrbios alimentares 
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 b) psicopatologias  

 Objetivo 4. Identificar comportamentos no domínio da saúde sexual   

a) gravidez na adolescência 

 b) abuso sexual  

 Objetivo 5. Identificar comportamentos relativos à alimentação 

a) subnutrição 

b) obesidade 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

 Objetivo 6. Conhecer as opções formativas dos jovens na componente letiva 

 Objetivo 7. Apreciar as dinâmicas de inclusão em contexto escolar 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

 Objetivo 8. Conhecer as opções formativas dos jovens na componente não letiva 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 
  

 Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 
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 Objetivo 9. Analisar estratégias de inclusão direccionadas para os jovens. 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

 Objetivo: 10. Apreciar as tipologias da participação cívica 

 a) Associativismo 

 b) Voluntariado 

Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

 Objetivo: 11. Identificar as atividades relativas à participação cultural 

 a) Artes em setores clássicos 

 b) Criatividade em novos setores culturais


Enquadramento jurídico 
A 18 de outubro de 2017, é apresentado na Assembleia Legislativa Regional o Projeto de 

Resolução n.º 47/XI, que “Recomenda a criação, no âmbito da Comissão de Assuntos 

Sociais, de um grupo de trabalho que “Análise e Avaliação das respostas públicas na área 

da promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos”. 

Na sequência desta Recomendação, é aprovada a Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores nº 20/2017/A de 16 de novembro de 2017 , que cria o 4

referido Grupo de Trabalho. 

 Cf. in https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1af99409-b303-47bd-8d6a-5851c52048af4
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Identificação de legislação aplicável 

a) De âmbito nacional: 

- Constituição da República Portuguesa; 

- Convenção sobre os Direitos da Criança (ratificada por Portugal em 21 de setembro de 

1990); 

- Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (Decre-

to-Lei n.º 159/2015, de 10 de agosto); 

- Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro); 

- Regime de Execução do Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Risco (Decreto-

Lei n.º 11/2008, de 17 de janeiro); 

- Regime de Execução das Medidas de Promoção dos Direitos e de Proteção das Crian-

ças e Jovens em Perigo (Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17 de janeiro); 

- Lei Tutelar Educativa (Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro). 

b) De âmbito regional: 

- Decreto Legislativo Regional n.º 2/2004/A, de 23 de janeiro – Provedor da criança aco-

lhida; 

- Decreto Legislativo Regional n.º 8/2012/A de 16 de março, alterado pelo Decreto Legis-

lativo Regional n.º 25/2015/A, de 17 de dezembro – Educação para a Saúde; 

- Comissariado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 17/2016/A, de 28 de setembro; 
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- Decreto Legislativo Regional n.º 10/2018/A, de 28 de agosto – Regime jurídico da venda 

e consumo de bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos Açores; - Decreto Regulamen-

tar Regional n.º 4/2002/A, de 21 de janeiro – Estabelece as normas referentes à criação, 

características, funcionamento e financiamento dos centros de atividades de tempos li-

vres; 

- Despacho n.º 23/2004, de 20 de janeiro - Cria Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico 

aos Tribunais; 

- Despacho nº 2085/2015, de 14 de setembro - Constituição de uma rede de núcleos de 

apoio a crianças e jovens em risco nos hospitais e nas unidades de saúde de ilha (USI) 

do Serviço Regional de Saúde (SRS); 

- Despacho n.º 26/2016, de 6 de janeiro – Nomeação do representante do Governo Regi-

onal da Região Autónoma dos Açores na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens. 
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Reuniões do Grupo de Trabalho 

1ª Reunião: Delegação da Assembleia Legislativa dos Açores, Ponta Delgada,  

24.10.2017 

CAS - Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

Renata Correia Botelho(PS), Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Graça Silva(PS), 

Maria de Fátima Ferreira(PS),  Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS), Maria João Carrei-

ro(PSD), Bruno Belo(substituição de Mónica Seidi-PSD), Jorge Jorge(PSD), César Toste 

(PSD-videoconferência), Rui Martins (CDS-PP-videoconferência), Paulo Estevão(PPM-

videoconferência). 

Agenda: Criação do Grupo de Trabalho, constituído ao abrigo da Resolução da Assem-

bleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nº 20/2017 - “ Recomenda a criação, no 

âmbito da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais , de um grupo de trabalho que 

analise e avalie as respostas públicas regionais na área da promoção dos direitos e pro-

teção das crianças e jovens, dirigidas a jovens com mais de 12 anos de idade” 

Neste ponto, foram votadas para presidente do grupo de trabalho a deputada Isabel Quin-

to e para relatora a deputada Susana Costa, com doze votos a favor e uma abstenção. 
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2ª e 3ª Reunião - Sede da Assembleia Legislativa dos Açores, Horta, 17.01.2018 e 

18.01.2018 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS), Maria 

João Carreiro(PSD), Mónica Seidi(PSD), Paulo Estevão(PPM). 

Agenda: Discussão da organização e funcionalidade do Grupo de Trabalho.  

Foi acordado por unanimidade que o período a analisar seria de 2007 a 2017, na faixa 

etária dos 12 aos 18 anos.  

Seguiu-se a discussão da organização e funcionalidade do Grupo de Trabalho, tendo o 

PS proposto a audição dos Secretários Regionais da Saúde, Solidariedade Social, Edu-

cação e o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, 

com a tutela da área da Juventude, da URMA (União Regional das Misericórdias dos Aço-

res), da URIPSSA (União Regional Instituições Particulares de Solidariedade Social dos 

Açores), da PSP  (Polícia de Segurança Pública) e da PJ( Polícia Judiciária) . O PPM 

propôs a audição da Ordem dos Advogados. As propostas foram aprovadas por unanimi-

dade. Foi, igualmente, acordado por unanimidade que as visitas deveriam cobrir todas as 

ilhas e que, para obter uma perspetiva geral das respostas públicas, importava solicitar às 

autarquias informação escrita.  
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4ª Reunião - Delegação da Assembleia Legislativa dos Açores, Ponta Delgada,  

29.01.2018 

CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS), Maria 

João Carreiro, Jorge Jorge (PSD, substituição de Mónica Seidi), Paulo Estevão (PPM-vi-

deoconferência). 

Agenda: Continuação da discussão da organização e funcionalidade do Grupo de Traba-

lho. 

Continuação da análise e debate relativamente aos temas a tratar no âmbito do Grupo de 

Trabalho, tendo-se decidido, de forma unânime, pelos temas que estão plasmados nos 

Eixos do documento orientador. Foram igualmente definidos os documentos a solicitar ao 

Governo.  

5ª Reunião - Delegação da Assembleia Legislativa dos Açores, Ponta Delgada,  

08.10.2018 

CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Renata Botelho(PS), Graça Silva(PS), Isabel Quinto(PS), Fátima Ferreira(PS), João Paulo 

Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Jorge Jorge (PSD), Mónica Seidi(PSD), Sabrina 

Furtado(PSD), Rute Gregório(CDS-PP), Paulo Estevão (PPM) 
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Agenda: Votação da Relatora do Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Sociais - 

“Análise e Avaliação das Respostas Públicas Regionais na área da Promoção dos Direitos 

e Proteção de Crianças e Jovens com mais de 12 anos.” 

Foi eleita por unanimidade para relatora a deputada Sónia Nicolau. 

6ª Reunião - Delegação da Assembleia Legislativa dos Açores , Ponta Delgada, 25 

de fevereiro 2019 

Agenda: Discussão e Apreciação do relatório final do Grupo de Trabalho da CAS “Análise 

e Avaliação das Respostas Públicas Regionais na área da Promoção dos Direitos e Pro-

teção de Crianças e Jovens com mais de 12 anos.” 

7ª Reunião - Delegação da Assembleia Legislativa dos Açores , Ponta Delgada, 1 de 

março de 2019 

Agenda: Continuação da Discussão e Apreciação do relatório final do Grupo de Trabalho 

da CAS “Análise e Avaliação das Respostas Públicas Regionais na área da Promoção 

dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens com mais de 12 anos.” 
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Generalidades 

A 30 de janeiro foi decidido entre a coordenadora e os representantes de cada partido 

presente no grupo de trabalho, de que o pré-relatório seria enviado aos deputados que 

constituem o grupo de trabalho “Análise e Avaliação das Respostas Públicas Regionais na 

área da Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens com mais de 12 anos”, 

no dia 6 de fevereiro de 2019. 

A 31 de janeiro foi informado pela coordenadora do grupo que, a 19 de fevereiro, deverão 

ser enviadas pelos partidos as propostas de conclusões e recomendações, via correio 

eletrónico, para todos os deputados do grupo de trabalho.  

A 12 de fevereiro foi enviado por correio eletrónico pela coordenadora, e a pedido do 

PSD, informação de adiamento para o envio das conclusões e recomendações, impreteri-

velmente no dia 21 até às 16H00. 

A 27 de fevereiro a coordenadora informou os partidos com assento no grupo de trabalho 

que o PPM iria enviar conclusões e recomendações na manhã do dia 28 de fevereiro e 

que para análise das mesmas seria agendada reunião a 1 de março pelas 09h30. 
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Análise das Respostas Públicas 
 


Síntese Sectorial das Políticas Públicas Regionais  5

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável

    

LINHA DE AÇÃO 1.1 DIAGNÓSTICO DE COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

SRSS 

Comissariado dos Açores para a Infância 

Equipas de Apoio Integrado ao Jovem em Perigo 

Equipas de Animação de Rua 

Equipas de Integração Familiar 

Equipas Multidisciplinares Especializadas de Apoio Integrado aos Tribunais - Tutelar Cível 

Equipas Multidisciplinares Especializadas de Apoio Integrado aos Tribunais - Promoção e 

Proteção 

Casas de Acolhimento 

Lares de Infância e Juventude 

SRS 

Sistema de vigilância de Comportamentos de Risco nos Jovens – SVCRJ 

Registos dos cuidados de saúde primários – MedicineOne 

Plano Anual de Saúde Escolar 

Exame Global de Saúde (12-13 anos) 

 Dados presentes na documentação enviada pelo Governo Regional  e nas audições5
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Planos de Ação (álcool) 

Fórum Regional do Álcool e da Saúde 

Planos de Ação (tabaco) 

Aumento do preço do tabaco 

Domicílios e Carros 100% Livres de Fumo 

Ações de Prevenção  

Programas “Giros”  

Regime jurídico da venda e consumo de bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos 

Açores 

Infraestruturas Hospitalares e Centros de Saúde 

     

SREC 

Equipa Multidisciplinar nas Unidades Orgânicas 

LINHA DE AÇÃO 1.2 - DIAGNÓSTICO DE COMPORTAMENTOS DESVIANTES 

SRAPAP 

Violentómetro 

SRSS 
Comissariado dos Açores para a Infância 

Prestações Sociais de Apoio às Famílias e às Crianças - Complemento Açoriano ao Abo-

no de Família 

Residências para Jovens Mães e Filhos 

Programa  CONECTA 

Programa IMPACTO 

Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens 
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Programa de educação parental “Mais Família, Mais jovem” 

Programa de educação parental “Oficinas de Parentalidade” 

Fornecimento de refeições nas interrupções letivas. 

SRS 

Registos dos cuidados de saúde primários – MedicineOne 

Saúde Escolar 

Exame Global de Saúde(12-13 anos) 

Programa Obesidade  

Programa de prevenção da depressão 

Consultas de psiquiatria  

Infraestrutura hospitalares 

SREC 

Equipas Multidisciplinares apoio sócio-educativo 

Gabinete de Combate à violência - EPIS  

Mediadores  para o sucesso escolar 

Mais Família, Mais Jovem 

Eixo 2 -  Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

Linha de Ação 2.1 - Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

SREC 

Infraestruturas escolares 

Currículo Regional da Educação Básica (CREB)  
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Cursos profissionais  

Cursos de Formação Vocacional – 3.º CEB 

Subprograma Oportunidade Profissionalizante 

Ensino Especializado em Desporto - 2.º e 3.º ciclos  

Cursos básicos do Ensino Artístico Especializado - 2.º e 3.º ciclos  

Cursos Artísticos Especializados nos domínios da Música e da Dança 

Cursos de formação profissional, no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jo-

vens (PROFIJ) 

SRSS  

PEAPP- Programa Especial de Apoio ao Pagamento de Propinas   

   Linha de Ação 2.2 - Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

SRAPAP 

LAB JOVEM Escola 

SRSS 

CDIJ - Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil 

SREC 

CDIJ - Centros de Desenvolvimento  e Inclusão Juvenil 

Projeto de Intervenção Comunitária do Concelho de Lagoa e de Vila Franca do Campo  

“Sucesso Educativo –Escola, Comunidade, Família” 

Equipa regional de monitorização e acompanhamento da Educação Especial 

Programa de Prevenção da Violência e de Promoção da Cidadania em Meio Escolar 

Projeto Animação 3D: APRENDE ANIMAÇÃO NA ESCOLA 
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Ler Açores – PRL e Rede Regional de Bibliotecas Escolares (RRBE) 

Ler + dá saúde 

Todos Juntos podemos ler 

Ler é Saudável 

IV Concurso Regional Palavras com História 

Espetáculos musicais  

Mediar – mediação e tutoria: Mediadores para o Sucesso Escolar 

Programa Apoio Mais – Retenção Zero 

TeleAula 

Plano de recuperação de aprendizagens no período de interrupção letiva 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1- Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

SRAPAP 

Programa OTL-Jovem 

Campos Livres 

Torneio Futebol de Rua 

SREC 

Infraestruturas desportivas 

Jogos Desportivos escolares (2.o ciclo e ES) 
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 Linha de Ação 3.2 - Diagnóstico das Ações na Área da Participação   Cívica 

SRAPAP 

Parlamento Jovem 

Orçamento Participativo 

“Voluntariado Jovem”, 

Jovens +  

Bento de Góis  

Põe-te em Cena 

Educação Empreendedora 

Empreendedorismo Social Jovem 

Inspira-te, Aprende e Age/Equipa-te 

"Erasmus + 

Academia da Juventude 

Antes de me Discriminares, Conhece-me 

Sistema de Incentivos ao Associativismo Jovem (SIAJ): 

- Programa de Incentivo ao Associativismo Juvenil (PIAJ); 

- Programa de Incentivo ao Associativismo Estudantil (PIAE); 

- Apoio Logístico e Técnico ao Associativismo Jovem; 

- Programa de Apoio à Participação em Reuniões e Congressos (PAPRC). 

- Programa Formar Jovem (Formar). 

- Programa de Apoio a Infraestruturas e Equipamentos destinados (PAIE). 

SRSS 

Centros de Atividade de Tempos Livres 

Comissariado dos Açores para a Infância 
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SREC 

Associação de Estudantes 

Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

SRAPAP 

Concurso LABJOVEM  

Academia da Juventude 

Concurso Regional IdeiAçores 
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Audições Presenciais 

1. Audição do Superintendente José Poças Correia, do Comando Regional 
da PSP Açores 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Maria 
João Carreiro (PSD), Mónica Seidi (PSD) e Paulo Estevão (PPM).) 

O Superintendente José Poças Correia, do Comando Regional da PSP dos Açores, foi 
ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de fevereiro de 2018, na delegação da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha de São Miguel. 

Começou por referir que, relativamente aos comportamentos aditivos, nomeadamente, 
álcool, tabaco e substâncias ilícitas, assim como no que se refere aos comportamentos 
desviantes, iria fazer um enquadramento na perspetiva policial, ou seja, na perspetiva da 
atuação de rua, no período compreendido entre 2007 e 2017. 

Salientou a importância de se proceder, desde logo, à diferenciação entre jovens inimpu-
táveis e imputáveis, sendo inimputáveis os jovens até aos 16 anos, idade a partir da qual 
se tornam imputáveis, estando sujeitos a um regime comum ao nível das regras dos códi-
gos penal e de processo penal (ainda que exista, ao nível das punições, um regime espe-
cífico e mais benéfico para a aplicação de penas aos jovens até aos 21 anos). Referiu 
que, na faixa etária em apreço, há que distinguir também entre os jovens dos 12 aos 16 
anos e os jovens dos 16 aos 18, uma vez que os regimes são substancialmente diferen-
tes. Sendo imputáveis, estão sujeitos à intervenção do tribunal de família e menores e, 
sendo inimputáveis, estão maioritariamente sujeitos às intervenções das comissões de 
proteção de crianças e jovens em risco, esclareceu. 

Afirmou que a esmagadora maioria das ocorrências verifica-se na ilha de São Miguel, na-
turalmente, por ser a mais populosa, e que a problemática que mais se destaca é o con-
sumo de estupefacientes, com um crescendo significativo entre 2007 e 2017, não sendo 
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muito relevante a expressão das restantes tipologias de comportamentos aditivos ou des-
viantes. 

Como exemplo, mencionou que, ao nível do consumo de álcool, em 10 anos, registaram-
se apenas 6 ocorrências. Embora durante esse período, certamente, muitos jovens te-
nham consumido álcool, não se verificaram intervenções policiais, uma vez que não é fácil 
detetar este tipo de ocorrências. Apesar de os jovens não poderem comprar as bebidas 
diretamente, podem levá-las de casa, comprá-las num estabelecimento comercial ou so-
correr-se de jovens mais velhos para as adquirir, tendo a polícia alguma dificuldade em 
intervir nesta matéria. 

Acrescentou que, ao nível do consumo de tabaco, verificou-se a mesma situação e que, 
em 10 anos, apenas existiram 3 ocorrências registadas. Entende que o sistema de blo-
queio das máquinas dificulta o acesso direto ao tabaco, embora os jovens o possam fazer 
através de um terceiro, de um jovem maior ou até de um familiar. Acredita, também, existir 
uma grande sensibilização, sobretudo, da parte dos estabelecimentos de restauração e 
bebidas, quer ao nível do consumo de álcool, quer ao nível do consumo de tabaco, situa-
ção que limita de algum modo o acesso fácil dos jovens, o mesmo não acontecendo nou-
tros estabelecimentos, como as mercearias, supermercados ou hipermercados, onde não 
há qualquer obstáculo à compra. 

No que se refere ao consumo de estupefacientes, o Superintendente José Poças Correia 
referiu que a situação é diferente, com um aumento significativo ao longo dos últimos 10 
anos, notando-se um maior crescimento no número de apreensões a partir de 2012/2013. 
Explicou que estas situações são identificadas na rua pelos agentes de patrulha, o que 
nem sempre é fácil, uma vez que a polícia não pode interpelar qualquer pessoa nem re-
vistá-la apenas pelo facto de ela parecer suspeita relativamente a este tipo de consumos. 
No entanto, esclareceu que, a partir da data mencionada, a polícia no terreno adotou uma 
intervenção mais expedita para o tratamento destas situações, recorrendo a uma pesa-
gem que é feita com uma balança existente nas próprias viaturas policiais. Assim sendo, 
explicou que é considerado um consumo médio para 10 dias até 25g de liamba, 5g de 
haxixe, 2g de cocaína ou 1g de heroína e que, dentro destes limites, estamos perante a 
prática de consumo, havendo apenas um expediente meramente administrativo, que de-
pois pode levar à aplicação de uma coima e ao encaminhamento para a Comissão para a 
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a Dissuasão da Toxicodependência. Apenas a partir destes valores podemos falar em 
crime e tráfico, embora tenha esclarecido que, nas faixas etárias em análise, maioritaria-
mente, as quantidades apreendidas inserem-se nestes valores para consumo médio até 
10 dias. 

Acrescentou, ainda, que em termos numéricos, em 10 anos, registaram-se 519 ocorrênci-
as, sendo que o ano de 2017 foi aquele em que se verificou um maior número: na totali-
dade da Região, dos 12 aos 15 anos, verificaram-se 10 ocorrências e, dos 16 aos 18, 95 
ocorrências, num total de 105 apreensões. 

Relativamente à questão da violência no namoro, o Superintendente José Poças Correia 
afirmou que são poucas as ocorrências verificadas, sendo que de 2007 a 2011 não existi-
ram sequer casos registados, verificando-se a partir dessa data e até 2017 um total de 10 
ocorrências. 
Relativamente a maus-tratos, referiu que em 10 anos ocorreram 25 situações, o que não 
é significativo. As situações de abuso sexual foram 51, verificando-se um maior número 
de ocorrências em 2007/2008, em seu entendimento, por haver então uma menor sensibi-
lização para estas questões.  

No que diz respeito ao bullying, incluindo ocorrências como ofensa à integridade física, 
ameaças, injúrias, coação, difamação e roubo, em 10 anos, foram verificadas 244 ocor-
rências, aumentando a sua incidência a partir de 2011/2012. 

Seguidamente, interveio a Deputada Susana Costa solicitando ao interlocutor mais escla-
recimentos sobre o papel da mencionada Comissão para a a Dissuasão da Toxicodepen-
dência ao que o Superintendente José Poças Correia respondeu não dispor de elementos 
sobre o assunto, uma vez que não se trata de uma instituição pertencente à polícia, adi-
antando apenas que essa Comissão está encarregada de elaborar o procedimento admi-
nistrativo dos autos de ocorrência feitos pela polícia, aplicando ou não coimas relaciona-
das com esses consumos e disponibilizando acompanhamento aos jovens em conjuga-
ção com os encarregados de educação. 
A Deputada Sónia Nicolau tomou depois a palavra, perguntando, em relação às diferentes 
tipologias de comportamentos e às diferentes faixas etárias, qual o papel da PSP no que 
se refere à prevenção. Perguntou ainda qual a relação entre os números apresentados 
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para cada uma das tipologias e os números a que temos acesso através da comunicação 
social. 

O Superintendente José Poças Correia esclareceu que, em regra, a informação divulgada 
pela imprensa é fidedigna porque resulta dos comunicados de imprensa divulgados pela 
PSP para a comunicação social, adiantando que estes números não deixam de ser alar-
mantes e que, de acordo com a sua perceção, os consumos nestas faixas etárias são es-
sencialmente das chamadas drogas leves, embora se possa facilmente evoluir, a partir 
daí, para o consumo de drogas mais duras. Revelou-se preocupado com os números que 
indicam que na Região dos Açores há um grande consumo de drogas, salientando, po-
rém, que o papel da polícia, maioritariamente, se centra mais na área do combate do tráfi-
co. Quanto à questão da prevenção, disse tratar-se de um trabalho feito pelos elementos 
que fazem o policiamento de patrulha normal e que passa essencialmente pelo policia-
mento de proximidade, feito de acordo com os meios disponíveis. Destacou, porém, a ne-
cessidade de políticas de intervenção e de acompanhamento, assim como uma integra-
ção com as escolas, com os profissionais, com as famílias, com a Comissão para a a Dis-
suasão da Toxicodependência e outras entidades que possam fazer um acompanhamento 
mais concreto no terreno. 

De seguida, a Deputada Mónica Seidi perguntou sobre a intervenção da PSP em ambien-
te escolar, nomeadamente, a frequência das chamadas, o número de apreensões feitas e 
o tipo de ações desenvolvidas pela PSP dentro da própria escola. Colocou ainda uma se-
gunda questão sobre a produção de droga na Região e a existência de laboratórios de 
produção nos Açores. 

Em resposta, o Superintendente José Poças Correia esclareceu que os laboratórios de 
produção de droga são para produção de drogas sintéticas, pouco consumidas por estas 
faixas etárias, exigindo conhecimentos de natureza química. Referiu que já foram des-
mantelados alguns pequenos laboratórios, nomeadamente na Terceira e em São Miguel, 
mas a sua expressão não é muito significativa. Tal não quer dizer que não existam drogas 
sintéticas a circular, mas essencialmente por via da importação aérea ou marítima. 
No que se refere ao ambiente escolar, afirmou que a situação se encontra controlada em 
virtude do programa Escola Segura, que faz um acompanhamento constante em articula-
ção com os Conselhos Diretivos, sendo relativamente fácil a identificação destes compor-
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tamentos dentro do espaço escolar. O problema maior, acrescentou, é fora do perímetro 
escolar, nos espaços envolventes, onde surgem indivíduos estranhos à escola que se de-
dicam ao pequeno tráfico, tentando aliciar os jovens. Nestas circunstâncias, que não são 
fáceis de detetar, a PSP tende a reunir com os Conselhos Diretivos, juntamente com a 
Escola Segura, fazendo vigilâncias que permitam atuar e deter os jovens que traficam. 

A Deputada Mónica Seidi procurou então saber qual o número de apreensões efetuadas 
dentro do perímetro das escolas, nos últimos 10 anos, ao que o Superintendente José 
Poças Correia afirmou não poder responder por não possuir esses dados, garantindo, po-
rém, que a existir não seriam significativos. 

De seguida, tomou a palavra a Deputada Maria João Carreiro que perguntou como é feita 
a articulação entre a ação da PSP e o programa Escola Segura e perguntou igualmente 
qual a apreciação feita à observação do relatório acerca da insuficiente fiscalização da 
venda de álcool a menores. 

O Superintendente José Poças Correia começou por responder que a Escola Segura é o 
projeto de proximidade da polícia com maior êxito até hoje. Explicou que se trata de ele-
mentos policiais que têm formação específica e que têm uma vocação para trabalhar com 
este tipo de população e com as escolas, estabelecendo uma parceria muito interessante 
a esse nível para identificar prematuramente as situações e poder intervir. Destacou que 
essa abordagem é sempre feita em parceria com o Conselho Diretivo e, muitas vezes, até 
com os próprios encarregados de educação, no sentido de poder minimizar e debelar as 
situações problemáticas. Afirmou, ainda, que, em regra, esta parceria funciona na perfei-
ção e a polícia constitui-se como elemento fundamental ao nível da criação de condições 
de segurança e de identificação de determinado tipo de comportamentos nas escolas. 
Ressalvou o papel destes elementos, que trabalham em exclusivo para as escolas, es-
tando permanentemente em ligação com este meio. 
Quanto à fiscalização da venda de álcool a menores, esclareceu que a mesma não é só 
feita pela polícia, mas também por outras entidades, nomeadamente, a IRAE. Mencionou 
ser muito difícil a identificação destes comportamentos, como o comprova o registo de 
apenas 6 ocorrências num período de 10 anos. Reforçou novamente a sua perceção de 
que, ao nível dos estabelecimentos de restauração e bebidas, há uma grande sensibiliza-
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ção e cuidado por parte dos seus responsáveis, embora existam formas de contornar a 
situação. 

O Deputado Paulo Estêvão interveio perguntando ao interlocutor qual a sua explicação 
para o facto de a Região Autónoma dos Açores ter índices superiores ao resto do território 
nacional, em relação ao consumo de drogas, e que melhorias poderiam ser introduzidas 
naquelas que são as competências da Região para baixar estes índices. 

Em resposta, o Superintendente José Poças Correia referiu não conseguir explicar o facto 
de haver um consumo acima da média nos Açores, considerando igualmente não haver 
uma solução milagrosa para esta situação, uma vez que tudo está interligado e é multifa-
torial. No entanto, entende que a melhor maneira de atuar é ao nível da sensibilização 
dos jovens, porque um adulto que consome droga naturalmente começou a fazê-lo quan-
do era jovem, se calhar, quando frequentava a escola. Defendeu ser importante, por isso, 
atuar ao nível da juventude, através de programas que possam criar uma maior sensibili-
zação e também desenvolver políticas públicas que permitam apontar outros caminhos 
para ter uma vida mais saudável e mais responsável, dando resposta aos problemas de 
integração pessoal, familiar ou profissional. 

De seguida, uma vez que o assunto não havia sido abordado, o Senhor Superintendente 
aproveitou para realçar que, na Região, não existe delinquência grupal, ou seja, não exis-
tem jovens que pertençam a gangues e que atuem de uma maneira conjugada, sendo 
este um fator muito importante, que não acontece noutras regiões do país. 

O Deputado João Paulo Ávila pediu a palavra para questionar o interlocutor sobre a exis-
tência de ações de formação específicas para os agentes afetos ao projeto Escola Segura 
e sobre a pertinência de, não sendo esse o caso, alargar o perímetro de ação do projeto 
às zonas envolventes às escolas. Perguntou também se se verificava algum aumento das 
ocorrências em determinadas áreas na sequência da realização de campanhas de sensi-
bilização e, finalmente, quis saber se o Superintendente José Poças Correia entendia que 
deveria haver uma maior diferenciação entre as chamadas drogas leves e as drogas pe-
sadas. 
Em resposta, o Superintendente José Poças Correia esclareceu que, no que diz respeito 
à formação dos elementos da Escola Segura, a polícia desenvolve anualmente um pro-

Página !  de !  36 307



                                                        �

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das respostas públicas na área da promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos

grama muito vasto de ações de formação contínua, para todo o tipo de valências e todo o 
tipo de áreas de intervenção da polícia. Para além disso, acrescentou que a própria Esco-
la Segura, conjuntamente com as escolas, acaba por delinear determinado tipo de pro-
gramas de formação e de programas de intervenção junto das escolas sobre temáticas 
que sejam atuais, como, por exemplo, a violência no namoro, os consumos de drogas, a 
internet segura.  
Quanto à questão de a Escola Segura extravasar para fora do perímetro escolar, referiu 
que a situação já acontece, embora os seus elementos tenham que circular por várias es-
colas, porque não há uma equipa adstrita apenas a uma escola, fazendo com que não 
exista uma vigilância em permanência. Acrescentou, ainda, que as próprias escolas tam-
bém não podem abdicar de ter os seus elementos no sentido de prevenir e vigiar este tipo 
de comportamentos. 
No que se refere à questão da diferenciação entre drogas leves e duras, referiu que, natu-
ralmente, todas elas quando consumidas em excesso têm consequências, sendo que, em 
regra, as pessoas começam nas leves e passam depois para as duras. Acrescentou que a 
diferenciação existe também quanto às consequências, na medida em que um indivíduo 
viciado em liamba ou em haxixe, em regra, consegue compatibilizar o consumo com o es-
tatuto de trabalhador ou de estudante, enquanto que um indivíduo que seja viciado em 
cocaína, heroína ou ecstasy, já não consegue conciliar as duas coisas. 

A Deputada Mónica Seidi pediu novamente a palavra para perguntar se é feita alguma 
avaliação à eficácia do programa Escola Segura ao que o Superintendente José Poças 
Correia respondeu que, embora a nível nacional o programa seja avaliado com regulari-
dade, não dispõe desses dados no que se refere à Região. Salientou, no entanto, ser no-
tório o grau de satisfação dos Conselhos Diretivos das escolas com esta relação de pro-
ximidade com a polícia, ao nível da formação, da sensibilização, da atuação ao nível dos 
comportamentos, no perímetro e, sobretudo, fora do perímetro escolar. 
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2. Audição do Coordenador de Investigação Criminal, responsável pela 
Polícia Judiciária da RAA, Dr. João Manuel Alves de Oliveira 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Maria 
João Carreiro (PSD), Mónica Seidi (PSD) e Paulo Estevão (PPM). 

O Doutor João Manuel Alves de Oliveira, Coordenador de Investigação Criminal respon-
sável pela Polícia Judiciária da RAA, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de fevereiro 
de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha 
de São Miguel. 

Começou por salientar o dever e a obrigação de abertura da Polícia Judiciária à comuni-
dade, abertura essa que se tem manifestado de variadíssimas formas, destacando uma 
conferência aberta ao público em geral, levada a efeito em junho de 2016, em que foi de-
batido o tema do abuso sexual de crianças. Referiu que esta é uma matéria especial que 
preocupa, desde logo, o legislador, que pune este crime de forma diferenciada relativa-
mente a todos os outros, preocupa a polícia judiciária que, nos termos da lei, tem a com-
petência exclusiva para a sua investigação, e que deve ser encarada como um problema 
de cidadania.  

Destacou a importância de todo o trabalho que pode e deve ser desenvolvido a montante, 
no sentido de prevenir, divulgando, alertando, desconstruindo um conjunto de imagens 
que nas comunidades ainda existem, sobretudo, nas mais afastadas dos centros urbanos, 
onde ainda se encontram processos de auto legitimação deste tipo de condutas. Defen-
deu ser fundamental que o foco de todo este trabalho seja a defesa efetiva dos interesses 
da criança, razão pela qual, na sua atuação, a polícia judiciária procura fazer uma tria-
gem, o mais cedo possível, das situações de risco, procura identificar aquelas situações 
em que o abuso tenha atualidade, ou seja, ainda esteja a acontecer ou tenha acontecido 
há muito pouco tempo, e em que o abusador tenha um nível de proximidade com a crian-
ça, por ser familiar, vizinho ou alguém próximo, atuando com toda a rapidez no sentido de 
remover os perigos da criança, sempre, como é óbvio, em conformidade com a lei. Acres-
centou que a investigação dos crimes de abuso sexual de criança tem prioridade máxima 
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para a polícia judiciária, tendo sido uma aposta a partir do início do ano de 2014, e tendo-
se percebido, em termos estatísticos, um claro avanço ao nível da deteção no número de 
casos reportados, assim como no número de detenções. 

Esclareceu ainda que as restantes áreas em análise por este grupo de trabalho, nomea-
damente, os comportamentos aditivos ou a violência no namoro, não são da área de in-
tervenção direta da polícia judiciária, pelo que o seu maior contributo se centraria na área 
dos crimes contra a autodeterminação sexual e, dentro destes, pela sua gravidade, os 
abusos sexuais de crianças. 

Interveio então a Deputada Sónia Nicolau que solicitou a apresentação de números relati-
vamente aos registos de abusos sexuais na Região. 

O Dr. João Manuel Alves de Oliveira esclareceu, previamente, que os números a apresen-
tar não faziam nenhuma segmentação a partir dos 12 anos, uma vez que o tratamento 
desses dados é complexo e, do ponto de vista estatístico, seria muito difícil apresentar 
números finais que fossem absolutamente rigorosos. Explicou também que o limite legal 
dentro de qual se considera estarmos na presença de um crime de abuso sexual de cri-
anças é até aos 13 anos, inclusive, e, como tal, os dados a apresentar abarcariam todas 
as crianças até este limite etário, sendo que a idade em que se deteta uma maior preva-
lência de casos varia entre os 10 e os 13 anos, com uma tendência mais acentuada para 
os 12/13 anos, sobretudo no que se refere ao sexo feminino, já que biologicamente os ca-
racteres sexuais do género feminino desenvolvem-se mais precocemente do que os do 
género masculino, e, portanto, do ponto de vista do estímulo sexual, há nesta faixa etária 
uma condição de vulnerabilidade acrescida. 

No que se refere aos números em concreto, referiu que, entre 2007 e 2017, foram repor-
tados e investigados 742 casos, dos quais saíram com proposta de acusação 330, ou 
seja, em cerca de metade, a investigação conseguiu um conjunto de indícios fortes que 
permitiu sustentar um despacho acusatório para o Ministério Público. Salientou que este 
facto não significa que esteja ilidida a possibilidade, no remanescente, de terem ocorrido 
abusos, mas porque este trabalho tem que ser feito conforme as regras do processo pe-
nal, não foi possível demonstrar quem foram os seus autores e, portanto, não há matéria 
para ser aduzida a acusação. Afirmou que a polícia judiciária tem um grupo de investiga-
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dores muito experientes, que recebem formação especializada e atualizada, e que tem 
sido feito um esforço no sentido de acompanhar aquilo que de mais avançado se vai fa-
zendo, sobretudo, na Europa, embora, por vezes, ainda que existam convicções profun-
das relativamente aos autores dos abusos, não seja possível demonstrá-lo segundo as 
regras que estão plasmadas na lei. 

Quanto às detenções, referiu que foram efetuadas 8 em 2007, 6 em 2008, 8 em 2009, 7 
em 2010, 4 em 2011, 4 em 2012, 4 em 2013, 19 em 2014, 20 em 2015, havendo nova-
mente um decréscimo a partir de então. Afirmou acreditar, com base na análise dos dados 
estatísticos, que o número de abusos está a diminuir, explicando que o êxito das investi-
gações não pode ser apenas aferido pelo número de detenções porque, muitas vezes, as 
investigações são feitas com sucesso, há uma proposta de acusação, mas não estão 
reunidos, aos olhos da lei, os requisitos legais que permitam a detenção fora do flagrante 
delito. Acrescentou que o crivo legal para a detenção fora do flagrante delito é muito aper-
tado e este crime, apesar de incomodar muito a todos, não é exceção relativamente aos 
requisitos legais para a detenção. 

A Deputada Sónia Nicolau formulou uma nova questão no sentido de perceber, em termos 
geográficos, quais as ilhas onde se verifica um maior número de situações reportadas. 

O Dr. João Manuel Alves de Oliveira respondeu não possuir esses dados, embora, em 
termos absolutos, não existam dúvidas de que São Miguel é a ilha onde há um maior nú-
mero de casos, desde logo, por razões óbvias de demografia. 
Aproveitou também a oportunidade para se referir ao perfil do abusador, esclarecendo 
que se tratam sobretudo de homens e que o fenómeno é transversal às diferentes classes 
sociais, com suspeitos oriundos das classes mais desfavorecidas, mas também indivíduos 
com formação superior e um conforto financeiro diferenciado. Quanto às vítimas, disse 
haver uma tendência para se inscreverem em agregados familiares mais desfavorecidos, 
situação que explica pela sua vulnerabilidade e consequente maior exposição ao alicia-
mento. 

Interveio novamente a Deputada Sónia Nicolau que perguntou que outras respostas pú-
blicas poderiam existir para reduzir o número de casos de abuso sexual de crianças. 
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Em resposta, o interlocutor afirmou que, sendo apenas investigador criminal, acredita que 
o caminho a seguir é o da sensibilização e o da informação junto das populações, a qual 
deve ser veiculada por pessoas idóneas, competentes, habilitadas a passar essa mensa-
gem. No seu entender, são precisos técnicos qualificados, que tenham a capacidade de 
perceber quem é o seu público alvo. Mencionou o exemplo de uma sessão de trabalho 
convocada pela Polícia Judiciária, na qual se reuniram técnicos das CPCJs e da Segu-
rança Social, aos quais foram explicadas as diferenças entre cada um dos tipos de crime, 
o que é necessário preservar em termos de investigação e foram agilizadas formas de 
procedimentos de contato rápido. A partir de então, salientou que os resultados foram evi-
dentes, com a informação sobre situações suspeitas a chegar muito mais rapidamente, ao 
mesmo tempo que as provas não eram inquinadas. Destacou que, sendo as vítimas cri-
anças, é necessário um trabalho de recolha da prova muito cauteloso, para que não ha-
jam contaminações, e é necessário fazer uma abordagem que permita aferir a credibilida-
de do depoimento da criança, porque muitas vezes estas são manipuladas para imputa-
rem práticas a outrem. Destacou que compete à Polícia Judiciária fazer esse despiste, 
sendo muito importante que sejam dos primeiros a interagir com as crianças. Referiu, 
aliás, que a própria lei determina que a criança seja ouvida, no máximo, duas vezes: uma 
vez para a recolha da prova e uma segunda vez para a chamada memória futura, que é 
feita já no tribunal, para poder valer como prova em sede de julgamento, se a ele houver 
lugar. Reforçou a importância da convergência de contributos de todas as pessoas e enti-
dades que gravitam em torno destas matérias, concluindo pelo papel fundamental da já 
referida sensibilização e informação. 

O Deputado Paulo Estêvão pediu a palavra para perguntar, na opinião do interlocutor, 
quais seriam os fatores que poderiam explicar uma incidência de casos muito grande na 
Região Autónoma dos Açores, superior à que se regista a nível nacional. 

O Dr. João Manuel Alves de Oliveira afirmou que, embora não possua números, é uma 
evidência que, percentualmente, a Região Autónoma dos Açores tem uma prevalência 
dominante nesta área de crimes relativamente à média nacional. Manifestou igualmente a 
sua preocupação por estar convicto de ainda existir um conjunto significativo de situações 
de abusos que não chegam ao nosso conhecimento, por este ser um crime que bule com 
redutos de intensa intimidade, privacidade, pudor e as famílias ainda terem muita dificul-
dade em falar sobre estes assuntos. 
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Acredita, no entanto, que as características do território – uma insularidade peculiar, ato-
mizada por nove ilhas – associadas às dificuldades de algumas franjas da população de 
meios mais fechados e distantes, as questões culturais e os problemas da consanguini-
dade que daí decorrem podem ser uma explicação para estes números. Considera que, 
no plano académico, seria interessante realizar um estudo sobre as famílias notoriamente 
mais carenciadas e o número de casos conhecidos de abusos em contraposição ao nú-
mero de abusos ocorridos em famílias mais estruturadas e com maior qualidade de vida, 
procurando perceber se, em relação a estas últimas, se verifica uma grande diferença re-
lativamente ao todo nacional. 

Interveio, de seguida, a Deputada Maria João Carreiro que perguntou se, de acordo com 
o registo de queixas apresentadas e embora sabendo que este é um fenómeno transver-
sal, é possível verificar uma maior incidência de casos nos contextos socioeconómicos 
mais desfavorecidos. 

O Dr. João Manuel Alves de Oliveira respondeu afirmativamente, acrescentando que faz 
parte da tipologia uma certa significância dos abusos dentro da família, situação que se 
explica pela oportunidade e pelas naturais relações de poder e que acontece não só na 
Região, mas na generalidade do país. 

O Deputado João Paulo Ávila questionou sobre as dificuldades que a existência, desses 
círculos fechados, criam à identificação e diagnóstico do problema, ao que o interlocutor 
respondeu que existem códigos de silêncio que chegam a ser assustadores. Referiu ser 
muito difícil a recolha de prova pessoal, havendo situações em que, embora existam tes-
temunhas, prevalecem os códigos de conduta, as questões culturais, o valor sagrado da 
família, dinâmicas que tornam a investigação muito complexa. No seu entendimento, não 
existe uma explicação, mas sim um conjunto de fatores que desembocam neste fenóme-
no, reforçando a necessidade de se realizarem estudos aprofundados, idóneos e atuais 
sobre esta matéria. 

Interveio a Deputada Susana Costa perguntando sobre as questões do poder de género 
no sentido de perceber se o abusador masculino tem uma preferência pela descendência 
ou pela parentela feminina ao que o Dr. João Manuel Alves de Oliveira respondeu que, 
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embora não tivesse esses dados na sua posse, era possível afirmar, claramente, a preva-
lência do género feminino, enquanto vítima. 

O interlocutor partilhou então outros dados estatísticos, para além dos já apresentados 
relativamente aos abusos sexuais de crianças, referentes ao mesmo período temporal de 
10 anos. 

Quanto aos atos sexuais com adolescentes, ou seja, jovens entre os 14 e os 16 anos de 
idade, referiu que foram abertas 110 investigações, das quais 54 saíram com proposta de 
acusação, não se tendo verificado detenções porque a moldura penal que está atribuída a 
este crime não permite a detenção fora de flagrante delito. 

No que se refere ao abuso sexual de menores dependentes, ou seja, situações em que 
os jovens são sujeitos a abusos por alguém que tem uma relação de poder sobre a crian-
ça, afirmou terem existido 38 investigações abertas, das quais 23 com proposta de acu-
sação, tendo-se efetuado 7 detenções. 

O recurso à pressão de menores, explicou tratar-se de um crime recente, aditado ao códi-
go penal em finais de 2007 e, portanto, com impacto nos Açores apenas a partir de 
2009/2010, com um número de entrada de inquéritos de 32 e 15 propostas de acusação. 
Na pornografia de menores, um crime muito na ordem do dia pela utilização das platafor-
mas informáticas, houve 61 investigações abertas, saíram com proposta de acusação 26 
e foram feitas 6 detenções. Esclareceu que, também neste caso, as detenções só são 
possíveis em situação de flagrante delito, circunstância que dificulta a investigação por-
que a prova é, sobretudo, material, sendo muitas vezes necessário recorrer à cooperação 
judiciária internacional, que embora exista, há ainda uma distância muito grande entre 
aquilo que são as necessidades práticas de cada caso concreto e aquilo que são os ins-
trumentos ao dispor das instâncias formais de controlo, no caso, a polícia judiciária e os 
tribunais. 

Por fim, referiu-se ainda ao crime de aliciamento de menores para fins sexuais, relativa-
mente ao qual, por ser novo e a respetiva lei vigorar apenas desde 2015, não existem 
ainda dados estatísticos dignos de menção. 
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3. Audição do Dr. Bento Barcelos, Presidente da Mesa Coordenadora da 
URMA- União Regional das Misericórdias dos Açores 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Jorge 
Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro), César Toste (PSD, em substituição 
de Mónica Seidi) e Paulo Estevão (PPM). 

O Presidente da Mesa Coordenadora da URMA - União Regional das Misericórdias dos 
Açores, Dr. Bento Barcelos, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de março de 2018, na 
delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira. 

O Dr. Bento Barcelos começou por referir a exigência da tarefa deste grupo de trabalho, 
dada a complexidade deste escalão etário, ainda em idade de escolaridade obrigatória. 
Na sua opinião, o pilar da educação, essencial para o desenvolvimento de uma pessoa, 
de uma família, de uma comunidade e de um povo, é aquele que evidencia maior fragili-
dade nos tempos de hoje, apesar do caminho percorrido. A seu ver, este grupo de traba-
lho e aquilo que está a ser feito pelos órgãos de governo próprio da Região, Governo e 
Parlamento, assim como pelas autarquias, é prova de que a sociedade está mobilizada. 

De seguida, partilhou alguns dados dos residentes nos Açores, segundo os quais, que 
não chegam a 250 mil, em 2011, 21% da população não tinha escolaridade e 27% da po-
pulação tinha apenas o primeiro ciclo, ou seja, a antiga instrução primária. A educação 
interage com todos os outros setores, acrescentou, com a economia, com os serviços, 
com o desenvolvimento integral de uma comunidade e de um povo. No entender do Dr. 
Bento Barcelos, é preciso trabalhar no sentido de cooperar com a família, a qual entrou 
em grandes mudanças, evidenciando fragilidades na responsabilização educacional, no 
acompanhamento dos progenitores e na formação educacional atenta. 

Referiu que a sociedade também sofreu grandes mudanças, com as comunicações, o 
acesso à televisão e à internet, sendo que essa mudança tem contextos muito favoráveis 
para o desenvolvimento do adolescente jovem, mas também tem contextos desviantes, 
de risco, de fragilidades, como o ambiente da vida noturna, o acesso ao álcool e a uma 
panóplia de drogas. Defende que deveríamos seguir o exemplo de outros países que alte-
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raram substancialmente os horários dos espaços de vida noturna, por se ter verificado 
que, a partir da 1:30h/2:00h da manhã, é maior a aceitação daquilo que é imediatista e o 
contágio dos grupos, verificando-se um maior envolvimento com as componentes do ál-
cool, drogas, tabaco, etc. No seu entender, temos de atuar nesse sentido, impedindo os 
nossos jovens de estarem continuamente envolvidos nestes contextos, devendo ser cria-
da legislação relativamente às questões relacionadas com aquilo que podem ser os am-
bientes que contribuam para uma situação desviante. De seguida, continuou, a sociedade 
tem de ser educada também para poder respeitar isso e temos de trabalhar, com muita 
proximidade, diálogo e envolvência, o adolescente jovem de uma forma integrada. 

Para o Dr. Bento Barcelos, a escola tem um papel fundamental em todo este processo, 
sendo necessário rever o enquadramento legislativo e o estatuto do docente, desde o pré-
escolar até ao docente universitário. Considera ter havido uma redução da dignificação e 
da autoridade do docente, sendo isso mau para o processo educativo e para a relação 
com o aluno, com a comunidade educativa e com as famílias. Afirma igualmente haver 
sobre o docente imensa burocracia, algo que limita o exercício da sua função. Admite ser 
necessário avançar, alterando o modelo da escola standard, convencional, estratificada, 
sem autonomia pedagógica, sendo essa uma responsabilidade política em primeiro plano. 
Em seu entender, o modelo de avaliação deve ser o de uma avaliação contínua e ser me-
nos um modelo sumativo, deve haver maior estabilidade do corpo docente na escola, 
deve ser criada a figura do professor/tutor para os alunos que indiciam atitudes mais des-
viantes, maiores dificuldades de sucesso escolar ou mesmo insucesso e absentismo es-
colar, devem ser revistos os currículos, a escola deve ter equipas interdisciplinares. Te-
mos de avançar para um modelo educativo alternativo, com diferenciação pedagógica, 
com a valorização da identidade sociocultural local, sempre com a preocupação da boa 
educação, estando atentos às potencialidades inatas de cada um. 

Referindo-se, especificamente, às Misericórdias, o Presidente da Mesa Coordenadora da 
URMA afirmou que estas poderiam estar a fazer mais, considerando que se têm dedicado 
fundamentalmente à área da infância, com as creches, jardins de infância e ATL’s. 

Reforçou ainda a ideia de que a componente da formação profissional é muito importante 
nestas idades e disse-se algo crítico em relação ao ensino profissional na rede pública, 
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entendendo haver uma concorrência desleal com as estruturas do ensino profissional par-
ticular. 

Seguidamente, interveio a deputada Susana Costa solicitando ao interlocutor mais escla-
recimentos sobre a questão do papel das Misericórdias no apoio que conferem a estes 
jovens dos 12 aos 18 anos, ao nível das várias respostas. 

Respondendo à deputada, o Dr. Bento Barcelos afirmou que a Misericórdia pode ter um 
papel importante na mobilização dos alunos, crianças e adolescentes ou jovens, na sua 
própria comunidade, no seu próprio território de atuação, num projeto sobre a temática do 
que é ser jovem, o que é envelhecer, quais são os ensinamentos que os idosos podem 
trazer aos mais novos. Entende ser necessário em cada localidade diagnosticar o proble-
ma e, havendo um escalão etário, dos 12 aos 18 anos, que careça de maior apoio para 
além da própria escola, para além da própria família, então aí envolver, de facto, a Miseri-
córdia ou outra qualquer instituição. Afirmou, porém, que neste momento as Misericórdias 
não estão preparadas com os recursos humanos necessários para esse efeito, embora 
existam exceções e tenha conhecimento de que há centros de desenvolvimento de inclu-
são juvenil que estão a funcionar. Destacou a importância da componente financeira para 
que se possa aceder aos recursos humanos necessários, uma vez que a vontade existe. 

Interveio, então, a deputada Sónia Nicolau solicitando ao interlocutor mais esclarecimen-
tos relativamente ao que as respostas públicas podem fazer no âmbito da família. Quis 
saber, igualmente, numa lógica de responsabilização de todas as entidades, o que impe-
de, hoje, uma Misericórdia de ter um papel ativo na questão da prevenção dos comporta-
mentos desviantes, da violência propriamente dita e do insucesso escolar, sendo certo 
que recebem as crianças em idade muito prematura, podendo trabalhar desde cedo com 
elas. Relativamente à questão do ensino profissional, a deputada Sónia Nicolau pergun-
tou como se poderia dar resposta a alunos com essa apetência de ilhas como o Corvo ou 
as Flores, que não têm escolas profissionais. Finalmente, a deputada referiu-se ao con-
ceito do Dr. Bento Barcelos do âmbito do sistema educativo, do estatuto da carreira do-
cente, do próprio modelo organizativo, afirmando gostar de ouvir o Presidente da Mesa 
Coordenadora da URMA centrar o ensino no aluno. 

Página !  de !  46 307



                                                        �

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das respostas públicas na área da promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos

Para o Dr. Bento Barcelos, relativamente à família, as dinâmicas da sociedade têm uma 
interferência grave e o tempo para a criança vai ficando cada vez mais curto, logo, traba-
lhar com a família é trabalhar no sentido de cooperar com ela, o que não deve ser feito 
com amadorismo, mas por alguém que tenha já conhecimento sobre esta matéria. Sendo 
assim, na sua opinião, os quadros técnicos são fundamentais, as equipas interdisciplina-
res, de âmbito de ação social, têm de estar menos no gabinete e mais na rua, têm de es-
tar menos na secretária e mais ao encontro das pessoas, envolvendo, se necessário, a 
Misericórdia nesse trabalho interdisciplinar. 

Quanto à segunda questão, o Dr. Bento Barcelos afirmou que, em idades muito precoces, 
é importante a atuação das Misericórdias que tenham a componente de creche e jardim 
de infância, referindo que estas podem ser convocadas a ter um maior trabalho nesse 
sentido, embora tenham de ser sensibilizadas e atraídas para grupos de trabalho local ou 
para integrar mais a comunidade educativa. Referiu, como exemplo, a possibilidade de 
uma Misericórdia estar representada no conselho pedagógico de uma escola, sempre 
numa visão interdisciplinar e de cooperar na resolução dos problemas. Afirmou acreditar 
que se pode fazer mais, mas tem de se envolver e convocar as Misericórdias para esse 
trabalho. 

Relativamente à questão do ensino profissional, entende que se a escola avançar para o 
ensino profissional propriamente dito, naquelas que têm sido as áreas da oferta formativa 
do ensino profissional particular, ficará toda uma estrutura sem ser rentabilizada. Defende, 
por isso, a harmonização e a avaliação daquilo que está a ser feito na rede pública e da-
quilo que está a ser feito na rede privada ou cooperativa. O ensino profissional tem imen-
sas virtudes e é um erro pensar que é o residual do insucesso na rede pública, sendo 
procurado por alunos a quem a escola pública não ofereceu as condições para se pode-
rem realizar e conquistar patamares de sucesso. 

Quanto ao aluno, O Dr. Bento Barcelos afirmou que este tem de ter um papel de mobiliza-
ção, de ser participante ativo no seu próprio percurso, sendo ouvido, acolhido, observado, 
acarinhado. Referiu que a criança não pode cortar a sua identidade, a sua idiossincrasia, 
aquilo que a marca e, portanto, a escola tem de potenciar essas realidades. A criança, o 
aluno, deve ter um papel ativo na mudança do seu percurso, concluiu. 
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Seguiu-se a intervenção do deputado César Toste que procurou saber se, ao nível das 
Santas Casas dos Açores, existe alguma que tenha centros de inclusão para jovens entre 
os 12 e os 18 anos. 

Respondendo, o Dr. Bento Barcelos referiu a experiência da Santa Casa da Misericórdia 
da Ribeira Grande, acreditando que esta poderá ser uma área a ser potenciada pelas Mi-
sericórdias. 

4. Audição do Dr. Nelson Lourenço, Vice-Presidente da URIPSSA – União Regional de 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Jorge 
Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro), César Toste (PSD, em substituição 
de Mónica Seidi) e Paulo Estevão (PPM). 

O Professor Nelson Lourenço, da URIPSSA – União Regional de Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de março de 2018, na de-
legação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira. 

Questionado sobre o trabalho que é feito no âmbito da temática tratada pelo grupo, dentro 
da URIPSSA e das instituições a ela associadas, o Professor Nelson Lourenço explicou 
que a URIPSSA representa a larga maioria das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, que são as grandes detentoras, no mercado social, de algumas escolas, ATL’s, 
creches e jardins de infância, embora o âmbito de atuação destas valências não se centre 
tanto nesta faixa etária. Porém, acrescentou, há algumas instituições que têm a seu cargo 
o acompanhamento e o alojamento dos jovens que por alguma eventualidade possam es-
tar desprotegidos de um acompanhamento familiar, e essas sim têm uma população que 
se fixa nestas faixas etárias dos 12 aos 18 anos. 

Quanto ao trabalho que é feito nessas instituições, segundo o Professor Nelson Lourenço, 
é um trabalho de nítida e frequente preocupação com estas realidades, no sentido de 
acompanhar os jovens e de os orientar, sendo realizado de acordo com as diretrizes que 
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estão em uso na sociedade para este tipo de situações. Depois, acrescentou, é deixar 
fluir em relação à educação e à formação destes jovens naquela que é a realidade em 
que se inserem, que é a da escola pública, que tem já um conjunto de instrumentos estru-
turais que vêm no sentido de formar para estas situações, de corrigir e de ajudar os jo-
vens a evoluir, pois as escolas falam sobre o álcool, têm gabinetes de apoio ao aluno, têm 
os professores nas suas aulas com a especificidade dos currículos que tocam mais uma 
ou outra área. O Professor Nelson Lourenço é de opinião que a realidade formativa des-
tes jovens está bem estruturada e definida, mas em relação à ocupação dos tempos li-
vres, afirma que estas faixas etárias deveriam poder incluir-se nos AT’Ls, o que de mo-
mento ainda não acontece. Segundo afirma, embora a escola já tenha a preocupação de 
formar os seus alunos para a não violência no namoro, para o não consumo de álcool ou 
de estupefacientes, isso não é suficiente. Considera que no período de ocupação de tem-
pos livres, seja numa estrutura de ATL ou em outro espaço, há que ir ao encontro dos jo-
vens apresentando soluções para estas preocupações, lembrando que a grande maioria 
dos jovens açorianos pratica desporto. Na sua opinião, as estruturas financiadas pela re-
gião poderiam ter algum tipo de obrigação em relação à formação dos seus jovens, não 
só em termos desportivos, mas também na área da cidadania, apontando, por isso, para a 
necessidade de “pistas de atuação” para facilitar o abrir de portas para situações relati-
vamente às quais possa ser necessária uma ajuda mais concertada; uma certa multidisci-
plinaridade das novas instituições e daquilo que se vai fazendo por cada uma destas pes-
soas. 

A Deputada Sónia Nicolau tomou, de seguida, a palavra e perguntou que respostas ainda 
seriam necessárias para os jovens que são institucionalizados. Formulou uma segunda 
questão sobre o que impede as associadas da URIPSSA de alargarem a intervenção dos 
CATL’s até aos 18 anos e de terem uma intervenção no que diz respeito ao combate à to-
xicodependência e ao alcoolismo. Referiu também a questão das orientações para a mul-
tidisciplinaridade, questionando qual o entendimento do interlocutor sobre o que poderia 
ser feito. Perguntou ainda se, na opinião do Professor Nelson Lourenço, deveria o Gover-
no Regional dar orientações para que os clubes desportivos tivessem uma responsabili-
dade cívica perante os seus atletas. 

No que se refere aos jovens institucionalizados, o Professor Nelson Lourenço afirmou que 
a resposta existente é suficiente, explicando não ser apologista da institucionalização e 
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ser apoiante de qualquer outra opção que a pudesse substituir. Adiantou achar que as ins-
tituições que existem são as suficientes para albergar os casos de necessidade, acredi-
tando que fazem um bom trabalho. Todavia, prosseguiu admitindo que embora o trabalho 
feito seja vantajoso e surta efeitos positivos, poderia talvez evoluir-se no sentido de as 
instituições terem as condições todas para que essas crianças pudessem ter o mais pare-
cido com um ambiente familiar, que é estruturante para qualquer ser humano. 

Quanto aos CATL’s, o Professor Nelson Lourenço afirmou não lhes querer retirar autono-
mia, embora considere estarmos todos a trabalhar sem estarmos ligados. Prosseguiu, re-
ferindo que se queremos utilizar os instrumentos que temos para conseguir determinados 
objetivos, é muito importante que eles sejam definidos, continuando a haver liberdade. 
Apontou a necessidade de se começar a trabalhar mais precocemente, uma vez que os 
jovens bebem, fumam e iniciam a relação sexual cada vez mais cedo. A violência no na-
moro também surge cada vez mais cedo e, por essa razão, sugeriu que faria sentido tra-
balhar com as crianças desde o jardim de infância, adaptando a agressividade das cam-
panhas às diferentes idades. 

O Deputado João Paulo Ávila perguntou qual a opinião do interlocutor sobre o entendi-
mento dos jovens relativamente à violência no namoro ao que o Professor Nelson Lou-
renço respondeu que os alunos das escolas públicas têm a noção desse comportamento 
porque, desde há cinco anos, tem havido um investimento muito grande em termos de 
formação nestas áreas. 

O deputado César Toste usou, seguidamente, a palavra para solicitar ao Professor Nelson 
Lourenço que se pronunciasse sobre a responsabilização das famílias e se entendia que, 
nos últimos anos, essa responsabilização tem vindo a diminuir. Perguntou também que 
modelos via, atualmente, que pudessem ser mais divulgados ao nível das ilhas e se 
achava que se deveria fazer um trabalho de estudo em cada concelho, no sentido de pro-
ver uma resposta social em cada um, ou se entendia que a resposta social dada neste 
momento seria suficiente. 

Em resposta, o Professor Nelson Lourenço afirmou que as famílias têm de ser responsa-
bilizadas, pois, desde logo, os primeiros detentores do direito de autonomia dos filhos são 
os pais, já que qualquer criança que tem menos de 18 anos não pode desligar a sua ca-
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pacidade de responsabilidade daquilo que é a atuação dos pais em relação a ela própria. 
À partida, tem de haver uma relação entre estes jovens e a sua estrutura familiar. Sobre a 
forma de responsabilização das famílias, defende que a solução não deve passar por pe-
nalizações e cortes nas prestações sociais recebidas mas deve sim ser uma solução de 
fundo que passe pela educação dos pais. Acrescentou que os comportamentos problemá-
ticos das crianças resultam da sua realidade, que começa no dia em que elas nascem 
dentro da sua família, razão pela qual reforça a necessidade de se começar a intervir 
mais cedo.  

A Coordenadora do Grupo de Trabalho perguntou se achava que esse fenómeno se veri-
ficava nas classes sociais mais baixas ou se era transversal a todas as classes sociais, ao 
que o Professor Nelson Lourenço respondeu que era transversal. 
De seguida, interveio o deputado Jorge Jorge afirmando que a maior parte dos pais dos 
jovens em causa cumpriu apenas a escolaridade obrigatória até ao 9º ano, o que de al-
guma forma coloca também em causa o sistema educativo no seu todo, perguntando que 
respostas o interlocutor achava que ainda faltavam para que se pudesse atuar com resul-
tados positivos neste âmbito. 

O Professor Nelson Lourenço afirmou concordar que a escola possa ter alguns pecados, 
embora não possa ligar o problema à escola no sentido de a responsabilizar. Entende que 
a escola tem a função de formar e a família de educar, pois as crianças quando entram 
para a escola já trazem um percurso significativo de educação, uma personalidade e valo-
res incutidos. O que aconteceu, acrescentou, foi que a partir de determinada altura a so-
ciedade estruturou-se de maneira a que a escola tem de formar e educar e, se calhar, não 
estava preparada para fazer as duas coisas. Adiantou pensar que os profissionais das es-
colas têm feito um esforço enorme e a própria estrutura tem criado, dentro de si, peque-
nas estruturas para colmatar estes problemas. Disse, ainda, achar que a sociedade de 
hoje é mais complexa e não oferece tantas oportunidades, o que desmotiva os jovens que 
se questionam sobre a necessidade de estudar uma vez que não há um horizonte, um 
objetivo que funcione como incentivo. Considera a educação familiar um bom apoio na 
organização da família, adiantando haver monitores sociofamiliares que ajudam e famílias 
que já usufruem destes apoios, embora possam não estar suficientemente generalizados. 
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5. Audição do presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos  
Advogados, Dr. Elias Pereira 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Jorge 
Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro), Bruno Belo (PSD, em substituição 
de Mónica Seidi) e Paulo Estevão (PPM). 

O Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Dr. Elias Pereira, e o Vice-
Presidente deste órgão, Dr. Nuno Almeida, foram ouvidos pelo Grupo de Trabalho a 4 de 
maio de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
na ilha de São Miguel. 

O Dr. Elias Pereira começou por manifestar a sua preocupação com os jovens que vão 
cumprir penas para fora da Região, em regime de reclusão, condenados a medidas cau-
telares por comportamentos desviantes. Entende que são sujeitos a uma “dupla pena”: 
aquela que é determinada pelo tribunal e a pena acessória representada pelo facto de, 
sendo açorianos, terem de cumpri-la fora da Região. Salientou que, nestes casos, não é 
possível falar em reinserção social, uma vez que esta exige um acompanhamento e uma 
inserção do recluso no seu meio social, não havendo nestas situações qualquer apoio 
moral, psicológico ou social por parte da família a estes jovens. Segundo o Dr. Elias Perei-
ra, este é um problema não só destas pessoas, mas de todos nós, pois temos que defen-
der valores que estão constitucionalmente consagrados e que são atropelados, subli-
nhando que o facto de sermos açorianos não pode penalizar estes menores. Lamentou, 
por outro lado, a ausência de estudos concretos sobre quantos jovens estão realmente 
neste caminho e lembrou os custos associados à aplicação destas medidas. Referiu que, 
nos últimos tempos, a sua aplicação pelos juízes tem sido menor, não que os jovens não 
mereçam, porque a lei tem de ser cumprida também nos Açores, mas admite que possa 
haver um certo condicionamento, uma vez que os juízes também percebem que a reali-
dade é esta. 

Para o Dr. Elias Pereira, é esta situação que consolida a sua argumentação no sentido de 
ser urgente um centro educativo. Na sua opinião, a solução encontrada para os Açores 
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poderia ser um “sistema misto”, um lar com uma ala de penas e uma ala social, onde os 
técnicos, quando tivessem poucos jovens internados, poderiam prestar apoio a outros jo-
vens. No mesmo edifício, poderia existir uma estrutura versátil que poderia ser adaptada 
em períodos de menor ocupação, representando um investimento bastante menor para o 
Ministério da Justiça. 

Considera haver uma aceitação pública e política desta situação, pelo que se o Ministério 
da Justiça não avançar no sentido da sua resolução, a Região deverá fazê-lo. Sendo cer-
to que esta não é uma competência da autonomia, afirmou, é uma competência humana. 

De seguida, tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente do Conselho Regional dos Açores da 
Ordem dos Advogados, Dr. Nuno Almeida, para indagar se seria intenção deste grupo de 
trabalho ouvir os procuradores e juízes. 

Perante a resposta negativa da Coordenadora do Grupo de Trabalho, o Dr. Nuno Almeida 
explicou que estes têm uma noção do que é a aplicação da lei e dos seus resultados, adi-
antando que na generalidade dos casos difíceis que têm, poucos são os de sucesso, ou 
seja, os menores não são reintegrados na sociedade. Acabam por atingir a maioridade 
deixando de ser seguidos pelo tribunal de família e passando para o tribunal normal, e aí 
o seu caminho é continuar na cadeia, esclareceu. 

Referindo-se à falta de centros na região, disse que o centro tutelar educativo é o último 
de todos, talvez, o mais importante porque não faz sentido enviar um menor para cumprir 
uma pena na Covilhã. 

Explicou, porém, que essa é a fase final do processo, porque antes existem também as 
medidas intermédias, embora também aí os tribunais tenham enormes dificuldades, por-
que não podem impor às casas a obrigatoriedade de receber um menor de imediato. 
Acrescentou que estas entidades não estão estruturadas para receber esses menores, 
não só em termos de lotação, mas também ao nível de instalações e da formação dos 
seus recursos humanos. Embora reconheça que a solução desta situação não passa pela 
Região, defendeu que nada impede que esta se faça ouvir junto da República. 
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Perante a resposta negativa da Coordenadora do Grupo de Trabalho à pergunta se o 
mesmo iria ouvir a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, o Dr. Nuno Almei-
da afirmou que esteve nesta comissão durante alguns anos e que a mesma não possuía 
quaisquer condições, nem instalações, nem o recurso a técnicos, psicólogos e terapeutas. 
Aplicavam-se as penas aos menores e aguardava-se que prescrevessem, sem que o me-
nor sofresse qualquer tipo de tratamento. Entretanto, desconhece se esta situação melho-
rou. 

De seguida, a Deputada Susana Costa questionou o Dr. Elias Pereira sobre a localização 
do centro misto e sobre a sua natural centralidade em São Miguel, visto ser a ilha mais 
populosa e onde existem mais crianças com dificuldades, embora não possa haver prejuí-
zo das restantes ilhas. Formulou ainda uma segunda questão no sentido de perceber se, 
de acordo com o tipo de crime e o perfil dos jovens, o contato e a proximidade familiar é, 
de facto, a forma mais eficiente para garantir uma verdadeira reinserção. 

Respondendo à deputada, o Presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos 
Advogados afirmou que a prioridade é a instalação nos Açores de um centro tutelar edu-
cativo. Se temos 70 ou 80% dos jovens com este problema em São Miguel, parece-lhe 
indiscutível que tenha de ser instalado nesta ilha, adiantando, todavia, que poderíamos ter 
uma estrutura mista na Terceira, Faial ou São Miguel, que fosse multifuncional, ou seja, 
que pudesse ser um centro de apoio a jovens e ao mesmo tempo um lugar de cumpri-
mento de penas. Continuou afirmando que embora seja necessária uma estrutura que 
obedeça às regras europeias para internamento de jovens, defende um modelo ágil de 
segurança, tendo um regime especial e uma lei especial para os Açores. Prosseguiu di-
zendo que construir um centro tutelar educativo com padrões da lei da república não ser-
ve os Açores, sendo apenas possível tornar uma lei mais ágil, sem pôr em causa os seus 
objetivos finais, que são a segurança e o bem-estar dos jovens internados, indo aos limi-
tes de forma a flexibilizar a sua existência numa comunidade pequena. Por estas razões, 
parece-lhe clara a existência de um centro tutelar educativo com adaptação legislativa 
nacional aos interesses das ilhas e à compreensão da realidade regional.  

Quanto à segunda questão, esclareceu que defende a reinserção, mas a reinserção pela 
família e pelo contacto com os pais, sempre que possível. Um pai é um pai. Pode ser al-
coólico, pode ser toxicodependente, mas o afeto dele para com o filho é só dele e não 
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pode ser substituído por um assistente social que se vai embora quando termina a hora 
de trabalho, não vendo qualquer vantagem em ter um jovem recluso por seis meses sem 
ver os pais. 

Referindo-se ao mesmo assunto, o Dr. Nuno Almeida explicou que, à medida que o menor 
cumpre a pena, é acompanhado, existindo relatórios trimestralmente enviados para o tri-
bunal, de forma que se o relatório alguma vez apontar para a influência negativa de algum 
familiar que o esteja a visitar, o juiz pode agir, proibindo esse contacto. 

De seguida, o Deputado Bruno Belo perguntou se veriam com bons olhos a adaptação 
dos estabelecimentos prisionais já existentes na Região (Ponta Delgada, Angra, Horta), 
de forma a dar uma resposta imediata a esta situação. 

Em resposta, o Dr. Elias Pereira afirmou que a estrutura dos estabelecimentos prisionais 
existentes no arquipélago é diferente, com dificuldades e condicionantes distintas, motivo 
pelo qual defende que o ideal seria a separação e a criação de estruturas mais leves, lo-
calizadas no centro de uma cidade para não estigmatizar outras zonas, que sejam adap-
tadas às necessidades da Região e que cumpram a lei. 

A deputada Sónia Nicolau tomou a palavra e perguntou ao Dr. Elias Pereira se a criação 
de uma casa de autonomia, embora não substitua o centro tutelar educativo, não poderia 
ser uma resposta eficiente. Perguntou também sobre a articulação das Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens com o Ministério Público e sobre o apoio judiciário no res-
peitante aos jovens nestas faixas etárias. Finalmente, mencionou que no último ano se 
verificou um aumento da taxa de abandono escolar precoce, precisamente num período 
em que houve uma maior oferta de trabalho precário, referindo que a lei laboral ainda dei-
xa muitas portas abertas ao aumento da taxa de abandono escolar precoce e solicitando 
aos interlocutores uma reflexão sobre estas matérias. 

O Presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Advogados respondeu, sa-
lientando que a grande questão é adaptar a lei da República à situação regional porque 
não podemos ter os mesmos requisitos para um centro tutelar educativo de Vila do Conde 
ou da Covilhã e para um centro tutelar educativo da Ilha do Faial. 
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Intervindo novamente, a Deputada Sónia Nicolau lembrou que para além do centro tutelar 
educativo e das casas de autonomia, há uma terceira infraestrutura que é o acompanha-
mento pós-internamento, as chamadas unidades residenciais de transição. 

Respondendo-lhe, o Vice-Presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos 
Advogados confirmou que uma unidade não substitui a outra. O centro tutelar é onde a 
pessoa cumpre a pena e depois de metade da pena cumprida pode passar então para as 
casas. 

Voltando a tomar a palavra, o Presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos 
Advogados disse que relativamente à questão da articulação das comissões de proteção 
com o Ministério Público, o problema que se coloca tem a ver com a preparação das pes-
soas que as integram para detetar, sinalizar e acompanhar os problemas dos jovens. Na 
sua opinião, era desejável, no futuro, profissionalizar estas comissões. 

Quanto à questão do apoio judiciário, partilhou que se há processos que tocam qualquer 
pessoa são os processos de menores, nunca tendo assistido a nenhum caso de negli-
gência de colegas com um menor, nem tão pouco juízes ou procuradores. Entende que 
faz parte da natureza humana proteger os mais frágeis, não havendo registo de queixas 
de pais relativamente a processos de menores. 

Relativamente à questão da lei laboral, o Dr. Elias Pereira disse achar que em Portugal 
existe muita desarmonização legislativa. Acrescentou que os menores têm direitos, no-
meadamente, o direito à escola, mas a sua execução é muito difícil, tratando-se de um 
problema complexo. Relembrou que a concretização destas normas implica um conjunto 
de meios que o Estado não tem. Esses direitos existem, mas não são direitos concretizá-
veis, por isso, entende que o desejável seria a harmonização legislativa, defendendo 
mesmo a existência na Assembleia da República de uma comissão de harmonização le-
gislativa. 
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6. Audição da senhora Presidente do Comissariado dos Açores para a In-
fância, Dra. Isabel Rodrigues 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS), Jorge 
Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro), Bruno Belo (PSD, em substituição 
de Mónica Seidi) e Paulo Estevão (PPM). 

A Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, Dra. Isabel Rodrigues, foi ouvi-
da pelo Grupo de Trabalho a 4 de maio de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores na ilha de São Miguel. 

Segundo a Dra. Isabel Rodrigues, esta é uma questão muito relevante para o Comissari-
ado porque um dos problemas encontrados ao nível dos agentes de primeira linha com 
quem trabalham prende-se com a dificuldade de estes se verem como parte integrante do 
sistema de promoção e proteção, quando na realidade constituem o primeiro patamar de 
intervenção, para além de algum desconhecimento sobre o papel que cada um assume 
no sistema. Adiantou que a questão da promoção da infância e da proteção das crianças 
e jovens que se encontrem em situação difícil é estratégica para o Comissariado por duas 
razões fundamentais: a primeira do ponto de vista dos direitos humanos, que conhecem 
uma configuração e uma exigência de proteção especial porque estamos a falar de um 
ser humano em processo de crescimento e de desenvolvimento; a segunda do ponto de 
vista da eficiência dos recursos, porque para qualquer comunidade e para qualquer nível 
de governação, seja autárquica, regional ou nacional, é fácil perceber os custos económi-
cos e sociais que advêm de situações de negligência e maus-tratos, com consequências, 
por exemplo, ao nível das respostas de saúde, das prestações sociais, da aquisição de 
competências e dos níveis de escolaridade, que depois se vão traduzir na não inserção 
no mercado de trabalho ou na inserção no mercado de trabalho com baixos níveis de 
rendimento e pouca ou nenhuma contribuição ao nível de impostos e de prestações soci-
ais. Por essas razões, acentuou a absoluta concordância com a prioridade dada à infân-
cia, salientando o papel de destaque que, nesse contexto, importa dar à educação, o mais 
potente instrumento de combate à pobreza e à mobilidade social. 
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A Dra. Isabel Rodrigues lembrou, no entanto, que quando se fala em intervenção com cri-
anças e jovens, é preciso ter presente a existência de dois sistemas: um sistema de pro-
moção dos direitos e de proteção das crianças e jovens, que atua no risco e no perigo, e 
um sistema tutelar educativo, que responde às situações em que ocorre a prática de um 
facto qualificado pela lei penal como crime por um adolescente entre os 12 e os 16 anos, 
sendo da exclusiva responsabilidade da justiça e acompanhado também pela Direção Ge-
ral de Serviços Prisionais e Reinserção Social. Explicou que a questão dos comportamen-
tos desviantes estará muito mais associada ao sistema tutelar educativo e prosseguiu, re-
ferindo que o sistema de promoção e proteção  organiza-se segundo dois princípios fun-
damentais: o princípio da intervenção mínima, que determina que só devem intervir as en-
tidades cuja ação é indispensável para afastar o perigo, e o princípio da subsidiariedade, 
segundo o qual o sistema está organizado em pirâmide, tendo na sua base as entidades 
com competência em matéria de infância e juventude, que são todas as entidades públi-
cas ou privadas que desenvolvam respostas dirigidas a estas faixas etárias. 

Esclareceu que nas entidades de primeira linha a intervenção é consensual, não sendo 
necessário que os intervenientes declarem o seu consentimento, embora se manifestarem 
a sua discordância, a intervenção não possa prosseguir. No segundo patamar, estão as 
comissões, que também intervêm no risco, desejavelmente em parceria com as entidades 
de primeira linha, fazendo-o na sua modalidade alargada. Na modalidade restrita, atuam 
no perigo, uma intervenção que depende do consentimento expresso dos cuidadores e da 
não oposição da criança ou do jovem. Só no último patamar se encontram os tribunais, 
que também começam por um princípio de intervenção negociada, mas que por se trata-
rem de órgãos de soberania, não havendo acordo, podem impor a sua decisão, intervindo 
apenas no perigo. A Sra. Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância alertou 
ainda que, de acordo com o referido princípio da subsidiariedade, as comissões só podem 
intervir quando as entidades de primeira linha não possam ou não consigam remover o 
perigo. 

Referiu, também, que a única forma existente de diminuir as situações que se colocam 
nas faixas etárias objeto de análise é fazendo um trabalho muito intenso logo a partir do 
nascimento, afirmando que, quando a situação já não é de risco, mas de perigo, é funda-
mental que haja uma intervenção precoce, um encaminhamento adequado e depois uma 
intervenção atempada e eficaz. Defendeu que as questões da vinculação são também 
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fundamentais e que o acolhimento numa instituição, por muito boa que ela seja, não su-
pre esta necessidade de vinculação. 

A Dra. Isabel Rodrigues explicou que para que o sistema funcione é preciso que todos 
conheçam o seu papel e estejam dotados da competência técnica própria, sendo neces-
sário um grande esforço no sentido da harmonização da linguagem e dos procedimentos. 
Referiu que o Comissariado tem procurado contribuir para este fim com um conjunto de 
ações de formação dirigidas às diversas entidades do primeiro patamar de intervenção e 
salientou que o objetivo último é, naturalmente, que diminua o número de crianças e jo-
vens que passam por estas situações, mas que tão ou mais importante do que isso é que 
as situações sejam reportadas, ou seja,  é fundamental que todas as situações sejam si-
nalizadas e todas as sinalizações sejam acompanhadas. 

A Sra. Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância explicou, de seguida, que 
uma problemática sinalizada depende da perceção de quem faz a comunicação à comis-
são enquanto que a problemática diagnosticada corresponde à conclusão tirada pela co-
missão. Continuou afirmando que, na faixa entre os 11 e os 14 anos, a problemática mais 
sinalizada é a exposição a comportamentos que podem comprometer o bem-estar e o de-
senvolvimento da criança, com grande prevalência para a violência doméstica, e esta po-
sição mantém-se nos diagnósticos. Foram sinalizadas 154 situações e diagnosticadas 
140. A segunda problemática mais sinalizada são as situações em que a criança ou o jo-
vem assume comportamentos que colocam em causa o seu bem-estar e desenvolvimen-
to, tendo sido sinalizadas 116 situações. Contudo, só foram diagnosticadas 90. Em tercei-
ro lugar, surge a negligência com 69 sinalizações, mas subindo, ao nível dos diagnósti-
cos, para 121 situações. Em quarto lugar, quer ao nível das sinalizações, quer ao nível 
dos diagnósticos, as situações em que está em causa o direito à educação, com uma 
grande prevalência para as questões do absentismo escolar, com 67 sinalizações e 65 
diagnósticos. Ao nível das sinalizações, em quinto lugar estão os maus tratos físicos, com 
38 situações, seguindo-se 35 situações em que a comissão não especificou a problemáti-
ca quando fez o registo. No diagnóstico, estas posições invertem-se com 24 situações 
não especificadas e 19 de mau trato físico. Os maus tratos psicológicos e a indiferença 
afetiva ocupam a sétima posição, quer nas sinalizações, quer nos diagnósticos, com 11 e 
15 casos, respetivamente. As situações em que a criança está abandonada ou entregue a 
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si própria foram sinalizadas 10 vezes e diagnosticadas 14. Foram sinalizados abusos se-
xuais em oito situações e diagnosticados quatro casos. 

No que se refere à faixa dos 15 aos 17 anos, disse a Dra. Isabel Rodrigues que, em pri-
meiro lugar, se encontram as questões associadas ao direito à educação, também com 
predominância para o absentismo escolar, com 219 situações sinalizadas e 236 diagnos-
ticadas. Em segundo lugar, as situações em que é a criança ou o jovem que assume tais 
comportamentos, com 154 sinalizações e 176 diagnósticos (…), a negligência, com 40 
situações sinalizadas, mas 76 diagnosticadas. As situações não tipificadas foram 36 nas 
sinalizações e 20 nos diagnósticos. Os maus-tratos físicos, 17 sinalizações e 19 diagnós-
ticos. Ao nível das sinalizações, as situações em que a criança está abandonada ou en-
tregue a si própria e o abuso sexual registaram 9 situações, seguindo-se o maltrato psico-
lógico e a indiferença afetiva, com 6 situações. Nos diagnósticos, 12 situações de maltrato 
psicológico e indiferença afetiva, 10 de criança abandonada ou entregue a si própria, 8 de 
abuso sexual, 2 de mendicidade e 1 de criança ao cuidado de terceiros sem o exercício 
de responsabilidades parentais. 

Relativamente às medidas, segundo a Dra. Isabel Rodrigues, a grande predominância é 
para as medidas em meio natural de vida e para o apoio junto dos pais, referindo igual-
mente o apoio junto de outro familiar, a confiança a pessoa idónea, o apoio para autono-
mia de vida e o acolhimento residencial. 

De seguida, tomou a palavra a Deputada Sónia Nicolau que colocou uma questão sobre a 
suficiência e adequação dos mecanismos existentes nas escolas para a identificação de 
situações com crianças. Perguntou também qual o acompanhamento prestado às faixas 
etárias a partir dos 14/15 onde se verifica uma grande predominância de graves compor-
tamentos antissociais e de consumo de estupefacientes. A Deputada deixou uma última 
questão, relativa ao centro tutelar educativo, pedindo a opinião da Dra. Isabel Rodrigues 
sobre as casas de autonomia que em Conselho de Governo foi decidido implementar nos 
Açores. 

Respondendo às questões colocadas, a Presidente do Comissariado dos Açores para a 
Infância afirmou que este órgão tem procurado ter, quer com as entidades de primeira li-
nha, quer com as comissões, uma posição de grande colaboração, diagnosticando difi-
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culdades e trabalhando para que sejam superadas. Acrescentou que a ausência de uma 
entidade regional a trabalhar esta questão pode ter feito a diferença, existindo lacunas ao 
nível da formação que estão agora a procurar suprir, nomeadamente, com formação à 
saúde e aos agentes da educação, aberta a outras respostas sociais. Adiantou, ainda, es-
tar em constituição um grupo de trabalho, por iniciativa do Comissariado, com represen-
tantes de todas as áreas, que vai iniciar este ano a recolha de instrumentos de trabalho e 
protocolos de procedimentos que orientem a atividade destas entidades, no sentido da 
sua atualização e uniformização para que, de Santa Maria ao Corvo, possamos estar to-
dos em sintonia. 

Relativamente à questão do acompanhamento aos jovens com mais de 14 anos com 
comportamentos aditivos, referiu que, neste momento, as respostas para crianças e jo-
vens são em comunidades terapêuticas no continente, sendo a referenciação feita através 
da unidade de saúde de ilha, ou seja, qualquer entidade de primeira linha ou as comis-
sões podem referenciar para o serviço de saúde, que depois da devida avaliação, fará a 
recomendação, cumpridos que estejam os critérios de elegibilidade para aquela resposta. 
Lembrou que é importante ter presente as condições de legitimidade da intervenção, dado 
que se os cuidadores de um jovem que tenha este tipo de problemas estiverem a atuar de 
modo adequado a resolvê-los, a comissão não tem legitimidade para intervir. Salientou 
ainda que a região foi pioneira, em 2012, com a aprovação de uma estratégia de preven-
ção e combate ao abuso sexual. A avaliação que o Comissariado fez concluiu pela neces-
sidade do reforço da vertente preventiva dessa estratégia, sendo essa a recomendação 
que faz. A Dra. Isabel Rodrigues adiantou ser importante dotar as crianças de mecanis-
mos que as ajudem a reconhecer comportamentos desadequados e que as ajudem a 
identificar as pessoas com quem podem falar sobre isso, porque nem sempre essas pes-
soas são o pai ou a mãe. Relativamente à questão do centro tutelar educativo, afirmou 
que as casas de autonomia não substituem a medida de internamento, já que são casas 
que se destinam àquilo que a lei denomina de regime de supervisão intensa que, nalguns 
casos, pode ser decidido após a permanência do jovem no centro tutelar educativo. 

O Deputado Bruno Belo interveio, afirmando que gostaria de ouvir a opinião da Dra. Isa-
bel Rodrigues sobre o papel e a atuação das entidades de primeira linha e perguntando, 
de seguida, em que medida é que a família pode ser chamada a todo este processo dan-
do o seu contributo e respondendo à sua obrigação. Referindo-se, especificamente, à 
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missão do Comissariado, quis saber em que medida também se vão refletindo, neste ór-
gão, instrumentos de apoio à família. 
  
Relativamente à primeira questão, a Presidente do Comissariado dos Açores para a In-
fância referiu ser necessário iniciar o trabalho de sensibilização das entidades com com-
petência em matéria de infância e juventude, embora sensibilizar não chegue. Disse que 
o próprio Comissariado deve constituir-se como corresponsável pelo sucesso deste traba-
lho e, nessa medida, dentro dos seus recursos e possibilidades, dispor-se a apoiar estas 
entidades, que contam já com pontos de partida muito importantes. 

Quanto à segunda questão, confirmou que a família é a primeira responsável, sendo isso 
que está nos princípios da lei de promoção e proteção, ressalvando, porém, que quando a 
família não consegue, não nos podemos demitir. Entende ser necessário trabalhar a res-
ponsabilização da família em dois planos: para as famílias que querem participar, as insti-
tuições têm de abrir cada vez mais as suas portas e chamá-las para que sejam participan-
tes ativos; outra parte da questão é a responsabilidade que as famílias têm de assumir. 
Acrescentou que, para além desta sensibilização geral, o Comissariado está a trabalhar 
em duas linhas: na área da sensibilização para a questão dos direitos da criança, está a 
preparar, para execução a partir de 2019, eventos concelhios em que se pretende ter con-
teúdos apelativos e dirigidos, em particular, aos pais; no segundo semestre deste ano, irá 
acontecer uma formação para as comissões, mas cujas inscrições serão abertas a outros 
eventuais interessados que tenham de elaborar planos de intervenção. 

De seguida, tomou a palavra o Deputado Jorge Jorge que perguntou a opinião da Dra. 
Isabel Almeida sobre a possibilidade de nas escolas se criarem, de forma permanente, 
equipas multidisciplinares, por ser este o local onde muitos dos problemas se manifestam 
e onde será mais fácil trabalhar com os jovens. 

A Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância disse julgar que com as equi-
pas multidisciplinares e com as equipas de saúde escolar que já existem, é possível fazer 
um trabalho muito positivo e interessante, havendo, aliás, alguns projetos na Região. A 
seu ver, o grande desafio é que o jovem que entra na escola assuma a sua educação em 
sentido lato, no sentido de qualificação e de aquisição de competências e não apenas 
como forma de alcançar um meio de vida. Para que esse trabalho seja possível, na opi-
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nião da Dra. Isabel Rodrigues, para além das equipas das escolas, é preciso envolver os 
recursos da comunidade ao nível de respostas muito variadas. Adiantou que com as di-
versas equipas que temos e com a panóplia de recursos comunitários que existem, se 
conseguirmos interiorizar o papel que cabe a cada um, poderemos ser bem-sucedidos. 

Na sua intervenção, o Deputado Paulo Estêvão (PPM) colocou duas questões à Presiden-
te do Comissariado dos Açores para a Infância. Lembrando que a mesma tem a represen-
tação dos Açores no âmbito da Comissão Nacional de Promoção e Direitos e Proteção de 
Crianças e Jovens, o Deputado quis saber se tem a perceção de termos problemas espe-
cíficos ou se partilhamos o mesmo tipo de problemas que se observam no todo nacional. 
Perguntou, igualmente, qual tem sido a abertura do Governo Regional em relação à im-
plementação das medidas e das recomendações que são sugeridas. 

Respondendo ao Deputado, a Presidente do Comissariado dos Açores para a Infância 
disse poder afirmar que não temos diferenças substanciais em relação ao resto do país. 
Em termos gerais, o facto da problemática mais sinalizada ser a exposição a comporta-
mentos com grande representação da violência doméstica, seguido da negligência e das 
questões da educação, são tendências que acompanhamos a nível nacional. Acrescentou 
que o papel do Conselho Regional e do Comissariado, através do seu relatório, é apre-
sentar um conjunto de recomendações, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, 
estando presentes os representantes dos diversos departamentos do Governo, nomea-
damente, aqueles que são destinatários das recomendações. A Dra. Isabel Rodrigues 
concluiu afirmando que sempre têm sentido essa abertura, existindo uma grande colabo-
ração do Governo Regional, mas também de todas as entidades de primeira linha, mesmo 
daquelas que não estão associadas a serviços da administração pública regional, assim 
como uma grande colaboração da coordenação do Ministério Público na comarca dos 
Açores. 
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7. Audição do Senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência para os 
Assuntos Parlamentares, Berto Messias 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Marta Matos (PS), Jorge 
Jorge (PSD), César Toste (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e Paulo Estevão 
(PPM). 

O Senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, 
Berto Messias, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 10 de janeiro de 2019, na delegação 
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira. 

A audição iniciou-se com uma explanação do Senhor Secretário sobre as diferentes me-
didas consubstanciadas em programas da Secretaria por si tutelada. Referiu que no âmbi-
to da promoção dos direitos dos jovens a partir dos 12 anos, a intervenção foca-se na 
sensibilização e prevenção primária, assim como na participação cívica. 

Começou por referir o programa de voluntariado jovem “Tu Fazes a Diferença”, que se 
suporta numa plataforma digital de encontro entre jovens e instituições com propósitos 
comuns na resposta ao voluntariado. Aludiu, ainda, o subprograma “Tu Fazes a Diferença, 
Açores-Madeira”, que se baseia no intercâmbio geográfico permitindo a mobilidade de jo-
vens entre as duas regiões autónomas. Salientou, no âmbito da participação cívica, o 
“Parlamento dos Jovens”, que promove reflexões sobre questões que dizem respeito à 
juventude açoriana, referindo também o programa “Antes de me discriminares, conhece-
me!” que promove a necessidade de uma convivência social e comunitária que não enca-
re as minorias ou os consumos desviantes como estereótipos prejudiciais, assim como o 
projeto “Violentómetro”, que visa uma melhor consciencialização relativamente aos com-
portamentos agressivos no namoro. No âmbito do associativismo jovem, o Senhor Secre-
tário destacou o “SIAJ – Sistema de Incentivo ao Associativismo Juvenil”, uma ferramenta 
de apoio ao desenvolvimento individual e coletivo dos jovens e das associações juvenis. 
Na área da promoção do empreendedorismo, abordou o programa “Empreende Jovem”, o 
qual tem na sua base a necessidade de uma juventude mais proativa e mais empenhada 
em construir um futuro melhor para a sua comunidade e, consequentemente, para a sua 
Região. Em matéria de inclusão social, referiu o projeto “Inspira-te, Aprende e Age”, de-
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senvolvido em articulação com a Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco, 
no qual se inclui o programa “Equipa-te”, que visa, sobretudo, a inclusão através do des-
porto, mediante a referenciação de crianças em zonas mais desfavorecidas que venham 
praticar desporto e que, através dele, encontrem um processo de inclusão social positivo. 
Mencionou, ainda, nesta área, o “Futebol de Rua”, um torneio realizado através da Cais e 
destinado a jovens com problemas de desenvolvimento social e comportamentos desvian-
tes, visando agarrar a campanha da UEFA e da Federação Portuguesa “Football for 
Hope” e apoiar os projetos no âmbito do futebol de rua que temos na Região. Noutras 
áreas de ação, fez referência aos programas “OTLJ”,  “Academia J” ou “Bento de Góis”, 
que se destinam a fomentar a capacidade de iniciativa, de participação cívica e de apren-
dizagem permanente dos jovens, garantindo que há mais predisposição para a necessi-
dade de uma sociedade melhor, onde naturalmente a promoção dos direitos dos jovens 
tem uma grande relevância através de mais aprendizagens e de enriquecimento curricu-
lar. Mencionou, por fim, o programa “Põe-te em Cena”, que visa apoiar projetos, associa-
ções juvenis, grupos informais de jovens e jovens em nome individual, salientando a im-
portância das entidades públicas no sentido de potenciar e valorizar a predisposição dos 
jovens para participar na construção da sua comunidade. 

O Deputado Paulo Estevão tomou a palavra e perguntou quais as dificuldades encontra-
das na área da promoção e proteção dos direitos das crianças dos 12 aos 18 anos e 
como são estruturadas essas respostas por parte do Governo 
. 
O Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares respondeu 
que considerava um erro isolar problemas neste âmbito, uma vez que, em matéria de 
promoção dos direitos dos jovens, apenas faz sentido uma intervenção estrutural e alar-
gada, numa perspetiva interdepartamental, abrangendo as áreas da educação, da saúde, 
da solidariedade social, da promoção de oportunidades, da criação de emprego, do com-
bate à desertificação. Salientou que todo o programa do Governo tem a responsabilidade 
de garantir uma promoção de direitos nas suas diversas dimensões aos jovens dos Aço-
res, de Santa Maria ao Corvo. 
O Deputado Jorge Jorge interveio solicitando ao Senhor Secretário que precisasse o sen-
tido de um tratamento abrangente e estrutural destas questões ao que o mesmo explicou 
estar em causa uma intervenção de vários departamentos e de várias áreas do Governo, 
sem isolarmos em específico essa intervenção. 
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8. Audição da Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, An-
dreia Cardoso 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Marta Matos (PS), Jorge 
Jorge (PSD), César Toste (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e Paulo Estevão 
(PPM). 

A Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, foi ouvida pelo 
Grupo de Trabalho a 10 de janeiro de 2019, na delegação da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira. 

Na sua intervenção inicial, a Senhora Secretária Regional da Solidariedade Social referiu 
um conjunto de medidas e ações que o Governo Regional tem em curso e que corres-
pondem ao objeto em avaliação por este grupo de trabalho. Começou por destacar as 
medidas que, essencialmente, visam melhorar o rendimento das famílias e que, por essa 
via, são também naturalmente importantes para a garantia dos direitos das crianças. Des-
tacou o complemento açoriano ao abono de família, que abrange cerca de 30 mil benefi-
ciários, as refeições nas interrupções letivas, que em 2017 foram 39250, o programa es-
pecial de apoio ao pagamento de propinas, os descontos atribuídos nas mensalidades às 
famílias de maior dimensão com várias crianças a frequentar creches, jardim de infância, 
ATL ou ama. Referiu também o Rendimento Social de Inserção, uma medida de âmbito 
nacional, sendo que, na Região, cerca de 40% dos seus beneficiários são jovens com 
menos de 19 anos, pelas características das famílias açorianas, de grande dimensão, e 
com um elevado número de elementos menores de idade a beneficiar da medida. 

Em termos das respostas sociais, referiu os centros de atividades de tempos livres e a 
preocupação que a Região tem tido com estas respostas sociais nos últimos anos, refleti-
da na alteração da faixa etária de abrangência dos ATL’s desde os três anos até ao final 
da escolaridade obrigatória, assim como a entrada em funcionamento de três ATL’s inclu-
sivos, especialmente preparados para receber crianças com necessidades educativas es-
peciais. 
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No que se refere a outros programas do Governo Regional, destacou o Programa de 
Educação Parental e o subprograma ‘Mais Família, Mais Jovem’, que nos anos de 2017 e 
2018 abrangeu 413 pais e figuras parentais e 437 crianças ou jovens, em toda a Região 
Autónoma dos Açores. Mencionou ainda a dinamização de oficinas da parentalidade, com 
o propósito de munir os pais, ou outras figuras parentais, de ferramentas que lhes permi-
tam o desempenho da sua parentalidade de uma forma responsável, respondendo eles 
próprios aos desafios que, por exemplo, a adolescência representa em toda e qualquer 
família. 

Destacou, também, a propósito dos jovens entre os 12 e os 18 anos, os Centros de De-
senvolvimento e Inclusão Juvenil, que são respostas específicas da Região, cuja faixa 
etária foi alargada até aos 24 anos e reforçada a capacidade dos seus técnicos, mediante 
formação. 

Referiu, depois, três programas específicos em aplicação na Região dirigidos a aspetos 
muito concretos dos desafios que se colocam a quem desenvolve políticas, mas sobretu-
do às famílias, às crianças e aos jovens: o programa “Conecta”, dirigido a jovens e às 
suas famílias no sentido de promover uma convivência familiar ajustada e o apoio na par-
ticipação de atividades escolares e formativas, prooporcionando o exercício positivo do 
papel parental e ajudando na aquisição de competências e habilidades necessárias ao 
exercício adequado da sua função protetora, educativa e socializadora; o programa “Im-
pacto”, que visa reduzir o impacto da violência conjugal sobre as crianças e jovens expos-
tos a processos de violência intrafamiliar; e a Estratégia Regional de Combate ao Abuso 
Sexual de Crianças e Jovens, com o objetivo de desenvolver e implementar uma estraté-
gia global e integrada de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e jovens, 
proporcionando um suporte especializado às crianças e jovens vítimas de abuso. 

Aludiu, de seguida, à importância e ao trabalho de proximidade que tem vindo a ser de-
senvolvido junto das casas de acolhimento, destacando a criação da casa de acolhimento 
especializada, a “Casa Quotidiano”, que tem atualmente cinco jovens acolhidos e que tem 
um corpo técnico específico. 
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Fez também referência a um conjunto de equipas técnicas especializadas, designada-
mente, de apoio integrado ao jovem em perigo, de animação de rua, de integração famili-
ar, as equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, as equipas de adoção e outras 
que promovem o acompanhamento e a promoção dos direitos das crianças e dos jovens. 

Destacou, ainda, a criação do Comissariado dos Açores para a Infância, um aspeto estra-
tégico ao nível do domínio da ação nas políticas de infância e juventude, designadamen-
te, no que concerne à promoção dos direitos das crianças, e que tem uma componente 
estratégica de formação a técnicos das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, 
mas também das entidades de primeira linha, designadamente, da saúde e da educação. 

Por fim, ainda que não diretamente dirigida às crianças da faixa etária dos 12 aos 18 
anos, mencionou uma ação do Plano Bianual da Luta contra a Pobreza e Exclusão Social, 
que é melhoria da oferta alimentar nas creches e jardins de infância, por considerar que 
do trabalho feito na primeira infância resultarão impactos positivos para as crianças em 
idade mais avançada. 

Pediu então a palavra o Deputado Paulo Estêvão que solicitou à Sra. Secretária, no âmbi-
to das respostas públicas de promoção e proteção dos direitos das crianças, que identifi-
casse as áreas em que a Região, ao longo dos últimos anos, não teve sucesso e as áreas 
em que será possível introduzir melhorias. Perguntou também o que poderia ser feito para 
quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, no sentido de permitir que as crianças e jo-
vens mais desfavorecidos possam progredir do ponto de vista social, deixando de estar 
dependentes dos apoios sociais. 

A Secretária Regional da Solidariedade Social começou por referir o Plano Bianual de 
Combate à Pobreza e Exclusão Social, o primeiro que operacionaliza a Estratégia Regio-
nal de Combate à Pobreza e Exclusão Social, e que contempla 83 ações, sendo que uma 
parte substancial são ações de melhoria, ou seja, é o próprio Governo que admite que 
mesmo dentro das ações desenvolvidas, há margem de melhoria e de progressão. 
No que se refere ao aspeto da reprodução intergeracional da pobreza, afirmou que esta 
não é uma realidade exclusiva dos Açores e que tem sido feito um enorme esforço, com 
sucesso, para atender a estas particularidades. Esclareceu que a ação prevista não é 
 para a obtenção de resultados no imediato, olhando para o problema da pobreza em toda 
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a sua dimensão, definindo as crianças como um grupo ao qual é dirigida uma atenção 
prioritária e a maioria das medidas de ação, exatamente, por se acreditar que a reprodu-
ção intergeracional da pobreza e da exclusão social passa pelo investimento na educação 
e na saúde destas crianças e jovens, no sentido de que o seu futuro seja mais promissor 
do que aquele que foi o futuro dos seus pais ou avós. 

Interveio então a Deputada Marta Matos que mencionou a alteração dos centros de ativi-
dades dos tempos livres no sentido de abrangerem as crianças dos três até aos 18 anos 
de idade e questionando como está pensada a estruturação desta resposta em face deste 
alargamento. 

Em resposta, a Senhora Secretária explicou que, não sendo igual trabalhar com crianças 
dos três aos seis anos de idade ou trabalhar com crianças dos 12 aos 18 anos, há neces-
sariamente que promover uma adequação das atividades de tempos livres com carácter 
lúdico, mas também com carácter pedagógico, ou seja, não se pretende a escolarização 
dos ATL’s, mas entende-se que as atividades dos tempos livres são importantes também 
como auxiliares do sucesso educativo das crianças e, portanto, há aqui sempre a vertente 
pedagógica. Referiu também a preocupação de promover a articulação entre os ATL’s e 
as escolas, assim como o facto de ter sido contratualizado com a Universidade dos Aço-
res um estudo de avaliação dos ATL’s. 

Tomou a palavra a Deputada Sónia Nicolau que perguntou qual a ligação dos CDIJ com a 
escola e qual a importância do alargamento da sua faixa etária para os jovens que já não 
estão sujeitos à escolaridade obrigatória. Perguntou também qual o objetivo do Governo 
Regional ao investir na formação e na capacitação dos agentes de primeira linha. 

Relativamente à primeira questão, a Secretária Regional da Solidariedade Social esclare-
ceu que foi feita uma avaliação dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, no 
final de 2016, a qual conduziu à proposta de alargamento da respetiva faixa etária, ao re-
forço dos parceiros, à necessidade de formação e de afinar o modelo de intervenção. Ex-
plicou que os jovens são, por exemplo, sinalizados pelas escolas mediante um trabalho 
que é feito, previamente, nesse ambiente e, esgotados os recursos da escola, é então so-
licitada a intervenção dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, muitas vezes, 
numa fase em que o aluno está em rutura com o ambiente escolar e, portanto, é necessá-
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rio promover a sua estabilização. Em algumas circunstâncias, após essa estabilização, o 
jovem regressa à escola; noutras, o jovem continua a receber formação do Centro de De-
senvolvimento e Inclusão Juvenil e fá-lo com equivalência à escolaridade obrigatória. 
Quanto ao alargamento da faixa etária, afirmou que muitos jovens atingem a idade da es-
colaridade obrigatória, mas não a concluem, sendo necessário garantir o seu acompa-
nhamento nessa fase e motivá-los para a sua conclusão, ainda que seja em espaços al-
ternativos. Mesmo aqueles que terminam a escolaridade obrigatória necessitam de um 
acompanhamento na obtenção e manutenção do primeiro emprego e os Centros de De-
senvolvimento e Inclusão Juvenil passaram a ter hipótese de garantir este acompanha-
mento. 

No que se refere à capacitação dos agentes de primeira linha, explicou que o Comissari-
ado dos Açores para a Infância definiu-a como prioridade da sua intervenção, porque era 
carência evidente, transmitida por todas as Comissões de Crianças e Jovens da Região, 
no sentido de que os seus membros pudessem conhecer a legislação, adequar as medi-
das à realidade de cada um dos jovens e adequar a intervenção a cada uma das realida-
des. Afirmou que o investimento na capacitação tem essencialmente a ver com garantir 
que cada uma das entidades de primeira linha esgota todos os recursos que tem disponí-
veis, por exemplo, antes de sinalizar o caso para uma Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens e que esse trabalho é, de facto, fundamental. 

De seguida, o Deputado Jorge Jorge questionou a Senhora Secretária sobre a existência 
de formação para os funcionários da rede de equipamentos sociais que trabalham com o 
acolhimento de crianças. 

Em resposta, a Secretária Regional da Solidariedade Social referiu que, ao nível da quali-
ficação dos recursos humanos das casas de acolhimento, a formação foi intensificada a 
partir de 2016, dirigindo-se não só às equipas técnicas, mas também aos restantes cola-
boradores das estruturas de acolhimento da Região. Afirmou que as formações ministra-
das abrangem áreas como a prevenção, deteção e intervenção do abuso sexual de me-
nores em contexto de acolhimento, práticas educativas e suporte emocional a crianças e 
jovens, hábitos e métodos de estudo, partilhas de boas práticas na intervenção em aco-
lhimento residencial de crianças e jovens, intervenção da equipa educativa, trabalho em 
equipa, figuras de referência, práticas educativas, gestão emocional e violência no namo-
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ro. No decurso de 2017, foi implementado um programa de educação afetivo-sexual e 
prevenção de abusos em parceria com várias entidades. Receberam formação 37 profis-
sionais de quatro instituições da Ilha de São Miguel e o programa foi aplicado a 50 crian-
ças dos 7 aos 13 anos. Acrescentou que, com a criação da casa de acolhimento especia-
lizada, foi também garantida formação aos seus técnicos com alguma especialização, ou 
seja, as temáticas têm sido bastante diversas, sendo assegurada formação permanente 
aos técnicos, concluiu. 

O Deputado Jorge Jorge voltou a intervir perguntando se existem encontros entre as vári-
as instituições que acolhem crianças nos Açores, onde estas possam partilhar os seus 
sucessos e as suas dificuldades, ao que a Senhora Secretária respondeu afirmativamen-
te, explicando que existem encontros regulares onde são abordadas temáticas que vão 
sendo sinalizadas pelas equipas técnicas como importantes para a gestão do dia-a-dia 
das casas de acolhimento. 

9. Audição do Senhor Secretário Regional da Saúde, Rui Luís 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Marta Matos (PS), Jorge 
Jorge (PSD), César Toste (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e Paulo Estevão 
(PPM). 

O Senhor Secretário Regional da Saúde, Rui Luís, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 10 
de janeiro de 2019, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores na ilha Terceira. 

Começou por referir que a questão da promoção de hábitos de vida saudáveis tem sido 
uma das prioridades desta Secretaria, fazendo uma primeira abordagem à temática da 
saúde escolar. Salientou a existência de um sistema de vigilância de comportamentos de 
risco em jovens, mediante um inquérito realizado nas escolas – uma das versões para os 
jovens do 6º ao 8º ano, outra do 9.º ao 12.º ano -, sendo definidas as prioridades para 
cada um dos anos letivos com base nos seus resultados, embora cada equipa de saúde 
escolar elabore também o seu plano de atividades – o PASE –, tendo em conta os resul-
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tados da sua escola relativamente a esse inquérito,  ou seja, são considerados os resul-
tados globais obtidos para o universo dos Açores, mas também os resultados específicos 
de cada escola. Acrescentou que os parâmetros analisados por este sistema de vigilância 
referem-se a seis categorias de comportamentos de risco, nomeadamente, comportamen-
tos que contribuem para lesões acidentais de violência, uso de tabaco, uso de álcool e 
outras drogas, comportamentos sexuais que contribuem para a gravidez indesejada e do-
enças sexualmente transmissíveis, comportamentos alimentares não saudáveis e inativi-
dade física. 

A par da vertente da saúde escolar, destacou a importância da realização do exame glo-
bal de saúde. Referiu que o mesmo é feito em duas faixas etárias, uma primeira aos 5 
anos e outra dos 12 aos 13 anos, sendo feita a avaliação dos jovens mediante o peso e 
altura, o desenvolvimento psicomotor, a visão, a audição, a dentição, a postura, a lingua-
gem e o estado pubertário dos jovens. Acrescentou que, em relação a este segundo gru-
po etário, em 2016/2017, atingiram-se 87% dos jovens e, em 2017/2018, 88%. 

Aludiu, depois, outras medidas complementares que têm vindo a ser adotadas, com des-
taque para o alargamento do sistema de vigilância de comportamentos de risco às esco-
las profissionais, a abrangência da saúde escolar aos centros de desenvolvimento e in-
clusão juvenil ou o fortalecimento dos recursos humanos que existem na saúde escolar, 
aumentando os seus tempos de afetação às escolas. 

Referiu que da análise do conjunto de dados estatísticos disponíveis, ressalta a questão 
das dependências, sendo o álcool a substância psicoativa mais consumida pelos jovens, 
seguindo-se o tabaco e as drogas ilícitas, com destaque para o consumo de canábis. 
Nesse sentido, mencionou que, desde há um ano, iniciou-se, sob a responsabilidade da 
Universidade dos Açores, um estudo de caracterização dos comportamentos aditivos na 
Região Autónoma dos Açores, tendo sido já inquiridos cerca 14 mil jovens. Destacou que, 
acoplado a esse estudo, surgirá um conjunto de propostas de atuação territorial, uma vez 
que, dentro de cada ilha, os fenómenos são totalmente distintos. 

Salientou, entretanto, um conjunto de ações que têm vindo a ser desenvolvidas em para-
lelo, nomeadamente, a apresentação de dois planos de ação, um para a resolução dos 
problemas ligados ao álcool e outro de combate ao tabagismo, com a criação, em todas 
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as unidades de saúde de ilha, de equipas de comportamentos aditivos e dependências, 
às quais foram dadas várias formações relacionadas com a temática das dependências. 

No que se refere ao álcool, em particular, destacou, de entre as medidas propostas, o 
aumento da idade legal de consumo dos 16 para os 18 anos, a frequência de ações de 
sensibilização pelos pais e por menores apanhados a consumir álcool, a criação do Fó-
rum Regional Álcool e Saúde, ao qual já aderiram mais de 40 entidades. 

Quanto ao tabaco, afirmou que uma das primeiras medidas anunciadas foi o aumento do 
imposto sobre o tabaco, salientando também o sucesso de uma campanha lançada nas 
redes sociais, com recurso a youtubers, pela facilidade de acesso a estas faixas etárias, 
assim como o projeto “Domicílios e Carros 100% Livres de Fumo”. Afirmou que, embora 
este último tenha como público alvo os alunos do 4.º ano do ensino básico, permitiu for-
mar cerca de 140 professores, prevendo que os jovens identificassem os pais que fuma-
vam perante eles, no carro ou em casa, estabelecendo com eles um acordo mediante o 
qual se comprometiam a deixar de fumar. Referiu que, no primeiro ano de aplicação deste 
projeto, houve uma redução de 21% dos pais que fumavam à frente dos filhos e quase 5 
% dos pais decidiram deixar efetivamente de fumar, para além do trabalho de sensibiliza-
ção feito com estas crianças para que, quando forem adolescentes, não fumem. Por fim, 
mencionou ainda o aumento das consultas de cessação tabágica, onde se verificou que 
cerca de 60% das pessoas procuram esta consulta por iniciativa própria, evidenciando os 
resultados positivos das campanhas que têm vindo a ser desenvolvidas. 

A respeito das drogas, salientou o Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos 
Aditivos, a apresentar brevemente, destacando a elaboração de um manual, designado 
por “Livro de Bolso de Apoio à Formação em Comportamento Aditivos e Dependências”, 
que será distribuído pelos médicos da Região, no sentido de lhes disponibilizar informa-
ção sobre as várias alternativas que existem em termos do tratamento das dependências. 
Mencionou, ainda, a preocupação existente em relação às novas substâncias que vão 
surgindo, muitas vezes fabricadas em casa, tendo sido feita uma parceria com o laborató-
rio de polícia judiciária, no sentido de facilitar a sua identificação e de passar a ser envia-
da a informação que exista sobre cada uma das apreensões feitas. 
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Referiu, depois, o facto de estar em fase de concurso público o Centro de Reabilitação 
Juvenil dos Açores, vocacionado para jovens entre os 14 e os 24 anos. Explicou que, atu-
almente, os jovens que necessitam de internamento são encaminhados para instituições 
no continente, havendo, neste momento, dentro da faixa etária em análise, 5 utentes insti-
tucionalizados. Aqueles que não necessitam de internamento têm um tratamento através 
de equipas de comportamentos aditivos e reabilitação, ao nível de ambulatório, sendo 
principalmente a associação “A Alternativa”, em São Miguel, que presta esse serviço, 
acompanhando, neste momento, cerca de 67 jovens na faixa dos 18 anos em processo 
de desintoxicação. 

Acrescentou que existem também criadas as Comissões de Dissuasão em Toxicodepen-
dência, uma por cada ex-distrito, com as quais a Secretaria Regional da Saúde trabalha 
com bastante proximidade, e referiu o programa “Giros”, implementado nos locais dos fes-
tivais noturnos com objetivos de prevenção/promoção, mas também de minimização de 
riscos, e o projeto “Prevenir em Família e em Comunidade”, um projeto piloto, implemen-
tado em colaboração com a Universidade das Ilhas Baleares, que trata a temática dos 
consumos numa componente das competências parentais. 

O Secretário Regional da Saúde referiu-se, depois, a outras linhas de ação consideradas 
relevantes, com destaque para o programa regional de promoção da alimentação saudá-
vel, que visa contrariar os dados de obesidade infantil e prevenir o aparecimento de do-
enças crónicas; o programa regional de vacinação, premiado recentemente pelo Ministé-
rio da Saúde; o programa regional da saúde oral, gratuito até aos 18 anos; a melhoria 
substancial dos indicadores estatísticos de gravidez na adolescência; na área da saúde 
mental, 

O aumento do número de consultas de psiquiatria para jovens e o projeto que está a ser 
implementado em parceria com a Ordem dos Psicólogos, de prevenção da depressão; 
assim como o reforço dos recursos humanos nestas áreas temáticas. 

Interveio o Deputado Jorge Jorge que perguntou que rastreios são feitos no âmbito da 
saúde escolar e se estão a abranger as crianças até aos 18 anos. Perguntou igualmente 
se, na sequência de uma recomendação anterior, as crianças em lares de acolhimento 
estão efetivamente a ter um acesso mais fácil e rápido às consultas de especialidade. 
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Em resposta, o Senhor Secretário referiu ter já mencionado o que está definido relativa-
mente à saúde escolar, com a realização do exame global de saúde aos 5 anos e a sua 
repetição aos alunos dos 12 e 13 anos. Acrescentou também a existência de um conjunto 
de rastreios, enquanto medida de saúde pública, que são realizados, por exemplo, em da-
tas comemorativas, em todas as ilhas, por iniciativa da Direção Regional de Saúde ou de 
outras entidades, aos quais se juntam também algumas iniciativas das escolas, nas se-
manas da saúde, por exemplo. Quanto à questão relativa aos lares de acolhimento, refe-
riu não ter qualquer informação sobre o assunto. 

Tomou a palavra a Deputada Sónia Nicolau, mencionando que, na sequência do vasto 
conjunto de visitas e audições realizadas, foi percetível uma preocupação latente relativa 
a uma nova forma de dependência, designada por dependência digital. Nesse sentido, 
perguntou se o Governo Regional tinha já identificado este problema e que medidas pre-
ventivas poderiam ser adotadas a este respeito. 

O Secretário Regional da Saúde afirmou que esta é, de facto, uma das novas dependên-
cias que tem vindo a ser identificada na nossa realidade, muito relacionada com questões 
culturais, questões de educação e de imposição de regras. Referiu a existência do projeto 
“ID - A tua marca na net”, dirigido a alunos do ensino secundário e profissional, assim 
como um conjunto de programas psicoeducacionais realizados nas várias escolas, com 
destaque para o “Cyberbullying”. Concluiu que esta é uma problemática identificada e 
que, a breve tempo, terá uma ação feita pelo Governo Regional para a componente fami-
liar. 

A Deputada Sónia Nicolau solicitou então ao Senhor Secretário números relativos à gravi-
dez na adolescência ao que este esclareceu que, em 2007, nos Açores, tínhamos uma 
taxa de grandeza de 17.4% e, em 2017, uma taxa de 7.9%, o que permite constatar uma 
evolução muito considerável. 
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10. Audição do Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, Aveli-
no Meneses 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Marta Matos (PS), Jorge 
Jorge (PSD), César Toste (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e Paulo Estevão 
(PPM). 

O Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, foi ouvido pelo 
Grupo de Trabalho a 10 de janeiro de 2019, na delegação da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira. 

Referiu que, na sociedade de hoje, a defesa dos mais novos exige uma alteração de prá-
ticas e de representações muito antigas que lhes subtraíam todos os direitos sob o pretex-
to da menoridade e da incompetência. Afirmou que a família foi, é e deverá ser o principal 
amparo dos adolescentes e dos jovens na sua transição para a vida adulta, embora  exis-
tam missões que a família não pode cumprir, circunstância em que as sociedades e os 
governos têm que assumir responsabilidades acrescidas que garantam o bem-estar das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens, munindo-se, obviamente, de instrumentos de 
intervenção.  

Acrescentou que, atrás da família, nas sociedades e nos governos, a escola deve ser um 
importante amparo para os adolescentes e para os jovens nessa sua transição para a 
vida adulta, ou seja, uma educação de qualidade é a melhor forma de assegurar a prote-
ção das crianças. Esclareceu que essa razão justifica o investimento no Plano Integrado 
de Promoção do Sucesso Escolar – “ProSucesso, Açores pela Educação” –, cujo objetivo 
reside no desejo de que os alunos alcancem sucesso escolar. Adiantou, no entanto, que o 
contributo do ProSucesso na proteção de crianças, de adolescentes e de jovens não de-
pende exclusivamente do cumprimento do objetivo geral do acréscimo do sucesso esco-
lar, mas também da implementação de projetos específicos, referindo, como exemplo, a 
parceria de intervenção comunitária “Sucesso Educativo - Escola, Família e Comunidade”, 
que aposta na redução da retenção e do absentismo, pelo acréscimo das expectativas 
nas capacidades de aprendizagem e de empregabilidade de alunos, de professores e de 
pessoal não docente, de famílias e agentes comunitários. 
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Continuou explicitando que em matéria de proteção de crianças, adolescentes e jovens, 
ressaltam dois instrumentos de intervenção: as equipas de intervenção precoce, coorde-
nadas pela Saúde, e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, coordenadas pela 
Solidariedade Social, onde estão abrangidas as faixas etárias em análise. Referiu, porém, 
que antes dos casos desembocarem nas CPCJs, nas escolas, as equipas multidisciplina-
res de apoio socioeducativo exercem funções de combate à exclusão e ao abandono, 
funções de apreciação de reclamações e atribuição de escalões de ação social escolar. 

No que se refere à legislação, afirmou que a proteção das crianças, dos adolescentes e 
dos jovens está consagrada em vários diplomas, por exemplo, o Estatuto do Aluno dos 
Ensinos Básico e Secundário ou o regime jurídico de criação, autonomia e gestão das 
unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional, que prevê a constituição, nas unida-
des orgânicas, de serviços especializados de apoio educativo, por exemplo de psicologia 
e orientação e as denominadas e já referidas equipas multidisciplinares de apoio socioe-
ducativo. 

Referiu que a proteção de crianças, adolescentes e jovens assenta também na participa-
ção e no desenvolvimento de diversos projetos. Mencionou, a título exemplificativo, o 
“Programa de Proteção da Violência e Promoção da Cidadania em Meio Escolar”, desen-
volvido junto de todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico das escolas de São Miguel 
e da Terceira; os “Mediadores para o Sucesso Escolar”, um projeto com atuação nas 
competências não cognitivas dos alunos do 3.º ciclo em situação de insucesso escolar; o 
projeto “Mais Família, Mais Jovem”, composto essencialmente por 12 sessões de 
frequência semanal e cujo objetivo reside no propósito de capacitar os pais para a resolu-
ção dos problemas de comportamento e para a melhoria da comunicação com os respeti-
vos filhos; o projeto “Antes de me discriminares, conhece-me”, que promove a sensibiliza-
ção contra a discriminação, a violência doméstica e o bullying;  a “Promoção da Saúde em 
Meio Escolar”, cujos objetivos são a vigilância e proteção da saúde e a aquisição de co-
nhecimentos, capacidades e competências de promoção da saúde e de prevenção da 
doença para que a escola se transforme em espaço seguro e saudável. 
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Concluiu afirmando que estes são alguns dos exemplos que demonstram o conceito de 
escola, enquanto instituição que forma profissionais e cientistas que garantam o cresci-
mento económico e cidadãos que assegurem o desenvolvimento social. 

O Deputado Jorge Jorge perguntou então se, ao nível destas problemáticas dos jovens, 
tem havido formação para o pessoal docente e não docente das escolas. 

O Secretário Regional da Educação e Cultura respondeu que, obviamente, existe forma-
ção direcionada para as temáticas em abordagem, mencionando, como exemplo, a for-
mação que é dada pelo Comissariado dos Açores para a Infância. 

Tomou a palavra a Deputada Sónia Nicolau que solicitou ao Senhor Secretário que abor-
dasse, no âmbito da saúde escolar propriamente dita, o trabalho que é feito dentro das 
escolas. Perguntou igualmente que respostas educacionais existem para as crianças que 
possam estar internadas em unidades de saúde, por vezes, por longos períodos. Aludiu a 
questão de os programas curriculares serem demasiado longos, perguntando se não se-
ria necessário reformular o conteúdo programático da disciplina de Cidadania. Finalmente, 
perguntou sobre a inclusão de uma disciplina ou uma plataforma na área da informática 
relacionada com a problemática da dependência digital. 

O Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura começou por referir-se à  questão 
da dependência digital, reconhecendo que se trata de um mal dos tempos de hoje, men-
cionando a existência de dois instrumentos fundamentais que têm por objetivo fomentar a 
utilização das tecnologias em ambiente educativo, num sentido positivo: o programa 
TOPA, que incentiva a utilização das tecnologias dentro da sala de aula, procurando que 
os estudantes tirem partido pedagógico dos instrumentos que têm à sua disposição, e a 
chamada REDA (Recursos Digitais Abertos), que consiste fundamentalmente na produção 
de recursos digitais com interesse pedagógico por professores de todo o arquipélago, que 
são validados por uma comissão científica e que ficam à disposição dos docentes e tam-
bém dos alunos para utilização em ambiente de aula. 

Quanto à disciplina de Cidadania, referiu que, ao contrário do sucedido no continente, a 
disciplina foi sempre mantida nos Açores, reconhecendo, porém, que a mesma enfrenta 
dificuldades resultantes da tendência para introduzir na disciplina um pouco de tudo, do 
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facto de os diretores de turma resolverem muitos problemas da direção de turma no âmbi-
to da Cidadania e ainda da introdução de conteúdos de história, geografia e cultura dos 
Açores também nesta disciplina para não aumentar a matriz curricular do ensino básico 
que já é, efetivamente, muito carregada. Esclareceu que, neste momento, está a ser pon-
derada uma alteração curricular à matriz do ensino básico e será também feita uma refle-
xão sobre a questão da Cidadania. 

No que diz respeito aos programas demasiado extensos, explicou que os mesmos são de 
responsabilidade nacional, pelo que a Região não pode criar programas próprios. Reco-
nheceu, porém, que existem programas muito extensos e programas muito complexos 
considerando o tempo que os alunos dispõem para a disciplina e, por vezes, também, o 
escalão etário desses mesmos alunos. Afirmou que, nesta legislatura, o Governo optou 
por não alterar os programas, fazendo uma espécie de intervenção nos mesmos mediante 
a indicação das chamadas aprendizagens essenciais, situação que poderá minorar o pro-
blema resultante dos programas demasiado extensos. 

Esclareceu, depois, que quando uma criança adoece e fica muito tempo fora da escola, a 
unidade orgânica a que ela pertence tem o dever de lhe dar acompanhamento. Mais do 
que isso, acrescentou que se uma criança está hospitalizada muito tempo fora da área da 
sua residência, a unidade orgânica a que ela pertence continua a ter a responsabilidade 
de a acompanhar e, se ela necessitar de apoio de proximidade, essa unidade orgânica 
deve contactar uma unidade orgânica da área do hospital onde ela está para que esse 
acompanhamento possa ser dado. Referiu a existência, nos Açores, de uma experiência 
piloto, que resulta de um protocolo celebrado entre a PT, a pediatria do Hospital de Ponta 
Delgada e a Secretaria Regional da Educação e Cultura, chamada “TeleAula” e que per-
mite o ensino à distância, inclusivamente, para os casos de crianças com doenças incurá-
veis e que estão retidas em casa. Acrescentou que, sendo este um instrumento recente, 
não abrange o arquipélago inteiro, mas é um projeto piloto que poderá vir a generalizar-
se. 

Finalmente, quanto à saúde escolar, esclareceu que se trata de uma questão mais do 
âmbito da Secretário Regional da Saúde, aproveitando, no entanto, para destacar o aspe-
to da alimentação e a importância do trabalho que as equipas da saúde escolar têm vindo 
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a desempenhar na consciencialização para uma boa alimentação, assim como a intenção 
de alargar o corpo dos nossos nutricionistas a todo o arquipélago. 
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Visitas às Instituições 

Para a prossecução do objetivo do grupo intitulado “Análise e Avaliação das Respostas 

Públicas Regionais na área da Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens 

com mais de 12 anos” e conforme deliberado no dia 18 de janeiro de 2019 foram visitadas 

32 instituições, nas nove ilhas.  

Em cada instituição visitada a metodologia utilizada foi a da explicação dos eixos do gru-

po de trabalho, a faixa etária e o período em análise. Seguindo-se uma intervenção do 

responsável da instituição, caracterizando-a e analisando as respostas públicas existen-

tes e, sempre que foi do interesse do responsável, contribuindo com propostas para me-

lhorar as respostas públicas de crianças e jovens dos 12 aos 18 anos.  

1.Entidade: AJITER - Associação Juvenil da Ilha terceira 
Responsáveis presentes na reunião: Décio Santos 

Data: 9 de março de 2018 

Ilha: Terceira 
Concelho: Angra do Heroísmo 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

  Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 
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Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Luis 

Rendeiro(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) e César Toste(PSD, em substitui-

ção de Mónica Seidi) 

A AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira é uma associação que tem, presentemen-

te, dois jovens em colaboração permanente e uma estrutura de voluntários.  

Fundada em 2003, trabalha transversalmente na área da juventude, articulando as suas 

respostas com as que são propostas pelas entidades públicas. Ao longo do ano, progra-

mam diferentes atividades que visam cobrir áreas específicas e que são apoiadas pela 

Direção Regional da Juventude, valorizando este apoio como estruturante para a inter-

venção da associação. Consideram que o mais importante é trabalhar na prevenção, no-

meadamente através da família, promovendo, por isso, a educação parental. Nesse sen-

tido, a AGITER organizou um seminário intitulado “Educação para a Saúde”, vocacionado 

para os pais e que foi considerado um contributo positivo para a relação entre pais e fi-

lhos.  

A associação, categorizada como centro UNESCO Jovem Insula, recorre ao programa 

Erasmus, estando presentemente a preparar onze jovens, dos 15 aos 23 anos, para parti-

ciparem no programa Erasmus na Hungria. Este programa é uma excelente medida para 

contribuir para a autonomização, a capacitação e o desenvolvimento dos jovens, e para a 

sua relação com outros, em diferentes culturas e territórios geográficos. 

É sabido que existem diversas respostas públicas e que se têm vindo a intensificar ao 

longo dos anos, em parceria com entidades públicas, procurando responder às alterações 

societais evidenciadas. 
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Para dar melhores respostas aos jovens, reforçam a contínua aposta na formação paren-

tal, sendo que para suportar uma prevenção mais eficaz nesta matéria, há que focar a in-

tervenção das famílias na sua relação com os jovens. 

2.Entidade: Casa do Povo de Santa Bárbara 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Durval Santos; Paulo Fagundes 
e Paulo Renato 

Data:  9 de Março de 2018 

Ilha: Terceira 

Concelho: Angra do Heroísmo 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

    Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

    Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

    Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Luís 

Rendeiro(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) e César Toste(PSD, em substitui-

ção de Mónica Seidi) 

A Casa do Povo de Santa Bárbara é uma instituição com estatuto de IPSS (Instituição 

Particular de Solidariedade Social) há 12 anos, tendo particular implantação na comuni-
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dade terceirense, principalmente na zona oeste da ilha Terceira, em Santa Bárbara, Doze 

Ribeiras, Serreta e Biscoitos. Segundo os responsáveis, neste território residem algumas 

famílias desestruturadas, o que se repercute nas vivências escolares, havendo muitas cri-

anças sinalizadas por problemas de comportamento.   

A Casa do Povo possui um centro de dia, um centro de idosos e um ATL com 40 crianças 

inscritas, havendo, de acordo com os responsáveis, 18 em lista de espera. 

Para os responsáveis da Casa do Povo, o mais importante é trabalhar preventivamente, 

por meio de uma estratégia de parcerias, fomentando a boa articulação em rede. Assim, 

têm protocolos com a Santa Casa de Misericórdia de Angra e com a Cáritas.  

Como estratégias de aproximação à comunidade, a Casa do Povo desloca-se à escola 

uma vez por semana, organiza uma noite recreativa de 15 em 15 dias, e tem vários proje-

tos, designadamente o projeto Âncora, apoiado financeiramente pela Câmara Municipal 

de Angra e direcionado para o tratamento de dependências, e o projeto “Estudo a Saltar”, 

que funcionou durante três anos e beneficiou 24 jovens. Destes, 80% transitaram de ano, 

tendo-se registado três desistências.  

Foram ainda referido pelos responsáveis os pareceres enviados no âmbito da revisão do 

Regime de Enquadramento das Políticas de Juventude na Região Autónoma dos Açores; 

da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2028, e do Projeto 

de Resolução nº 3/XI - “Recomenda ao Governo Regional a Reabilitação de um Estudo 

sobre a Problemática da Toxicodependência”. 

Revelaram ainda que a dependência digital é uma preocupação, assim como a prevalên-

cia do consumo do álcool, do tabaco e de substâncias ilícitas.  
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Considerando a intervenção da Casa do Povo em diferentes matérias e que se plasma 

nos projetos que desenvolvem, consideram relevante criar mais postos de trabalho, com 

formação específica na área da cidadania, TIC, economia doméstica, etc.; valorizar a for-

mação na área do artesanato e ofícios tradicionais; dinamizar a educação não formal, 

nomeadamente através do apoio a crianças nos trabalhos de casa e na organização de 

campos de férias; elaborar o estudo relativo às dependências, que deverá integrar com-

portamentos aditivos lícitos, concretamente o álcool, o tabaco e o jogo; e promover a edu-

cação para a saúde em rede, com os mais diversos parceiros: Governo Regional, Autar-

quias, Associações Juvenis e Desportivas, Forças de Ordem e Segurança Pública, 

IPSS… 

3.Entidade:  Escola Básica e Secundária do Nordeste 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Nuno Amaral, Nélia Miranda e 

Guilherme Mourão (Representante da Associação de Alunos) 

Data:  24 de abril de 2018 

Ilha: São Miguel 
Concelho: Nordeste 

Eixo/Linha de Ação: : 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 
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  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Jorge 

Jorge(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) e Paulo Parece(PSD, em substitui-

ção de Mónica Seidi) 

A Escola conta com cerca de 80 alunos na faixa etária a que se dedica o grupo de traba-

lho, este foi informado de que a escola investe na prática desportiva. No que respeita aos 

clubes escolares, possui o clube de Jornalismo, Música (cerca de 30 a 35 crianças tocam 

nas bandas do Nordeste), Empreendedorismo, e Leitura, editando o jornal “Miradouro”.  

A Escola desenvolve um projeto educativo para a saúde, em parceria com o Centro de 

Saúde do Nordeste. Por ser preocupante e visível, foi aludido o consumo de droga e ál-

cool no concelho. Referiram a existência, na Achada, de uma unidade socioeducativa com 

cerca de 12 crianças, entre os 5 a 10 anos, com dificuldades de aprendizagem.  

Reconheceram haver projetos educativos para os alunos mais velhos, direcionados para 

as suas aptidões e com a componente prática, até porque, sublinham, a principal ambição 

destes jovens é trabalhar na lavoura, não obstante a auscultação dos alunos pela orienta-

ção escolar no 9º ano.  

Entendem ser necessário reforçar e consolidar a relação com a Casa de Trabalho do Nor-

deste, para melhor responder às crianças institucionalizadas. Realçaram ainda a preocu-

pação com a adaptação dos horários dos transportes coletivos aos horários escolares. 
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Ao nível das dependências, foi enfatizada a preocupação com o consumo de drogas, no-

meadamente canábis, e de álcool. A este propósito manifestaram preocupação pela não 

existência, na região, de apoio no tratamento para um jovem de 14 anos. Foi ainda referi-

do que, nos últimos anos, tem surgido o que consideram uma dependência nova, que 

afasta os jovens da prática de atividades, ou seja, o uso de equipamentos eletrónicos, 

quer computadores, quer telemóveis.  

Na avaliação das relações entre os alunos e a escola, entendem que os comportamentos 

dos filhos devem ser assumidos pelos pais, responsabilizando-os.  

No que diz respeito às intervenções e relações entre a escola e a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens, são de opinião que funcionam bem, criticando, porém, a ineficácia 

da intervenção dos tribunais de família e menores. 

Durante a reunião foi possível contar com a presença do presidente da Associação de Es-

tudantes da Escola do Nordeste, que fez uma explanação dos objetivos da direção da as-

sociação, dando como exemplo a dinamização da vida escolar, com atividades como jo-

gos de cartas e matraquilhos e a organização de festas no final do ano e no carnaval. 

O presidente da direção partilhou a perceção da mesma no que se refere aos cursos pro-

fissionais nas escolas públicas, que considera serem uma boa solução, embora, pelo que 

lhe foi dado observar, os alunos prefiram as escolas profissionais.  

4.Entidade: Casa de Trabalho e Proteção à Juventude Feminina de Nordeste 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião:  Patrícia Camboia, Verónica Ca-

bral e Sara Sousa 
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Data:  24 de abril de 2018 

Ilha: São Miguel 

Concelho: Nordeste 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável   Linha de Ação 

1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Jorge 

Jorge(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) e Paulo Parece(PSD, em substitui-

ção de Mónica Seidi) 

Desde 2012 que a Casa de Trabalho pertence à Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. 

Foi elaborada uma apresentação da instituição, que é uma casa de acolhimento e que re-

cebe jovens de ambos os sexos desde 2007. Possui capacidade para 12 crianças, estan-

do atualmente a acolher nove, entre os 10 e os 19 anos. Foi referido serem, principalmen-

te, raparigas com situações de consumo de droga. 

As responsáveis aludiram à falta de uma comunidade terapêutica nos Açores, o que moti-

va a ausência de apoio na região para tratamento na faixa etária dos 12 aos 18 anos.  

Não obstante o trabalho realizado, reforçaram a importância de trabalhar no pós-acolhi-

mento com os jovens, para que estes possam garantir a sua autonomia.  
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5. Entidade:  Kairós - Cooperativa de incubação iniciativas de economia solidária 
CRL 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Artur Martins, Paula Silva, Móni-

ca Bulcão e João Pimentel 

Data:  24 de abril de 2018 

Ilha: São Miguel 
Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação: : 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Jorge 

Jorge(PSD-em substituição de Maria João Carreiro) e Paulo Parece( em substituição de 

Mónica Seidi) 

A Kairós desenvolve o projeto Perkursos, que envolve, atualmente, 92 jovens, das quais 

32 raparigas entre os 14 e os 21 anos, por via da promoção de atividades profissionais, 

referenciando, em particular, os cursos de mecânica, cozinha e vocacionais. Os respon-

sáveis promoveram uma visita às instalações, tendo sido possível avaliar o estado das 

instalações, que, sua na opinião, é satisfatório.  

A Kairós entende que, perante a taxa de gravidez precoce que se verifica nos Açores, se 

deve começar cedo a sensibilização para o planeamento familiar. Porém, entende que um 
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número alargado de gravidezes na adolescência é planeado, como forma de autonomiza-

ção precoce. 

Na opinião dos responsáveis, o consumo de substâncias ilícitas está a iniciar-se mais 

precocemente, aos 12 anos, principalmente no que se refere a drogas sintéticas. A este 

propósito foi referida a inexistência de resposta pública para o tratamento de dependênci-

as no território dos Açores. 

Considera esta entidade ser muito importante trabalhar em rede, com o CDIJ (Centro de 

Desenvolvimento e Inclusão Juvenil), a comunidade escolar, e outras entidades interes-

sadas no desenvolvimento das crianças e jovens. 

Sugerem, ainda, mais vigilância por parte da PSP nas imediações das escolas e nos es-

paços frequentados pelos jovens à noite. 

6. Entidade:  Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delga-
da 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Alberto Leça e João Paulo Me-

deiros 

Data:  24 de abril de 2018 

Ilha: São Miguel  
Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livre 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

  Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 
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Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS); Jorge 

Jorge(PSD em substituição de Maria João Carreiro) e Paulo Parece(PSD, em substituição 

de Mónica Seidi) 

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada é uma associação 

sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal a proteção de pessoas e bens. Foi 

criada há mais de cem anos e atua nos concelhos de Ponta Delgada e Lagoa. 

Os Bombeiros de Ponta Delgada têm um grupo de Cadetes, entre os 11 e os 13 anos, 

que integra a escola dos Infantes e Cadetes. São cerca de 10 crianças que treinam todos 

os sábados de manhã. Esta medida tem como objetivo incentivar o voluntariado para a 

prossecução da atividade da associação. Por sua vez, a Charanga tem entre 55 a 60 

elementos, incluindo crianças e jovens.  

Considerando a relevância do voluntariado na sociedade, os valores da partilha e da vi-

vência em grupo, a direção é de opinião que esta atividade, que considera pioneira, deve 

ver reforçado o seu apoio financeiro, particularmente através do financiamento ao farda-

mento, o que poderá ser replicado por outras associações no território açoriano.  

Após a reunião foi realizada uma visita às instalações da Associação.  
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7. Entidade:  Associação Alternativa 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Paula Lopes 

Data:  4 de maio de 2018 

Ilha: São Miguel 

Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS) e Jorge 

Jorge(PSD em substituição de Maria João Carreiro) 

A Alternativa-Associação Contra as Dependências é uma IPSS (Instituição Particular de 

Solidariedade Social) criada em 1996, assumindo-se como uma associação de apoio ao 

toxicodependente e sua família. É especializada na reabilitação e reinserção de toxicode-

pendentes. 

Considerando os seus objetivos de intervenção, esta associação tem como metas princi-

pais, auxiliar as pessoas a abandonar o consumo problemático de substâncias psicoati-

vas e favorecer a sua (re)inserção. 

No seu plano de atuação focalizam-se em jovens entre os 18 e os 30 anos, realizando 

despiste de drogas com testes, de 15 em 15 dias, com acompanhamento psicológico e 

em comunidades terapêuticas no território continental. Tem regime de ambulatório para 

maiores de 30 anos.  
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No que concerne à faixa etária em análise, os jovens que solicitam uma resposta à Asso-

ciação, obtêm-no sob a forma de aconselhamento. Foi ainda referido que, no que respeita 

às “novas drogas sintéticas”, estas provocam mais dependência e alterações comporta-

mentais e alucinações. Consideram, que nesta matéria, é manifestamente preocupante a 

inexistência de testes para rastrear o consumo destas substâncias, e a sua forma fácil de 

aquisição, através das compras online e entrega via correio. 

Foi manifestada, ainda, preocupação pelo facto de as crianças e jovens institucionaliza-

dos não poderem aceder à prestação social (abono de família) durante a institucionaliza-

ção.  

Para a faixa etária em análise, é importante investir nos tempos livres, salientando que a 

resposta dos Centros de Atividade de Tempos Livres (CATL) deve ter em consideração, 

nas suas atividades, a adaptação a cada faixa etária. 

Realçaram, ainda, a necessidade de resposta para tratamento dos jovens desta faixa etá-

ria, que, no modelo atual, ocorre em comunidades terapêuticas no continente. 

Foi salientada a importância do apoio às famílias destes jovens, destacando-se, igual-

mente, o papel da escola na prevenção do consumo de substâncias lícitas e não lícitas, 

que tem realizado ao longo dos anos uma constante atividade nesta matéria. 

8. Entidade:  Lar da Mãe de Deus 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Sofia Carvalho, Maria de José 

Bento e Joana Medeiros 

Data:  4 de maio de 2018 

Ilha: São Miguel 
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Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

  

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS) e Jorge 

Jorge(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) 

A instituição Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social tem como missão educar, 

apoiar e promover o desenvolvimento integral dos jovens acolhidos. A instituição possui 

Lares de Acolhimento e valências de acolhimento, como a Casa Crescer, a Casa Maria 

Santo Cristo e a Casa Sorriso.  

Como resposta à faixa etária em análise, possui a casa de autonomização Lua Nova, que 

é uma valência de transição para a vida autónoma, com capacidade para oito jovens do 

sexo feminino, entre os 15 e os 18 anos, e cujo principal objetivo é apoiar as jovens para 

o ingresso na vida ativa. 

Para dar resposta às mães adolescentes ou grávidas existe a casa Laço Materno, para 

mães dos 13 aos 28 anos. A gravidez na adolescência é, no entender do Lar, uma ques-

tão cultural, uma vez que as jovens consideram ganhar autonomia com a maternidade. 

As crianças e jovens são institucionalizadas cada vez mais tarde, visto já existirem equi-

pas na rua que apoiam as famílias.  

Seguiu-se uma visita às instalações, sendo possível atestar as boas condições físicas do 

espaço.  
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9.Entidade:  APADIF - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do 
Faial Responsáveis pela entidade presentes na reunião: João Duarte, José Fia-
lho e Marta Faria 
Data:  14 de maio de 2018 

Ilha: Faial 

Concelho: Horta 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

    Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

   Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS) e Luis 

Garcia(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) 

A APADIF-Associação de Pais e Amigos Deficientes da Ilha do Faial, foi criada em 1993 

com o objetivo de apoiar e facilitar a adaptação ao meio envolvente das crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais, devido a deficiências físicas, intelectuais ou ou-

tras. 

A associação possui um CATL inclusivo, ATL Esperança, o único no Faial que recebe cri-

anças e jovens, com e sem capacidades, até aos 16 anos. No entender dos responsáveis, 

todas as valências de CATL devem ser inclusivas, permitindo a convivência entre crianças 

e jovens com e sem capacidades.  
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Desde 2009, a APADIF, através do CDIJ Ativar, trabalha com jovens de diferentes idades 

(principalmente entre os 13 e os 25 anos) para a estabilização do seu comportamento, 

que denota índices elevados de absentismo escolar e violência entre pares. Os jovens 

frequentam duas vezes por semana a escola, organizados em três turmas de currículo 

adaptado, já que o currículo regular não é satisfatório para este tipo de jovens com ligei-

ros atrasos ou problemas familiares.  

Possuem uma parceria do CDIJ Ativar com a Escola Manuel de Arriaga, no âmbito dos 

cursos de Formação Vocacional, que combate o absentismo e o abandono escolar. Con-

corre para tal a boa articulação entre a escola e o CDIJ.  

A APADIF possui os seguintes projetos: Serviço de Reabilitação, Banco de Ajudas Técni-

cas, Atelier de Tempos Livres, Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, Atelier de 

Trabalhos Manuais no Farrobo, Projecto Moviment’arte, Centro de Dia da Conceição, Fu-

tebol de Rua, e o Projeto Trilhos Saudáveis. 

Os responsáveis são de opinião que é visível que nos jovens do Faial se nota um elevado 

consumo de álcool e droga, considerando, por esta razão, que tem de se reforçar o con-

trolo destas substâncias nos festivais de verão e retardar o consumo de álcool e droga. 

Por este motivo, é fundamental investir no reforço da prevenção e, também, no tratamen-

to.  

10. Entidade:  AJIFA - Associações de Jovens da Ilha do Faial  
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Carlos Viveiros 

Data: 14 de maio de 2018 
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Ilha: Faial 

Concelho: Horta 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

    Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila(PS), Sónia Nicolau(PS), Susana Costa(PS) e Jorge 

Jorge(PSD, em substituição de Maria João Carreiro) 

A AJIFA-Associações de Jovens da Ilha do Faial é uma associação de jovens fundada em 

2014 e que intervém nas áreas do ambiente, cultura e desporto. Tem 76 sócios entre os 

12 e os 30 anos.  

Foi explicado que a associação atua especialmente na promoção ambiental e do despor-

to, desenvolvendo atividades alternativas como o snookball, waterball ou o bubble foot-

ball. 

Foi referido, ainda, que os jovens não estão despertos para participarem nas atividades 

associativas, preferindo o contato digital.  
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Salientam que o consumo de substâncias lícitas e ilícitas em idades precoces é uma pre-

ocupação e que os seus níveis de consumo resultam, em parte, da precoce frequência 

dos jovens em festivais e da manifesta reduzida supervisão na sua vida social e escolar. 

11. Entidade:  Escola Básica e Secundária de Santa Maria 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: João Fontes e Sandra Pereira 

Data:  4 de junho de 2018 

Ilha: Santa Maria 
Concelho: Vila do Porto 

Eixo/Linha de Ação: 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS); Paulo 

Parece (PSD, em substituição de Mónica Seidi), Maria João Carreiro (PSD) e a acompa-

nhar Bárbara Chaves (PS). 
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Os responsáveis pelo conselho executivo fizeram uma apresentação da instituição, refe-

rindo, no âmbito dos eixos do grupo de trabalho, que a oferta formativa desta escola, na 

faixa etária em avaliação, é muito diversificada, tendo do 7º ao 12º ano, 400 alunos. 

Sublinharam que possuem projetos diversos, salientando-se a participação no projeto 

CanSat, tendo obtido o 1º lugar na Holanda.  

A Escola tem uma associação de estudantes muito ativa e vários clubes, como o Europeu, 

o Desportivo, o do Teatro e o da Mecatrónica. 

Para as dificuldades dos alunos, a escola oferece apoio efetivo, dado dentro da sala de 

aula com um professor específico no 1º ciclo, o que é mimetizado nos 2º e 3º ciclos. Real-

çam o apoio personalizado, dado a grupos de dois ou três alunos, assim como o projeto 

Fénix nos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. 

O sucesso da escola baseia-se na estabilidade do corpo docente, que valoriza a diferen-

ciação pedagógica e realçando o PROSucesso. 

Do conhecimento da comunidade educativa que têm, o tempo livre dos jovens é passado 

no Folclore e na Banda, participando nos jogos desportivos. Foi valorizada a participação 

dos jovens na Associação de Jovens.  

Os responsáveis referiram que o consumo de tabaco é iniciado aos 13 e 14 anos. Na es-

cola não se percecionam alunos com efeitos de substâncias ilícitas. Salientam o projeto 

Saúde Escolar, com a prevalência de questionários e a fundamental parceria do Centro 

de Saúde. 
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No que respeita às opções curriculares, referem a necessidade de existência de cursos 

profissionalizantes e profissionais. Referiram ainda que as experiências da flexibilidade 

curricular existentes nas escolas Açorianas assumem-se como uma forma diferenciada de 

novas abordagens de organização escolar.  

Foi ainda referido o quanto imprescindível é a construção de um auditório para a escola. 

12. Entidade:  Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: José Humberto Chaves 

Data:  4 de junho de 2018 

Ilha: Santa Maria 

Concelho: Vila do Porto 
Eixo/Linha de Ação: 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

      Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS); Paulo 

Parece (PSD, em substituição de Mónica Seidi), Maria João Carreiro (PSD), e a acompa-

nhar Bárbara Chaves (PS) 

Os responsáveis pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto fizeram uma explana-

ção sobre a instituição. Referiram que a propósito dos objetivos do grupo de trabalho, a 

Santa Casa da Misericórdia disponibiliza explicações a 18 jovens a partir dos 12 anos, 
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graças à parceria que estabeleceu com a Edisoft, empresa que atua na Estação de Ras-

treio de Santa Maria.  

À data existe, igualmente, parceria com a escola preparatória, sendo apoiados três alunos 

de educação especial, entre os 12 e os 18 anos, que estão no CAO-Centro de Atividades 

Ocupacionais. 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto tem um espaço TIC na Malbusca. 

13. Entidade:  Escuteiros de Vila do Porto - Agrupamento 394 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Rui Esteves 

Data:  4 de junho de 2018 

Ilha:  Santa Maria 

Concelho: Vila do Porto 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS); Paulo 

Parece (PSD, em substituição de Mónica Seidi), Maria João Carreiro (PSD) e a acompa-

nhar Bárbara Chaves(PS) 

O responsável pelo agrupamento fez um enquadramento sobre a associação, referindo 

que integram o agrupamento 80 pessoas, entre dirigentes e crianças. Destas, cerca de 30 
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a 35 crianças, dos 10 aos 18 anos (de salientar que há um outro grupo de escoteiros em 

S. Bárbara). Fazem voluntariado com os jovens, que passa pelo SOS Cagarro, a limpeza 

do ambiente e o servir sopas, havendo atividades todos os sábados à tarde.  

Este agrupamento tem sido escolhido por psicólogos para acolher alguns jovens com Au-

tismo e Asperger, por aconselhamento médico e orientação familiar, sendo que a avalia-

ção é positiva. Neste agrupamento não se notam comportamentos aditivos, havendo uma 

preocupação pedagógica dos escuteiros sobre os assuntos relacionados com as depen-

dências e a sexualidade.  

No final da reunião foi efetuada uma visita às instalações, que na opinião do responsável 

respondem aos objetivos da associação. 

14. Entidade:  Escola Básica e Secundária da Graciosa 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Ricardo Oliveira, José Gregório, 

João Natal 

Data:  19 de junho de 2018 

Ilha: Graciosa 

Concelho: Santa Cruz da Graciosa 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

 Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos    

 Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

  Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

  Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 
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Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS); Sónia Nicolau (PS); João Paulo Ávila (PS); Ricardo Ramalho (PS, em 

substituição de Susana Costa); Jorge Jorge (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e 

João Bruto da Costa (PSD, em substituição de Maria João Carreiro);  

Os responsáveis pela instituição presentes na reunião procederam a um descritivo da es-

cola, referindo que a mesma responde a 630 alunos, com uma oferta formativa de ensino 

regular e profissional. 

Foi referido que a opção de intervenção escolar passa por ocupar os alunos com clubes 

escolares e atividades culturais e desportivas, dando como exemplo a SUMMER CUP, na 

2ª semana de julho, e os jogos desportivos. Existem os Clubes Escolares de Empreende-

dorismo e de Proteção Civil. 

No entendimento dos responsáveis, os resultados escolares obtidos resultam da proximi-

dade entre o diretor de turma e os encarregados de educação e do reforço do apoio aos 

alunos, com recurso à sala de estudo, sendo que, no ano letivo transato, seis alunos 

abandonaram a escola possuindo como habilitações académicas o 9º ano. 

Foi referido que no interior das instalações escolares não há consumo de estupefacientes. 

No âmbito das temáticas tratadas no grupo de trabalho, o Conselho Executivo entendeu 

que, para melhorar as respostas públicas, dever-se-ia ter em conta o recurso ao PROFIJ 

básico e secundário, bem como reforçar a formação de parentalidade praticada pelo 

ISSA. Há, igualmente, que fazer campanha de informação para uma maior supervisão pa-
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rental, bem como reforçar a fiscalização preventiva e aumentar os instrumentos punitivos 

no que se refere ao consumo de tabaco e bebidas. Melhorar as respostas públicas passa-

ria, também, pela extinção dos exames no 9º ano, pela eliminação da divisão curricular do 

2º ciclo, ficando o básico dividido em dois ciclos (1º ciclo - 4 primeiros anos e o outro ciclo 

5 anos). Finalmente, entendem que seria necessário estender a formação acompanhada 

aos professores, abrangendo os 2º e 3º ciclos, gozando dos bons resultados do 1º ciclo 

no âmbito do PROSucesso, e privilegiar a formação aos docentes em sala de aula. 

15. Entidade:  Clube Desportivo da Ilha Branca 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Rita Ávila e Ricardo Oliveira 

Data:  19 de junho de 2018 

Ilha: Graciosa 

Concelho: Santa Cruz da Graciosa 

Eixo/Linha de Ação: 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

 Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos    

 Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

 Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS); Sónia Nicolau (PS); João Paulo Ávila (PS); Ricardo Ramalho (PS, em 

substituição de Susana Costa); Jorge Jorge (PSD, em substituição de Mónica Seidi); João 

Bruto da Costa (PSD, em substituição de Maria João Carreiro);  
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O Clube Desportivo da Ilha Branca foi constituído a 30 de março de 1998 e realiza a sua 

atividade em proximidade com a Escola Básica e Secundária da Graciosa. Do 5º ano ao 

12º ano estão envolvidos cerca de 400 alunos. Foi referido que realizam atividades, para 

a prática de desporto, destinadas a crianças e jovens, sendo que do 2º, 3º e Secundário 

realizam atividades de exploração da natureza e Futsal. 

Os responsáveis referem que há uma ligação muito estreita com a comunidade e em par-

ticular com os encarregados de educação, desde logo através do voluntariado, motivando 

a participação nas diversas atividades. Sublinham a realização de trilhos com história, 

uma atividade que combina conhecimento do património e da história, atividade física e 

educação alimentar. Há uma incidência na prevenção de comportamentos e hábitos.  

Entendem, pela experiência que têm próximo da faixa etária em análise, que a realização 

de atividades culturais e desportivas que absorvem o tempo livre dos jovens é preventiva 

de possíveis hábitos de vida não saudáveis. 

São de opinião que existem jovens que demonstram falta de ambição e objetivos, tendo, 

também por este motivo, mais propensão para o consumo de substâncias lícitas e ilícitas.  

Nas temáticas tratadas por este grupo de trabalho, os responsáveis reforçam o papel das 

famílias nas dependências e na obesidade e a valorização do docente por via dos proje-

tos executados. 

Reforçam a necessidade de apoio financeiro, considerando a sua especificidade de clube 

escolar desportivo. 
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Nota: Não se realizou a visita à Filarmónica União Operária e Cultural Nossa Senhora dos 

Remédios por impedimento da sua direção, tendo sido substituída pela visita ao Clube 

Desportivo Os Minhocas. 

16. Entidade:  Clube Desportivo Os Minhocas 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Dora Valadão 

Data: 2 de julho de 2018 

Ilha: Flores 
Concelho:  Santa Cruz das Flores 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), Manuel Pereira (PS, em substituição de João Paulo Ávila), Sónia Nico-

lau (PS), Susana Costa (PS); Bruno Belo (PSD-em substituição de Mónica Seidi) e Jorge 

Jorge (PSD-em substituição de Maria João Carreiro) 

A responsável fez um descritivo do clube desportivo, referindo que a atividade principal é 

o futsal, com cerca de 60 crianças, dos 5 aos 18 anos (35 crianças dos 12 aos 18 anos). 

Aludiu que existem outras atividades desportivas na ilha, como o vólei (atividade escolar) 

e o ténis de mesa. 

No âmbito dos temas do grupo de trabalho, refere que uma das preocupações deve ser a 

intervenção precoce, com reforço da prevenção, uma vez que se regista consumo de dro-
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ga. A este propósito entende que há desinteresse e falta de acompanhamento dos pais. 

Nesta senda, salienta a necessidade da formação parental. 

17. Entidade:  Clube Desportivo Fazendense  
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Vítor Sousa 

Data:  2 de julho de 2018 

Ilha: Flores 

Concelho: Lajes das Flores 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

     Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Manuel Pereira (PS, em substituição de João Paulo Ávila), Sónia Nico-

lau (PS), Susana Costa (PS); Bruno Belo (PSD, em substituição de Mónica Seidi) e Jorge 

Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro) 

O responsável pelo Clube referiu que a associação tem 263 atletas, dos 4 aos 40 anos 

(dos 12 aos 18 serão cerca de 40 adolescentes), desenvolvendo o ténis de mesa e o fut-

sal para os dois géneros. 

No que respeita às ações do clube quanto ao apoio ao desenvolvimento da criança na li-

gação à vida escolar, foram criados apoios educativos, sob a forma de explicações, dadas 
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por cinco explicadores que apoiam as crianças antes da hora do treino no Clube Despor-

tivo. 

Foi referido pelo responsável que os psicólogos da escola estão a encaminhar os miúdos 

com comportamentos violentos para este grupo desportivo, mas seria importante que este 

acompanhamento fosse mais consistente e ao longo de todo o ano letivo. 

18. Entidade:  Escola Mouzinho da Silveira 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Deolinda Estevão e Anabela San-

tos 

Data:  3 de julho de 2018 

Ilha: Corvo 

Concelho: Corvo 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 
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Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), Iasalde Nunes(PS, em substituição de João Paulo Ávila), Sónia Nico-

lau(PS), Susana Costa(PS); Bruno Belo(PSD-em substituição de Mónica Seidi) e Jorge 

Jorge(PSD-em substituição de Maria João Carreiro) e Paulo Estevão(PPM) 

A Escola Mouzinho da Silveira tem 42 alunos. Destes, há dois com necessidades educati-

vas especiais, um com dislexia e outro com défice cognitivo, sendo apoiados pela profes-

sora de educação especial e pelo psicólogo que vem das Flores.  

Desde 2013 que esta escola tem o ensino secundário até ao 12º ano e no ano letivo de 

2018-2019 oferecerá o ensino especializado em desporto para o 5º e 7º anos, com o judo. 

Não tem PROFIJ nem Ensino Profissional, mas há alunos que saem com 15 e 16 anos 

para seguir estes percursos na Terceira ou Faial.  

Há muitas atividades extracurriculares, como o desporto, leitura, clube do ambiente, músi-

ca, dança e proteção civil. Há um clube desportivo federado e uma parceria com a SPEA, 

uma vez que há uma estufa na escola. Porém, há muita oferta lúdica e pedagógica no 

Corvo: banda, catequese, vólei, futsal, clube desportivo, etc. 

A necessidade de servir refeições escolares são para desenvolver a vertente pedagógica 

e garantir alimentação saudável, pois 50% dos alunos do Corvo são beneficiários do ren-

dimento social.  

O índice de insucesso desta escola justifica-se pela ausência de apoio escolar pelas famí-

lias, sendo necessário reforçar a diferenciação pedagógica. Foi ainda referido que, no 

caso do Corvo, o ensino individualizado não é positivo. As classificações obtidas nos 
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exames do 12º ano justificam-se, em parte, pela ausência de motivação no acesso ao en-

sino superior. 

A escola realiza campanhas ao nível da prevenção antitabágica e antidroga. 

No Corvo não há problemas de consumo de drogas, excesso de consumo de álcool, vio-

lência doméstica, nem gravidez na adolescência. 

9. Entidade:  Clube Desportivo Escolar do Corvo 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião:  Tânia Pipa 

Data:  3 de julho de 2018 

Ilha: Corvo 

Concelho: Corvo 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Iasalde Nunes (PS, em substituição de João Paulo Ávila), Sónia Nico-

lau (PS), Susana Costa (PS) e Paulo Estevão (PPM) 

Fundado em 2012, o Clube Desportivo Escolar do Corvo é federado desde 2014 e tem 70 

atletas federados. As atividades são o futsal e o voleibol, com 12 rapazes e 12 raparigas, 

a partir dos 12 anos de idade.  
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A prática de desporto pelos jovens contribui para a ocupação dos tempos livres, dissua-

dindo de comportamentos desviantes.  

Foi referida a mais-valia para a prática desportiva da existência de um técnico de despor-

to.  

20. Entidade:  Filarmónica Lira Corvense 
                        Grupo de Escuteiros do Corvo 

Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Paula Dias 

Data:  4 de julho de 2018 

Ilha: Corvo 

Concelho: Corvo 

Eixo/Linha de Ação:  
Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

 Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

    Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

     

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Iasalde Nunes (PS, em substituição de João Paulo Ávila), Sónia Nico-

lau (PS), Susana Costa (PS) e Paulo Estevão (PPM) 

Os escuteiros têm cerca de 25 jovens e a Filarmónica conta com 15 jovens.  

Não há problemas com os jovens corvinos ao nível de drogas, tabaco ou vício da internet. 
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As crianças do Corvo participam em inúmeras atividades, tendo o seu tempo livre muito 

preenchido.  

Manifestaram a dificuldade de inexistência de professores de música no quadro da escola 

do Corvo. 

21. Entidade:  UMAR - Açores - Associação para a Igualdade e Direi-
tos das Mulheres Núcleo da Terceira 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Rosa Carvalhal e Agostinho Pi-

nheiro. 
Data:  6 de setembro de 2018 

Ilha: Terceira 

Concelho: Angra do Heroísmo 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

     Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Sónia Nicolau (PS), Susana Costa (PS); Móni-

ca Seidi (PSD), Jorge Jorge (PSD, em substituição de Maria João Carreiro) e a acompa-

nhar o deputado César Toste (PSD). 

A “UMAR-Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres” intervém nas áreas da. 

Violência de Género e Apoio Social, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Transversalidade na 

Igualdade de Género, Emprego e Conciliação Profissional, Familiar e Pessoal. Empreen-

dedorismo. 
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Na faixa etária em análise, a UMAR edificou o projeto Violentómetro, focado na Violência 

no Namoro, nas ilhas Terceira, Faial e São Miguel, resultante de uma parceria com a Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Direção Regional da Solidariedade. Foi rea-

lizado um inquérito à população juvenil, abrangendo estudantes entre os 12 e os 18 anos. 

É previsível que até junho de 2019 sejam conhecidos os resultados do questionário.  

A responsável informou que a instituição colabora com o ISSA, no âmbito do programa de 

redução do impacto da violência em menores e no programa Conecta. A UMAR também 

desenvolve um programa com cariz de formação “afetivo sexual” dedicado aos jovens, 

que se materializa em cinco sessões numa turma. 

A UMAR salienta que trabalhar desde a primeira infância é fundamental, mas é preciso ter 

uma resposta local, ou seja, não é eficaz uma resposta global e igual para todos.  

Considera ainda que não há relação explícita entre dependências de drogas e violência. 

Refere que o Tribunal deveria ser mais célere e aplicar penas mais pesada, nos casos de 

violência doméstica. Sobre a eficiência penal, dão como exemplo os casos de Lisboa, Se-

túbal e Porto, cidades nas quais funcionam três equipas do Ministério Público que reco-

lhem informação logo após a ocorrência da violência. 

Face à experiência do trabalho realizado, consideram que, na esmagadora maioria das 

vezes, os jovens têm dificuldade em lidar com a frustração, tendo propensão para culpar o 

outro, vitimizando-se.  

É entendimento que a sociedade está mais desperta. Há mais denúncias e o trabalho rea-

lizado tem efeito na população. Constata-se, que há uma evolução cultural e comporta-
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mental. Importa continuar a intervir no terreno para fortalecer o comportamento dos jovens 

perante as mudanças societais. 

22. Entidade:  Conselho Executivo da Escola Secundária Vitorino 
Nemésio 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Augusta Escobar 

Data:  7 de setembro de 2018 

Ilha: Terceira 

Concelho: Praia da Vitória 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Susana Costa (PS); Jorge Jorge (PSD), César Toste (PSD, em substi-

tuição de Mónica Seidi). 

A Escola tem, atualmente, cerca de mil alunos, devido à baixa natalidade e relativamente 

a outras ofertas escolares próximas. É uma eco-escola. 
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Foi referida a existência de serviços de psicologia e de orientação, com dois psicólogos e 

um estagiário do programa Estagiar L, e nos serviços sociais, com uma técnica. 

Para a promoção de uma alimentação saudável, salientaram a existência de uma dieta 

normal e vegetariana. A escola tem uma horta biológica, trabalhada com professores e 

alunos, e no bar há sempre opção de sopa e salada. 

A escola promove o programa de educação parental e o projeto Escola Segura, em parce-

ria com a PSP. A existência do PROSucesso é considerada positiva, entendendo que o 

envolvimento das famílias deveria ser mais incentivado na vida escolar.  

Os alunos participam no Parlamento Jovem, ao nível do ensino básico e secundário. 

Os alunos participam nos jogos desportivos escolares, o que contribui para a dissuasão 

de comportamentos desviantes.  

Nesta escola, o consumo de droga tem vindo a decrescer e a principal preocupação é in-

centivar os comportamentos saudáveis, através da alimentação e do desporto. 

É identificado como um problema que preocupa a comunidade escolar, a violência verbal 

entre pares (alunos) e a violência através das redes sociais. Entende não haver consciên-

cia por parte dos alunos do grau de agressividade destas atitudes.  
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23.Entidade:  Unidade de Saúde da Ilha Terceira - Programa Percursos 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Luis Dutra, Sandra Costa, Manu-

ela Silva, Saul Machado, Emanuel Amorim 

Data:  7 de setembro de 2018 

Ilha:  Ilha Terceira 

Concelho: Angra do Heroísmo 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila (PSD), Susana Costa(PS); Jorge Jorge( PSD) e Cé-

sar Toste (PSD, em substituição de Mónica Seidi). 

O Percursos é um Programa de Manutenção por Substituição Opioide. À data, responde a 

400 utentes e faz substituição de opiáceos a cerca de 270. 

A intervenção do Percursos assenta numa equipa multidisciplinar, constituída por médico, 

enfermeiros, e Técnicos de Reabilitação (Psicólogo e Assistente Social).  

Os núcleos de saúde familiar funcionam na Praia da Vitória e na freguesia da Agualva.  

Os utentes são organizados em família, por residência e com um médico de família atri-

buído, respeitando o já implantado no que refere aos cuidados de saúde primária.  

Há problemas específicos e consideram que a resposta está no trabalho com a família, 

em primeiro plano. Por isso, mesmo usufruindo de um tratamento de opiáceos, o utente 

continua a ter o seu médico de família. 
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Referiram que o consumo de canábis se inicia aos 13 e 14 anos e enfatizaram a preocu-

pação com a dependência digital.  

24. Entidade:  Casa de Providência de São José 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Patrícia Silva, Telma Ferreira e 

Ana Paula Silveira 

Data:  26 de setembro de 2018 

Ilha:  Ilha São Jorge 
Concelho: Calheta 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

  Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Jorge Jorge (PSD), António Pedroso (PSD, em 

substituição de Mónica Seidi) e a acompanhar Marta Matos (PS). 

A Casa de Providência de São José é um lar de acolhimento que, à data, recebe 14 cri-

anças institucionalizadas. É a única instituição desta natureza na ilha, conseguindo dar 

resposta às situações existentes. 

O consumo de álcool na família e a negligência parental estão entre os fatores que mais 

contribuem para a decisão de institucionalização das crianças no lar. 

As responsáveis pela instituição referiram que é visível o consumo de substâncias lícitas 

no concelho.  
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São de opinião que importa reforçar a educação parental, para que se fortaleçam as 

competências parentais. 

25.Entidade:  Grupo de Teatro “Iuventute Virtutis” 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Andreia Melo 

Data:  26 de setembro de 2018 
Ilha:  Ilha São Jorge 

Concelho: Velas 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

    Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto(PS), João Paulo Ávila (PSD), Jorge Jorge( PSD), António Pedroso (PSD, 

em substituição de Mónica Seidi) e a acompanhar Marta Matos(PS). 

O Grupo de Teatro “Iuventute Virtutis” promove a sua atividade junto da comunidade, de 

forma a estimular o gosto pela arte. 

O teatro é utilizado como um veículo de transmissão de valores e recorrem a este para 

sensibilizar e estimular os comportamentos saudáveis. 

O público juvenil não adere à associação e às suas atividades por preferir a internet e jo-

gos. 
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Reforçam a importância da formação parental, realçando a curiosidade de os pais na apli-

cação de medidas disciplinares positivas optarem  por proibir a frequência nas atividades 

desportivas e culturais em benefício da utilização dos equipamentos digitais. 

No trabalho diário, sentem necessidade de formação. 

26. Entidade: Escola Básica e Se26. Entidade: Escola Básica e Secundária 
Lajes do Pico 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Presidente do Conselho Execu-
tivo Rafael Pereira, Vice-Presidentes José Ferreira e Tiago Jorge, Psicólogo Rui Ma-

teus e o Professor Paulo Oliveira 

Data:  27 de setembro de 2018 

Ilha:  Ilha do Pico 

Concelho: Lajes do Pico 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

   Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

   Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 
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Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PSD), Jorge Jorge (PSD), Marco Costa (PSD, em 

substituição de Mónica Seidi) e acompanhar Marta Matos (PS). 

A escola básica e secundária das Lajes do Pico é frequentada por 687 alunos, com ida-

des compreendidas entre os 12 e os 18 anos.  

Foram referidos os programas que a escola desenvolve, tais como “Saúde Escolar”, em 

articulação com a Unidade de Saúde de Ilha do Pico, e a atividade “Tu Decides”. A propó-

sito deste programa realçaram a mais-valia do mesmo, por trabalhar o jovem e a família 

numa atitude preventiva e de envolvimento do jovem, valorizando a relação família-escola 

e promovendo a responsabilização do jovem. À data, é um programa executado por inici-

ativa da escola.  

A participação de alunos no programa Erasmus estimula e promove o intercâmbio entre 

os jovens. 

No que refere ao consumo de substâncias ilícitas, valorizam o facto de as gerações ante-

riores à presente terem apresentado comportamentos mais gravosos. À data, não têm 

nenhuma sinalização de consumo, mas quando há evidência de consumo, os jovens são 

enviados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou para a Unidade de Saú-

de. 

Referiram que são pouco significativos os casos de gravidez na adolescência. 

No âmbito da violência entre pares, salientaram o ciberbullying, reforçando a dependência 

digital dos jovens aos equipamentos. 
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Reconhecem a existência da disponibilização de atividades em diferentes áreas, mas en-

tendem que devem ser reforçadas. 

27. Entidade: Obra Social Madre Maria Clara 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Irmã Conceição, Irmã Lina, Irmã 

Filomena e a Técnica de Serviço Social Susana Jorge 

Data:  27 de setembro de 2018 

Ilha:  Ilha do Pico 
Concelho: Madalena  

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

      Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Deputados presentes: 
Isabel Quinto (PS), João Paulo Ávila (PS), Jorge Jorge (PSD) e a acompanhar Marta Ma-

tos (PS). 

A Obra Madre Maria Clara possui um centro de acolhimento misto e um lar de infância e 

juventude do sexo masculino, o único na ilha. 

As responsáveis referiram que os recursos humanos da instituição são os adequados 

para o trabalho desenvolvido, tendo apoio de psicologia e terapia ocupacional semanal-

mente. Referem que, em situações específicas, recorrem ao Centro de Desenvolvimento 

e Estimulação Infantil “Pezinho no Chão”, como, por exemplo, nas áreas de pedopsiquia-

tria e terapia da fala, com recurso ao apoio social, e subsídio de educação especial.  
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À data, estão institucionalizadas dez crianças no centro de acolhimento misto e onze cri-

anças no lar de infância e juventude. 

No que diz respeito à relação da instituição com a escola, é avaliada como positiva, refor-

çando que as crianças institucionalizadas frequentam atividades de outras instituições, 

como, por exemplo, os escuteiros, a filarmónica, e clubes desportivos.  

Na análise da intervenção educativa, refere que existem duas crianças a frequentar uma 

resposta de percurso alternativo, com 16 anos, e adiantam que, pelo que lhes é dado ob-

servar, não há motivação por parte das crianças na frequência da escola. 

No entendimento da responsável, naquela que é a intervenção social na criança instituci-

onalizada, há um plano efetivo e global para o acompanhamento e desenvolvimento da 

criança. Porém, alerta que, no período de acolhimento da criança, a intervenção ao nível 

da família deveria ser reforçada. 

Foi referido que, na avaliação da instituição, importa a existência de lares de transição 

para consolidar as capacidades de autonomização para jovens a partir dos 16 anos.  

28. Entidade: APAV - Associação de Apoio à Vítima 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Raquel Rebelo, Sofia Carvalho e 

Sílvia Branco 

Data:  03 de outubro de 2018 

Ilha:  Ilha de São Miguel 
Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação: 
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 Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Sónia Nicolau (PS) e Jorge Jorge (PSD). 

Foi referido que a APAV desenvolve projetos sobre a temática do Bullying em diferentes 

anos escolares. O projeto consiste num conjunto de sessões escolares com turmas, pro-

movendo comportamentos saudáveis. É objetivo promover formação neste projeto para 

que, em formato cascata, a formação possa ser replicada nos ambientes escolares. 

A violência doméstica foi abordada, ainda como preocupação e mutação. Preocupação, 

porque os números ainda são elevados, não obstante a prevenção que existe; e mutação, 

porque há cada vez mais homens a denunciarem situações de violência, mais psicológica 

do que verbal (caraterística normalmente oposta, no que se refere à violência contra a 

mulher). A este propósito, a prevenção é fator chave, bem como a intervenção em crian-

ças que presenciam situações familiares de violência doméstica.  

Em virtude do trabalho no terreno, identificam como uma nova dependência, valorizada 

pela ausência de supervisão parental e muito tempo livre, a dependência digital. Para mi-

tigar o tempo despendido com as tecnologias (em diferentes formatos), sugerem a ocupa-

ção dos tempos livres com desporto e clubes temáticos, podendo as escolas, nesta maté-

ria, impulsionar a existência destes clubes pós horário escolar. Importa a articulação entre 

entidades para que se afira a melhor forma, em cada caso, de intervir com cada adoles-

cente.  

Página !  de !  123 307



                                                        �

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das respostas públicas na área da promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos

29. Entidade: A C.A.S.A. Bernardo Manuel Silveira Estrela - Centro de 
Desenvolvimento e Inclusão Juvenil 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Maria Medeiros, Elisabete Olivei-

ra, Jéssica Pacheco, Maria Jorge Andrade, Luís Melo, Diana Aguiar e Rui Pacheco 

Data:  03 de outubro de 2018 
Ilha:  Ilha de São Miguel 

Concelho: Ribeira Grande 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

      Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Sónia Nicolau (PS), João Paulo Ávila (PS) e Jorge Jorge (PSD) 

Os responsáveis pelo espaço CDIJ, A Escolha Certa, da instituição A C.A.S.A., apresenta-

ram os valores do projeto, assente no trabalho de equipa, na solidariedade e no acompa-

nhamento. A. C.A.S.A. está presente com os serviços que presta a mais de 320 utentes/

famílias. No CDIJ, à data, trabalham com 44 jovens.  

Foi explicada a forma de funcionamento do CDIJ, que se baseia, por excelência, na rela-

ção pessoal entre os técnicos e os jovens. A relação do CDIJ com a escola é de parceria, 
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de trabalho conjunto. Para que se atinja um bom resultado, é disponibilizada formação 

aos professores, para que melhor possam desempenhar a sua função com estes jovens, 

que têm particularidades de atitudes e de comportamento. O CDIJ recebe os jovens após 

o período escolar, que termina por volta das 13h00, até às 17h00. O espaço do CDIJ é 

dividido em respostas para os jovens. Desde a sala de informática ao ginásio, ao espaço 

de leitura, ao de música, ao atelier de expressões e à cozinha. É notório o desenho de um 

espaço único, que satisfaça os jovens na procura do seu rumo, ao seu ritmo.  

Simultaneamente, possuem projetos de intervenção na comunidade com os jovens. A títu-

lo de exemplo, foi referido o “Futebol de Rua”, que, enquanto desporto, cativa os jovens, 

permitindo presenças em grupo e estímulo para outras oportunidades.  

Do universo de jovens que frequenta o CDIJ, cerca de 11 assumem o consumo de drogas 

sintéticas. Alguns são acompanhados pela associação Alternativa. 

Considerando a necessidade de continuidade de estudos, referem a debilidade ao nível 

dos transportes públicos da Ribeira Grande para Ponta Delgada, com o objetivo de 

frequência de escolas profissionais, uma vez que os cursos disponibilizados, na Ribeira 

Grande e Rabo de Peixe, nem sempre correspondem às suas expetativas. Porém, por 

vezes, a reduzida autonomia pessoal, mesmo com a oferta de transportes, é impeditiva da 

frequência de cursos fora do concelho da Ribeira Grande. 

Página !  de !  125 307



                                                        �

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das respostas públicas na área da promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos

30. Entidade: EsMúsica (Escola de Música) 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião:  Carlos Mendes e Carlos Moura 

Data:  03 de outubro de 2018 
Ilha:  Ilha de São Miguel 

Concelho: Ribeira Grande/Rabo de Peixe 

Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livre 

      Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Sónia Nicolau (PS), João Paulo Ávila (PS) e Jorge Jorge ( PSD). 

A associação está sediada no Cine Teatro Miramar e fomenta a inclusão de crianças e jo-

vens através da música, no estilo Jazz. Na faixa etária dos 12 aos 14 anos tem cerca de 

100 jovens.  

Os professores da Associação fomentam a parceria com a escola. No universo de crian-

ças e jovens que frequentam a associação, representam cerca de 70% com recurso à 

ação social escolar. Na componente familiar, há aproximação e interesse das famílias pela 

frequência da associação. A intervenção da Associação tem como objetivo acompanhar 

as crianças e jovens, mas também envolver as famílias. 
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As crianças e jovens que frequentam a Associação moram, maioritariamente, em Rabo de 

Peixe, sendo que nos últimos anos têm tido solicitações fora da Vila e do Concelho. 

Entendem que é preciso potencializar a intervenção da Escola de Música ( necessitam de 

reforço de financiamento) e de reforçar o papel das famílias, no meio que as envolve, 

para promover nas crianças e jovens o gosto por atividades pós-escolares e pela própria 

escola, de forma a impulsionar o seu crescimento e desenvolvimento de forma positiva. 

31.Entidade: Solidaried'Arte - Associação de Educação e integração 
pela Arte e Desenvolvimento Cultural Social e Local 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião: Leonardo Sousa, Ana Viegas e 

João Oliveira 

Data:  03 de outubro de 2018 

Ilha:  Ilha de São Miguel 

Concelho: Ponta Delgada 
Eixo/Linha de Ação:  

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

   Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

   Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

  Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

  Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 
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Deputados presentes: 

Isabel Quinto (PS), Sónia Nicolau (PS), João Paulo Ávila (PS) e Jorge Jorge (PSD). 

A Solidaried'Arte é uma associação que promove a inclusão pela arte e cultura. Desde 

2008 que tem traçado um caminho de diferenciação com proximidade aos jovens. À data, 

intervém em cerca de 226 jovens, dos quais 70% estão na faixa etária dos 12 aos 18 

anos. 

Entende a arte como uma ferramenta para adquirir objetivos que a escola atual não atin-

ge, tais como competências sociais para a vida ativa e novas competências comporta-

mentais. A este propósito refere-se à imperativa do aluno como o centro do processo edu-

cativo e à participação do aluno no processo de aprendizagem. 

A Associação intervém a nível social e comunitário, através de grupos de teatro, dança e 

expressão dramática.  

Por força das circunstâncias, os responsáveis referiram a intervenção tida naquela que é 

uma realidade dos anos recentes, ou seja, o acolhimento de jovens (cerca de 16, na tota-

lidade) em conflito interior e com a família, devido à decisão de mudança de género, e 

que se encontravam em situação de pobreza e abandono social. Nesta matéria, a associ-

ação interveio, dando acolhimento, aconselhamento e orientação escolar e profissional. O 

apoio dado pelas entidades governamentais tem sido importante para responder a esta 

nova situação.  

Entendem, nesta matéria, que importa reforçar a intervenção para promover a informação 

e a desconstrução da heteronormatividade, no sentido de melhor preparar a sociedade 

para as mudanças, a que os Açores não são alheios.  
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Realçam que, não obstante o apoio Governamental, entendem necessária a existência de 

um veículo de resposta a estes jovens, no sentido de os aconselhar e orientar nas suas 

escolhas.  

32. Entidade: Associação Cultural e Recreativa dos Remédios 
Responsáveis pela entidade presentes na reunião:  

Data:  03 de outubro de 2018 

Ilha:  Ilha de São Miguel 
Concelho: Ponta Delgada 

Eixo/Linha de Ação:  

Nota: não se realizou a visita, porque a instituição estava fechada há hora de chegada 

dos deputados. 
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Informação das Autarquias 

1. Entidade: Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 
Data:  02 de Março de 2018 

Ilha: Terceira 

Concelho: Angra do Heroísmo 

“... esta Câmara Municipal desenvolveu, entre 2007 e 2017, as seguintes iniciativas 

abrangendo jovens entre os 12 e os 18 anos de idade: Ações de sensibilização e esclare-

cimento dirigidas a alunos do 3.º ciclo e ensino secundário, nas áreas da prevenção de 

comportamentos de risco e dependências; bullying; gravidez na adolescência; alimenta-

ção saudável e igualdade de género; atribuição de prémios de mérito escolar; Organiza-

ção de diversos eventos desportivos, culturais e recreativos com, e para, jovens, nomea-

damente comemorações do Dia da juventude; programa Férias Desportivas; concursos de 

fotografia e vídeo; e participação nas edições das Festas Sanjoaninas.” 

2. Entidade: Câmara Municipal da Madalena 
Data:  12 de Março de 2018 

Ilha: Pico 

Concelho: Madalena do Pico 

“...a Câmara Municipal da Madalena tem desenvolvido nos últimos anos uma série de ini-

ciativas dirigidas aos jovens, entre os 12 e aos 18 anos de idade, nomeadamente: Mada-

lenaVentura - acampamento nas pausas letivas de verão; Atribuição de Bolsas de Estudo 
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a Alunos do Ensino Superior; Atribuição de prémio de melhor aluno; Acolhimento de está-

gios profissionais; Acolhimento de jovens a realizar programa da OTL e Jovens Solidários; 

Centro de Formação Artística; Cartão Jovem Municipal; Apoio a diversas campanhas de 

sensibilização nomeadamente ao nível do consumo de estupefacientes, consumo de ál-

cool e de sensibilização ambiental; Promoção da saúde através de diversas iniciativas 

desportivas.” 

3. Entidade: Câmara Municipal da Calheta 
Data:  19 de Março de 2018 

Ilha: São Jorge 

Concelho: Calheta 

“...esta Câmara Municipal não desenvolveu ou teve iniciativas, no período mencionado, 

na área de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens com mais de 12 anos. 

No entanto esta Câmara Municipal tem apoiado as diversas iniciativas de outras entida-

des…” 

4. Entidade: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 
Data:  27 de Março de 2018 
Ilha: São Miguel 

Concelho: Vila Franca do Campo 

“A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (…) cumpre informar que na sua interven-

ção perante as preocupações sociais com as crianças e os jovens do concelho desenvol-

veu, e continuo a fazê-lo, um trabalho de parceria com as entidades locais com valências 
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específicas para trabalhar com o referido público alvo. No período referenciado, a autar-

quia financiou e prestou apoio logístico às várias atividades e projetas levados a cabo pe-

las entidades locais. (...) 

(...) enquanto membro pertencente à CPCJ, organizou fóruns e campanhas de sensibili-

zação associadas às problemáticas de infância e juventude. Individualmente a Câmara 

Municipal promoveu atividades como a Semana da Criança; a Semana da Juventude, as 

escolinhas do futebol e projetas OTL. (...)” 

5. Entidade: Câmara Municipal da Praia da Vitória 
Data:  28 de Março de 2018 

Ilha: Terceira 

Concelho: Praia da Vitória 
  

“(...) Município da Praia da Vitória desenvolveu, os seguintes projetos e iniciativas, con-

cernentes a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade: Pro-

grama de Preparação para a Universidade I Orientação Vocacional (2009- 2017. Alunos 

do 12" ano); Projeto "vamos aprender a estudar melhor" (2015- 2017. Alunos do 2° e 3° 

ciclo); apoio psicológico - Psicoterapia breve (2015- 2017. Jovens entre os 10 e 18 anos); 

Apoio psicopedagógico e reabilitação psicomotora (jovens até aos 13 anos); Viagem a 

Lisboa com um grupo de crianças de bairros sociais (jovens até aos 13 anos); Distribuição 

de prendas de Natal e realização de festa de Natal com crianças carenciadas (jovens até 

aos 13 anos); Atelier de arte-terapia (jovens até aos 13 anos); Teatros infantis (jovens até 

aos 12 anos); Colónias de férias da Páscoa e do Verão (jovens até aos 13 anos); Colabo-

ração nas atividades e formação na APACDPV- Associação de Pais e Amigos das Crian-

ças Deficientes da Praia da Vitória (jovens a partir dos 15 anos); Seleção e encaminha-
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mento de jovens para a Universidade de Verão - Verão Jovem na Universidade dos Aço-

res; Treino de competências de empregabilidade para jovens com necessidades educati-

vas especiais (jovens entre os 12-18 anos); Formação e Orientação de estágios profissio-

nais da turma de animadores 

socioculturais da Escola Secundária Vitorino Nemésio; Colaboração com a Junta de Fre-

guesia da Agualva na realização de férias intergeracionais e atividades no âmbito do pro-

grama OTL-J.” 

6. Entidade: Câmara Municipal do Nordeste 
Data:  28 de Março de 2018 

Ilha: São Miguel 

Concelho: Nordeste 
  

“... a Câmara Municipal do Nordeste informar V. 

Exa., que as atividades desenvolvidas na área da proteção e dos direitos das crianças 

são sobretudo da competência da CPCJ do Nordeste, sendo esta entidade uma valência 

do município…” 
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7. Entidade: Câmara Municipal de São Roque do Pico 
Data: 4 de Abril de 2018 

Ilha: Pico 

Concelho: São Roque do Pico  

“...Atividades realizadas no período entre 2007 e 2017 com jovens dos 12 aos 18 anos 

2007 

“Encontro "Relações Pais e Filhos" com o Prof Dr. Eduardo Sá Atividades lúdicas para jo-

vens entre os 12 e 16 anos; Semana da Juventude- JUVEROCK no Jardim Municipal; Fé-

rias desportivas de verão para jovens dos 6 aos 16 anos nos meses de julho e agosto; 

 2008 

" Concurso de desenhos sobre várias temáticas em parceria com a EBS São Roque: 

-Negligência/absentismo 

- Direitos das Crianças 

- Maus tratos Físicos 

- Abuso Sexual 

- Abuso emocional 

- Síndrome da criança abusada 

" Férias desportivas de verão para jovens dos 6 aos 16 anos nos meses de julho e agos-

to; 

2009 

Concurso de desenhos em parceria com a EBS São Roque do Pico sobre o tema: "Famí-

lia ... A Minha ... A Tua ... A Nossa ... "; Férias desportivas de verão para jovens dos 6 aos 

16 anos nos meses de julho e agosto;  

2010 

Férias desportivas de verão para jovens dos 6 aos 16 anos nos meses de julho e agosto; 

"Colhe uma Estrela e Fá-la Brilhar" 
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2011 

Palestra sobre o tema do Bul!iyng, com o Prof Dr. Eduardo Sá na EBS de São Roque do 

Pico; Palestra na EBS São Roque do Pico com o Dr. Alberto Peixoto sobre os perigos da 

internet e "Colhe uma Estrela e Fá-la Brilhar" 

2014 

"Juventude em Alerta" (2014 a 2017); "Futebol de Rua" (2014 a 2017) e OTL-jovem(2014 

a 2017) 

2015 

"Natalândia" (2015 a 2017) 

2016 

Corrida pela Interculturalidade em parceria com a Direção Regional das Comunidades 

participação especial de Naíde Gomes; Caminhada pela Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância/Juventude (2015 a 2017) 

2017 

Projeto Roque 30; Projeto para jovens com Workshops de fotografia, informática e turismo 

rural /trilhos” 

8.Entidade: Câmara Municipal das Velas 
Data:  08 de Abril de 2018 

Ilha: São Jorge 

Concelho: Velas 

  

“...os projetos e iniciativas desenvolvidos pela Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens do Concelho de Velas com a colaboração do Município, no período entre 2007 e 

2017 foram as seguintes: 
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Tenda da CPCJ - 2008; Exposição de Desenhos elaborados na "Tenda da CPCJ" - 2009; 

Dia da Criança - 2010; Concurso/ Exposição de Desenhos "Os Direitos pelo Olhar de uma 

Criança" - 2011; Distribuição de panfletos - 2011; Dia da Criança - 2012; Dia da Criança - 

2013; Dia da Criança - Escola Dinâmica - 2014; Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância - Largada de Balões - 2016; Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância- Ex-

posição de Laços Azuis - 2017; Exposição de Altarínhos- "Tempos de Natal"  - 2017” 

9.Entidade: Câmara Municipal da Povoação 
Data:  13 de Abril de 2018 

Ilha: São Miguel 

Concelho: Povoação 

  

“...não obstante o fato das atividades desenvolvidas não serem exclusivamente direciona-

das para as idades referenciadas, na área musical, por exemplo, a Autarquia é responsá-

vel pela criação de um "Coro Infanta-Juvenil, no âmbito da Organização da Gala Regional 

dos Pequenos Cantores Caravela D'Ouro".” 

10.Entidade: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 
Data:  26 de Abril de 2018 

Ilha: Flores 

Concelho: Santa Cruz 
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“...as iniciativas desenvolvidas junto de jovens com idades compreendidas entre os 12 e 

os 18 anos de idade, foram desenvolvidas no âmbito da Comissão de Proteção de Crian-

ças e jovens, a qual este município é um dos parceiros.” 

11.Entidade: Câmara Municipal da Horta 
Data:  8 de Maio de 2018 
Ilha: Faial 

Concelho: Horta 

“...Município da Horta é parceiro nas atividades desenvolvidas na área da promoção dos 

direitos e protecção das crianças e jovens, promovidas pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens em Risco da Horta.” 

12.Entidade: Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 
Data:  10 de Maio de 2018 

Ilha: Graciosa 

Concelho: Santa Cruz 

  

“...o Município de Santa Cruz da Graciosa, no período em referência, fez um investimento 

significativo em atividades e projetas que englobam a faixa etária mencionada, destacan-

do-se a atribuição de bolsas de estudo universitárias (10 por ano), a organização do Car-

naval da Graciosa e especialmente a concessão de diversos apoios ao nível do desporto.” 
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13.Entidade: Câmara Municipal de Lagoa 
Data:  5 de novembro de 2018 

Ilha: São Miguel 

Concelho: Lagoa 

“... informamos que esta Câmara tem como iniciativa desenvolvida na área da proteção de 

crianças e jovens entre os 12 e os 18 anos, o processo de participação cívica - Orçamen-

to participativo Jovem. (...) colabora com algumas instituições locais, em diversos projetos 

deste âmbito, nomeadamente campos de férias , feira de atividades de tempos livres, en-

tre outros, não sendo para tal o seu promotor.” 

14.Entidade: Câmara Municipal do Corvo 
Data:  18 de janeiro de 2019 

Ilha: Corvo 
Concelho: Corvo 

“... esta Câmara Municipal desenvolve várias atividades para os seus jovens, sendo parte 

das mesmas da responsabilidade da CPCJ, da qual o Município faz parte integrante, in-

clusivamente da sua comissão restrita. 

Cumulativamente com essas, o Município proporciona condições a diversas instituições 

desportivas e recreativas, para o desenvolvimento de várias atividades de entre as quais 

se destacam as seguintes. 

Contrato programa com o Clube Desportivo Escolar do Corvo: 

Apoio financeiro à Sociedade Filarmónica Lira Corvense, na manutenção da escola de 

música. 
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Disponibilização de diversas atividades de prática desportiva no âmbito do programa cria-

do em 2015, pelo Município “Corvo em Movimento”. 

Atribuição de bolsas de estudo aos alunos de ensino superior, politécnico e profissional. 

Operacionalização do programa OTLJ em diversas áreas de integração. 

Potencialização de diversas saídas dos jovens à ilha das Flores afim de participarem em 

vários torneios desportivos durante as férias de Verão. 

Apoio à associação de jovens na realização do “Festival Moinhos”” 

15.Entidade: Câmara Municipal Lajes das Flores 
Data:  21 de janeiro de 2019 

Ilha:  Flores 

Concelho: Lajes das Flores 

“... Este município tem vindo a desenvolver ao longo dos anos diversas atividades direcio-

nadas aos jovens…. 

Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior. 

Acolhimento em estágios profissionais. 

Acolhimento de jovens no âmbito do programa OTLJ 

Apoio e organização de diversas campanhas de sensibilização referente a diversas temá-

ticas (sensibilização ambiental, cancro, consumo de estupefacientes…) 

Promoção da saúde dos jovens, com a organização de torneios de voleibol de praia, fut-

sal, corridas…) 

 Organização de atividades durante as interrupções letivas 

Apoio ao associativismo nas áreas da cultura e desporto…” 
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Análise Documental 

Esta análise resulta do tratamento de dados solicitados pelo grupo de trabalho, conforme 

acordado na reunião de 29 de janeiro de 2018, e posteriormente enviados pelo Secretário 

Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, contemplando dados 

da área da juventude, saúde, solidariedade social e educação e que constam como anexo 

7 do presente relatório. 

A disposição dos dados tratados, sob a forma tabelas, sempre que possível, enquadram-

se nos eixos e linhas de ação identificados a 17 de janeiro de 2018. Sendo o período em 

análise 2007-2017, à data da solicitação da documentação. No que respeita ao ano de 

2017 em algumas áreas não existiam dados disponíveis e existem dados que pela sua 

complexidade se encontram unicamente no anexo 7. 

Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudá-
vel 

Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

Objetivo: Identificar as dependências dominantes 

 a) álcool 

 b) tabaco 

           c) drogas 
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Tabela 1 - Prevalência de consumo ao longo da vida: álcool, tabaco, substâncias ilíci-
tas, tranquilizantes/sedativos não prescritos - Dados do Dia da Defesa Nacional (DDN) 

Tabela 2 - Prevalência de consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida - Dados do 
Dia da Defesa Nacional (DDN) 

Consumos 2015 2016

Álcool 86,50% 87,90%

Tabaco 65,50% 69,40%

Substâncias ilícitas 34,00% 38,60%

Tranq./sedativos Np 13,80% 14,50%

Drogas ilícitas 2015 2016

Cannabis 31,40% 36,30%

Anfet./Metanfet. 11,40% 12,30%

NSP 10,30% 10,80%

Alucinogénios 8,70% 10,30%

Cocaína 8,00% 9,50%
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Tabela 3 - Prevalência de consumo recente (últimos 12 meses): álcool, tabaco, subs-
tâncias ilícitas, tranquilizantes/sedativos não prescritos - Dados do Dia da Defesa Na-
cional (DDN) 

Tabela 4 - Prevalência de consumo recente (últimos 12 meses) de substâncias ilícitas - 
Dados do Dia da Defesa Nacional (DDN) 

Consumos 2015 2016

Álcool 80,20% 80,50%

Tabaco 56,40% 56,10%

Substâncias ilícitas 26,60% 28,30%

Tranq./sedativos Np 10,00% 10,00%

Drogas ilicitas 2015 2016

Cannabis 24,90% 27,20%

Anfet./Metanfet. 8,10% 8,00%

NSP 7,50% 7,20%

Alucinogénios 6,80% 7,30%

Cocaína 6,60% 7,20%
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Linha de Ação 1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Objetivo 1: Conhecer tipologias de violência entre pares  

       a) violência no namoro


   

Tabela 5 - Tabela com dados “Discriminações e violências: Inquérito aos/às jovens es-
tudantes do ensino secundário e profissional da Região” no ano de 2015 

Género

Ilha

Total
São 

Miguel
Santa 
Maria Terceira Pico Faial

São 
Jorge

Gracios
a Corvo Flores

Jovens 
vitimas de 
violência 

no namoro

Fem. 142 3 28 14 4 8 5 0 0 204

Mas. 59 1 7 8 1 3 1 0 1 81

TOTAL 201 4 35 22 5 11 6 0 1 285

total de 
inquiridos

Fem. 1224 61 262 78 19 54 44 2 21 1765

Mas. 1002 48 209 89 33 66 33 2 15 1497

TOTAL 2226 109 471 167 52 120 77 4 36 3262
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    b) bullying 

Tabela 6 - Dados resultantes questionário relativo ao Bullying - 6º ao 8º ano 

Indicadores 6º ao 8º ano

Ano letivo 
2014/2015

Ano letivo 
2015/2016

Ano letivo 
2016/2017

20 278 Alunos - 49,91% de 
percentagem  
de resposta

19 407 Alunos - 69,71% de 
percentagem  
de resposta

19 89 Alunos – 67,63% de 
percentagem de  

resposta

Foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

20,2 % Foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

21,5 % Foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

23,0 %

Foram vítimas de 
bullying de forma 
eletrónica

8,8 % Foram vítimas de 
bullying de forma 
eletrónica

8,6 % Foram vítimas de 
bullying de forma 
eletrónica

10,3 %

Foram vítimas de 
bullying (inclui todos 
os tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos 
últimos 2 meses

12,3 % Foram vítimas de 
bullying (inclui todos 
os tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos 
últimos 2 meses

12,6 % Foram vítimas de 
bullying (inclui todos 
os tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos últimos 2 meses

13,4%

Tendo sido vítimas de 
algum tipo de bullying 
nos últimos 2 meses, 
não falaram com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

5,0 % Tendo sido vítimas 
de algum tipo de 
bullying nos últimos 2 
meses, não falaram 
com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

4,6 % Tendo sido vítimas de 
algum tipo de bullying 
nos últimos 2 meses, 
não falaram com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

4,2 %

Já praticaram bullying 
sobre outras pessoas

10,3 % Já praticaram 
bullying sobre outras 
pessoas

9,2 % Já praticaram bullying 
sobre outras pessoas

9,4 %
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Tabela 7 - Dados resultantes questionário relativo ao Bullying - 9º ao 12º ano 

Indicadores 9º ao 12º ano

Ano letivo 
2014/2015

Ano letivo 
2015/2016

Ano letivo 
2016/2017

20 278 Alunos - 49,91% de 
percentagem  
de resposta

19 407 Alunos - 69,71% de 
percentagem  
de resposta

19 189 Alunos – 67,63 % de 
percentagem de  

resposta

Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

7,1 % Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

6,5 % Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying no recinto da 
escola

6,5 
%

Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying duma forma 
eletrónica

5,1 % Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying duma forma 
eletrónica

4,4 % Nos últimos 12 meses 
foram vítimas de 
bullying duma forma 
eletrónica

5,5 
%

Foram vítimas de 
bullying (inclui todos os 
tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos últimos 2 meses

9,0 % Foram vítimas de 
bullying (inclui todos os 
tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos últimos 2 meses

8,1 % Foram vítimas de 
bullying (inclui todos os 
tipo de bullying, 
incluindo eletrónico) 
nos últimos 2 meses

8,4 
%

Tendo sido vítimas de 
algum tipo de bullying 
nos últimos 2 meses, 
não falaram com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

4,3 % Tendo sido vítimas de 
algum tipo de bullying 
nos últimos 2 meses, 
não falaram com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

4,0 % Tendo sido vítimas de 
algum tipo de bullying 
nos últimos 2 meses, 
não falaram com os 
professores e/ou pais 
sobre isso

4,0 
%

Já praticaram bullying 
sobre outras pessoas

7,8 % Já praticaram bullying 
sobre outras pessoas

9,3 % Já praticaram bullying 
sobre outras pessoas

9,2 
%
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Objetivo 2: identificar comportamentos no domínio da saúde mental  

a) distúrbios alimentares 

Tabela 8 - Dados relativos à Obesidade  

OBESIDADE

USI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

USI Santa Maria 10 19 17 18 18 82

USI São Miguel 152 288 407 507 642 1996

USI Terceira 49 94 144 188 224 699

USI Graciosa 3 15 13 14 15 60

USI S.Jorge 2 9 36 33 36 116

USI Pico 8 28 31 44 47 158

USI Faial 14 33 36 45 54 182

USI Flores 1  10 17 21 49

USI Corvo  9 4 3 5 21

TOTAL 239 495 698 869 1062 3363
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Tabela 9 - Dados relativos ao Excesso de Peso 

EXCESSO DE PESO

USI 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

USI Santa Maria 14 34 45 52 48 193

USI São Miguel 112 427 687 912 1075 3213

USI Terceira 40 138 248 305 332 1063

USI Graciosa 2 16 24 30 27 99

USI S.Jorge 3 23 66 82 81 255

USI Pico 3 41 64 96 100 304

USI Faial 7 53 74 85 96 315

USI Flores   20 28 28 76

USI Corvo  12 4 4 5 25

TOTAL 181 744 1232 1594 1792 5543
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Objetivo 3: Identificar comportamentos no domínio da saúde sexual   

a) gravidez na adolescência 

 Tabela 10 - Partos na Região Autónoma dos açores, por idade da mãe e por ano 

Idade da 
mãe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

13  1      2   

14 6 2 2 2 1 1 1 4 5 3

15 13 16 10 10 9 14 7 6 4

140

16 29 28 28 15 28 15 20 20 8

17 71 46 53 37 59 36 37 25 31

18 87 69 88 60 56 50 57 37 48

19 83 88 91 75 68 58 55 48 42

Total 289 250 272 199 221 174 177 142 138 143
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�  

Gráfico 1 -  Partos na Região Autónoma dos açores, por idade da mãe e por ano 
Observações: Nota-se uma diminuição significativa ao longo dos últimos 10 anos no que 
toca ao número de partos em mães adolescentes  

Tabela 11 - Taxa de gravidez precoce no território Português e por ano 

Nº de partos em mães adolescentes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

289

250
272

199
221

174 177

142 138 143

Taxa de gravidez 
precoce 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Portugal 8,8 8,4 8 7,5 6,7 6,1 5,3 4,7 4,3 2,8

Continente 8,4 8,1 7,7 7,3 6,5 6 5,1 4,5 4,2 2,7

Açores 17,4 15,4 16,8 12,5 14 10,8 11,3 9,2 9,2 9,6

Madeira 12,5 11,4 10,1 8,8 6,7 4,9 6,2 4,2 2,7 1,7
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Observação: Ao longo dos anos os dados dos Açores tem diminuído  convergindo  para a 

média nacional 

 b) abuso sexual  

Tabela 12 - Número de crianças/jovens acompanhados no âmbito da ERASCJ - Estra-
tégia Regional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças 
Nota: Não é feita desagregação por ilha, para salvaguarda das crianças e jovens vítimas 

de abuso sexual, não obstante o programa ter abrangência regional. 

 2013 2014 2015 2016
2017 

(Jan a 
Set)

Número de crianças/jovens 
acompanhados no âmbito da ERASCJ 2 11 22 27 16
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Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Objetivo: Conhecer as opções formativas dos jovens na componente não letivo 

Tabela 13 - Participação de jovens estudantes no programa Educação Empreendedora 

Observações: No período analisado, e embora com oscilações, o crescimento total obser-

vado tem sido considerável, em 2010 registavam-se 1040 jovens a participar neste projeto 

na região e em 2017 temos 2785. 

 Sta. 
Maria

São  
Miguel Terceira Graciosa São 

Jorge Pico Faial Flores Corvo Total.

2010/2011 0 640 160 40 80 80 40 0 0 1040

2011/2012 40 900 200 60 130 80 40 0 0 1450

2012/2013 60 1445 245 40 120 160 60 40 12 2182

2013/2014 60 765 400 41 128 145 65 42 6 1652

2014/2015 100 1186 346 109 220 375 120 56 5 2517

2015/2016 0 1285 410 110 220 525 80 40 0 2670

2016/2017 0 1415 530 110 280 375 105 0 0 2815

2017/2018 0 1465 450 110 280 375 105 0 0 2785

T o t a l 
(ilha) 260 9101 2741 620 1458 2115 615 178 23  
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Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Tabela 14 - Número de fases e de participações nos Jogos Desportivos Escolares 

Ciclo de 
Ensino

Número de 
fases

Número de 
escolas 

participantes

Número de participações

Comitivas Alunos Acompanhantes

2º Ciclo 3 fases zonais 12 12 321 82

3º Ciclo 3 fases zonais 14 14 279 64

Ensino 
Secundário

7 fases de iha 9 19 201 31

4 fases 
interilhas 8 16 162 28

Total 61 963 205
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Tabela 15 - Participações nas diferentes fases do MEGASPRINTER/MEGASALTO 

MEGASPRINTER/MEGASALTO

Ilha
Fase de Escola Fase de Ilha Fase Regional Fase Nacional

Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos

Santa Maria 1 88 1 41 0 0 0 0

São Miguel 14 2553 14 434 3 3 1 1

Terceira 8 1110 8 244 7 12 3 3

Graciosa 1 70 1 50 0 0 0 0

São Jorge 3 343 3 101 3 12 0 0

Pico 3 301 3 82 3 7 1 1

faial 2 218 2 122 2 43 1 1

Flores 1 151 1 47 0 0 0 0

Corvo 1 34 1 30 0 0 0 0

Total 34 4868 34 1151 18 77 6 6
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Tabela 16 - Projetos especiais - corta-mato escolar 

CORTA-MATO ESCOLAR

Ilha
Fase de Escola Fase de Ilha Fase Regional Fase Nacional

Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos Escolas Alunos

Santa Maria 1 73 1 68 1 2 0 0

São Miguel 22 2224 22 465 3 6 1 2

Terceira 8 646 8 214 4 7 4 4

Graciosa 1 114 1 96 1 7 0 0

São Jorge 3 267 3 101 3 8 0 0

Pico 3 384 3 105 3 48 0 0

faial 2 212 2 109 2 6 1 2

Flores 1 135 1 76 1 5 0 0

Corvo 1 34 1 25 1 3 0 0

Total 42 4089 42 1259 19 92 6 8
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Tabela 17 - Dados demografia federada   
- Atividades Subaquáticas/ Aeronáutica/ Andebol/ Atletismo/Automobilismo/Badminton/

Basquetebol/ Canoagem/ Ciclismo/Columbofilia/Dança Desportiva/Desporto Equestre/

Esgrima/Futebol/Futsal/Ginástica Aeróbica/Ginástica Rítmica/Golfe/Hóquei em Patins/

Jetski/Judo/Karaté/Kickboxing/Motociclismo/Natação/Parapente/Patinagem Artística/Pa-

tinagem Velocidade/Pesca Desportiva/Pesca Desp. Alto Mar/Surf/Ténis/Ténis de Mesa/

Tiro com Armas Caça/Tiro com Arco/Tiro de Precisão/Triatlo/Vela/Voleibol/Xadrez 

DEMOGRAFIA FEDERADA

MASCULINO FEMININOS TOTAL

Juvenis Juniores Juvenis Juniores Juvenis Juniores

2007 1438 892 686 2899 2124
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Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Objetivo: Apreciar as tipologias da participação cívica 

 a) Associativismo 

 b) Voluntariado  

Tabela 18 - Número de jovens envolvidos no programa Antes de me Discriminares, 
Conhece-me 

Antes de me Discriminares, Conhece-me

 S Maria S 
Miguel

Terceir
a Faial Pico S 

Jorge
Gracios

a Flores Corvo Total

2013 3200 5880 1600 0 0 1600 0 0 0 12280

2014 2117 2117 192 500 62 300 300 300 0 5888

2015 257 4730 1244 180 400 340 120 195 44 7510

2016 2000 3793 764 0 560 0 0 0 0 7117

2017 558 3457 1236 402 0 0 0 0 0 5653
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Tabela 19 - Participação de jovens no programa Parlamento Jovem 

PARLAMENTO JOVEM

 S Maria S 
Miguel Terceira Faial Pico S 

Jorge Graciosa Flores Corvo Total

2012 3 44 17 8 6 13 3 0 0 94

2013 3 55 20 8 8 14 0 3 0 111

2014 3 45 22 8 5 12 0 3 0 98

2015 5 67 20 8 9 10 3 3 3 128

2016 3 59 18 8 11 10 3 3 3 118

2017 3 61 18 9 14 8 3 3 3 122
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Ilha Unidade Orgânica Escola
Associação

Legalmente 
Constituída

Em Fase de 
Legalização

Santa 
Maria EBS de Santa Maria EB 2,3/S Bento Rodrigues Sim

São 
Miguel

EBS de Nordeste EB 2,3/S de Nordeste Sim

EBS Povoação EB 2,3/S Mª Isabel Carmo 
Medeiros Sim

EBS de Vila Franca do 
Campo

EB 2,3/S Vila Franca do 
Campo Não Não

ES Antero de Quental ES Antero de Quental Sim

ES Domingos Rebelo ES Domingos Rebelo Sim

ES da Lagoa ES da Lagoa Não Sim

ES Laranjeiras ES Laranjeiras Sim

ES da Ribeira Grande ES da Ribeira Grande Sim

Terceira

EBS Tomás de Borba EB 1,2,3/JI/S/EA Tomás de 
Borba Sim

ES Jerónimo Emiliano de 
Andrade

ES Jerónimo Emiliano de 
Andrade Sim

ES Vitorino Nemésio ES Vitorino Nemésio Sim

Graciosa EBS da Graciosa EB 2,3/S da Graciosa Sim

São Jorge
EBS da Calheta EB 2,3/S Pde. Manuel 

Azevedo da Cunha Sim

EBS das Velas EB 2,3/S de Velas Não Sim

Faial ES Manuel de Arriaga ES Manuel de Arriaga Sim
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Tabela 20 - Existência de Associações de Estudantes por Unidade Orgânica e ilha 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Ilha Unidade Orgânica Escola Associação

Pico

EBS da Madalena EB 2,3/S Cardeal da Costa 
Nunes Sim

EBS de São Roque do 
Pico EB 2,3/S São Roque do Pico Sim

EBS das Lajes do Pico EB 2,3/S Lajes do Pico Sim

Flores EBS das Flores EB 2,3/S Padre Maurício de 
Freitas Sim

ASSOCIAÇÕES JUVENIS E ASSOCIADOS

2007

ILHA Concelho Nº de 
Associações

Nº de Associados

Feminino Masculino TOTAL

Santa 
Maria

Vila do Porto
1 123 156 279

Subtotal 1 123 156 279

S. Miguel

Ponta Delgada 13 1 090 1 175 2 265

Lagoa 4 105 134 239

V i l a F r a n c a d o 
Campo 3 324 295 619

Povoação 0 0 0 0

Nordeste 1 56 47 103

Ribeira Grande 2 90 86 176

Subtotal 23 1 665 1 737 3 402
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ASSOCIAÇÕES JUVENIS E ASSOCIADOS

2007

ILHA Concelho Nº de 
Associações

Nº de Associados

Terceira
Angra do Heroísmo 2 34 78 112

Praia da Vitória 0 0 0

Subtotal 2 34 78 112

Graciosa Santa Cruz-Graciosa 1 83 145 228

Subtotal 1 83 145 228

S. Jorge
Velas 1 19 98 117

Calheta 0 0 0

Subtotal 1 19 98 117

Pico 

Madalena 2 240 371 611

S. Roque do Pico 0 0 0

Lajes do Pico 0 0 0

Subtotal 2 240 371 611

Faial Horta 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0

Flores Santa Cruz-Flores 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0

Corvo Vila do Corvo 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0

CNE* R.A.A. 1 1 757 1 989 3 746

AEP* R.A.A. 2 761 603 1 364

AGP* R.A.A. 1 250 0 250

Subtotal 4 2 768 2 592 5 360

TOTAIS 34 4 932 5 177 10 109
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Tabela 21 - Associações Juvenis e Associados por ilha ano de 2007 

ASSOCIAÇÕES JUVENIS E ASSOCIADOS

2017

ILHA Concelho Nº de 
Associações

Nº de Associados

Feminino Masculino Total

Santa 
Maria

Vila do Porto
1 237 264 501

Subtotal 1 237 264 501

S. Miguel

Ponta Delgada 20 1 218 1 496 2 714

Lagoa 5 122 158 280

Vila Franca do Campo 5 100 110 210

Povoação 2 16 26 42

Nordeste 4 109 109 218

Ribeira Grande 6 152 208 360

Subtotal 42 1 717 2 107 3 824

Terceira
Angra do Heroísmo 6 457 440 897

Praia da Vitória 0 0 0

Subtotal 6 457 440 897

Graciosa Santa Cruz-Graciosa 1 11 50 61

Subtotal 1 11 50 61

S. Jorge
Velas 1 60 224 284

Calheta 0 0 0

Subtotal 1 60 224 284
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Tabela 22 - Associações Juvenis e Associados por ilha ano de 2017 visitas 

Observação: No período analisado verifica-se que houve um aumento no número de as-

sociações criadas nas diferentes ilhas. 

ASSOCIAÇÕES JUVENIS E ASSOCIADOS

2017

ILHA Concelho Nº de 
Associações

Nº de Associados  
Feminino       Masculino           Total

Pico  
Madalena 3 251 371 622

S. Roque do Pico 1 13 19 32

Lajes do Pico 0 0 0

Subtotal 4 264 390 654

Faial Horta 2 58 41 99

Subtotal 2 58 41 99

Flores Santa Cruz-Flores 1 10 11 21

Subtotal 1 10 11 21

Corvo Vila do Corvo 13 18 31

Subtotal 0 13 18 31

CNE* R.A.A. 1 1 845 1 919 3 764

AEP* R.A.A. 2 301 304 605

AGP* R.A.A. 1 105 0 105

Subtotal 4 2 251 2 223 4 474

TOTAIS 62 5 078 5 768 10 846
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Nota: Durante o decorrer dos trabalhos de e audições, houve a necessidade de analisar o 

número de crianças e jovens sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jo-

vens (CPCJ)  e jovens institucionalizados, abaixo se resumem os dados obtidos. 

Tabela 23 - Jovens Sinalizados pelas CPCJ - 11 aos 14 anos 

Observações. No período analisado houve um aumento de jovens sinalizados pelas 

CPCJ - Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.  

JOVENS SINALIZADOS

Ilhas
Anos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S. MIGUEL  374  311 378 472 627 735 604 594 742

STA MARIA  0  8 9 14 8 13 9 9 14

TERCEIRA  140  162 164 314 228 143 239 235 303

S. JORGE  13  8 7 15 8 7 18 22 13

GRACIOSA  4  19 5 13 5 5 17 5 18

PICO  28  24 36 27 24 38 34 30 39

FAIAL  26  58 52 37 35 27 30 32 47

FLORES  5  4 2 6 2 5 5 12 1

CORVO  0  0 3 0 0 1 0 0 1

AÇORES  590  594 656 898 937 974 956 939 1178
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Tabela 24 - Jovens Institucionalizados pelas CPCJ (Comissões de Proteção de Crian-
ças e Jovens) - 11 aos 14 anos 

Observações: no período analisado nota-se que entre 2007 e 2014 houve um aumento 

de jovens sinalizados tendo decrescido entre 2014 e 2017 

JOVENS INSTITUCIONALIZADOS

Ilhas
Anos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S. MIGUEL 7 35 52 45 64 80 88 95 103 58 57

STA MARIA 2 2 2 2 2 3 3 4 1 0 0

TERCEIRA sem 
dados 31 39 26 32 32 26 31 30 18 16

S. JORGE 9 9 11 6 7 7 6 8 7 6 5

GRACIOSA 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

PICO 0 3 3 0 2 2 3 4 6 9 9

FAIAL 2 6 10 11 14 18 25 27 18 16 13

FLORES 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0

CORVO 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1

AÇORES 21 87 120 176 124 145 153 169 165 107 101
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Avaliação da Respostas públicas 

Conclusões 

De âmbito genérico 

1. Há uma consciencialização crescente de que o desenvolvimento saudável dos jo-

vens é responsabilidade de toda a comunidade; 

2. No território regional há respostas públicas para a faixa etária em análise que são 

transversais aos vários departamentos governativos, mas que necessitam ser me-

lhoradas ; 

3. Há um entendimento positivo e generalizado a respeito da existência de respostas 

públicas governamentais em parceria com as instituições, embora também exista a 

perceção que as mesmas podem ser significativamente melhoradas; 

4. Sem prejuízo de as entidades de primeira linha estarem mais despertas, por via da 

intensificação da formação dos seus agentes, verifica-se a necessidade do reforço 

dessa formação em matéria de Promoção e Proteção dos Direitos dos Jovens; 

5. Verificam-se algumas lacunas em matéria de supervisão parental; 
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6. Há uma intervenção, que pode ser melhorada e ampliada, na sensibilização e in-

formação junto dos jovens em matéria de Saúde, Educação e Promoção e Prote-

ção dos direitos das Crianças e Jovens; 

7. Foi constatado no terreno que nas ilhas de menor dimensão o trabalho em rede en-

tre instituições é mais profícuo; 

8. Na análise ao número de jovens sinalizados, entre 2007 e 2017, constata-se um 

aumento que resulta, em parte, de uma maior e melhor intervenção das entidades 

de Promoção e Proteção dos Direitos dos Jovens. Paralelamente, assiste-se a uma 

redução do número de jovens institucionalizados; 

9. Os comportamentos desviantes tendem a ser mais mediatizados, mas de acordo 

com os técnicos da área, isso não significa uma diminuição ou aumento dos casos 

problemáticos que existem na Região; 

10.Nos Açores não se verificam casos de delinquência grupal; 

11. Foram rececionados pareceres de quinze autarquias e que são parte integrante 

deste relatório; 

12.Constatou-se que o Centro Tutelar Educativo é uma necessidade na Região Autó-

noma dos Açores. 
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De âmbito específico 

EIXO 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida sau-
dável 

13.Constata-se em todas as unidades de saúde de ilha a existência de Equipas de 

Comportamentos Aditivos e Dependências, que têm como objetivo por em prática 

planos de ação, quer para a resolução dos problemas ligados ao álcool quer para o 

combate ao tabagismo; 

14.Por via de alteração legislativa, consubstanciada no DLR nº 10/2018/A de 28 de 

agosto – Regime Jurídico de Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas na Região 

Autónoma dos Açores, procedeu-se ao aumento da idade legal do consumo de ál-

cool dos 16 para os 18 anos; 

15.A realização anual do Fórum Regional do Álcool e Saúde permite integrar e envol-

ver entidades públicas e privadas na sensibilização e informação da população; 

16.Constata-se que não existem comunidades terapêuticas nos Açores para menores 

de 18 anos, o que implica que os jovens tenham que se deslocar para o território 

continental; 

17.Constata-se a necessidade de um Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores para 

a faixa etária dos 14 aos 24 anos, estando a decorrer concurso público para o efei-

to; 
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18.Existem Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, que abrangem todas 

as ilhas, estando sediadas nas ilhas São Miguel, Terceira e Faial; 

19.Foi referido, de forma generalizada, pelas instituições e personalidades ouvidas, a 

existência de ações de sensibilização e informação na área da prevenção do con-

sumo de substâncias lícitas e ilícitas, embora os altos níveis de consumo registado 

na Região indiciem que as mesmas têm de ser significativamente ampliadas e me-

lhoras, uma vez que os resultados poderão ser vistos a médio e longo prazo; 

20.Constata-se o aparecimento de novas drogas sintéticas consumidas por esta faixa 

etária, adquiridas por via eletrónica e rececionadas por via marítima ou aérea; 

21.É referido de forma exaustiva pelos responsáveis das instituições, o surgimento de 

uma nova forma de dependência por parte dos jovens, a Dependência Digital; 

22.É possível aferir que, no período em análise, o fenómeno da violência no namoro 

preocupa, de forma generalizada, as entidades e a sociedade civil; 

23.Nos espaços escolares e de saúde ainda estão disponíveis produtos açucarados, 

contrariando comportamentos e hábitos de alimentação saudável; 

24.Nos dados analisados em três anos letivos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), 

verificaram-se variações mínimas nos casos registados de vítimas de bullying em 

recintos escolares; 

25.Regista-se um aumento de jovens vítimas de bullying por via eletrónica; 
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26.Verifica-se que, entre 2013 e 2017, aumentou o número de jovens com excesso de 

peso a aceder ao Sistema Regional de Saúde; 

27.Ficou patente, quer nas audições, quer nas visitas, que os programas de Saúde 

Escolar são uma realidade em todas as escolas e que passaram a abranger pro-

gressivamente os CDIJ e Escolas Profissionais, embora se tenha constando que 

há margem de melhoria dos mesmos; 

28.Constata-se uma crescente presença dos jovens para a realização do exame glo-

bal de saúde, que ocorre aos 12 e 13 anos: Atingiram-se 87% dos jovens em 

2016/2017 e 88% em 2017/2018. O exame avalia o peso e altura dos jovens, o seu 

desenvolvimento psicomotor, a visão, a audição, a dentição, a postura, a lingua-

gem e o estado pubertário dos jovens; 

29.Foram detetadas, por parte de responsáveis de instituições, necessidades de mais 

respostas ao nível de saúde mental dos jovens; 

30.Não obstante o aumento do número de consultas de psiquiatria para jovens, regis-

ta-se a necessidade de uma melhor resposta; 

31.Verifica-se, pela análise aos dados obtidos e audição, que no período de 10 anos a 

taxa de gravidez precoce reduziu dos 17,4% para 7.9% em 2017; 

32.Constata-se que, entre janeiro de 2013 e setembro de 2017, os casos acompanha-

dos no âmbito da Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual 

de Crianças, passaram de dois para dezasseis, mas de acordo com a opinião das 

personalidades ouvidas e das entidades visitadas, esta subida não significa neces-
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sariamente que as situações estejam a aumentar, tendo igualmente que considerar 

aqueles que são os efeitos positivos da maior sensibilização para a deteção e de-

núncia destes casos; 

33.Foi possível atestar que as campanhas de informação e sensibilização junto da 

opinião pública e o trabalho de formação realizado nas instituições que trabalham 

na área da infância são considerados positivos; 

EIXO 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

34.Constata-se, das entidades e personalidades ouvidas, a necessidade de repensar 

o Currículo Regional de Educação Básica, considerando a experiência da flexibili-

dade curricular; 

35.Verifica-se a importância de alterar o paradigma de funcionamento e conteúdos da 

disciplina de Cidadania; 

36.Atestou-se nas visitas realizadas às diferentes instituições escolares a existência 

de dois paradigmas: um a privilegiar a escola pública sem a existência de cursos 

profissionais no ensino secundário e outro a apoiar a existência desses cursos na 

escola pública; 

37.É notória a existência de diversas respostas escolares centradas no aluno, com 

projetos regionais e/ou de escola e que vão ao encontro do Projeto Educativo da 

Escola, embora exista espaço de melhoria neste âmbito; 
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38.Constata-se que a disponibilização da Tele-Aula é uma boa resposta, mas que não 

está articulada entre as entidades de forma a responder aos jovens que dela ne-

cessitam; 

39.É evidente que a existência do PROSucesso é valorizada pelas comunidades edu-

cativas como um instrumento de melhoria no percurso dos alunos e no desempe-

nho dos professores. 

EIXO 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

40.Constata-se a necessidade de clarificação da forma de intervenção nos espaços 

CATL, nomeadamente da adequação das atividades de tempos livres, face ao 

alargamento da faixa etária (dos 3 aos 18 anos); 

41.Verifica-se a existência em todas as ilhas de respostas desportivas, cívicas ou cul-

turais embora nem sempre exista respostas territoriais equilibradas; 

42.É de generalizado entendimento que a ocupação de tempos livres em práticas 

desportivas, cívicas ou culturais é uma mais-valia para o jovem, promovendo a sua 

capacitação pessoal e comportamentos saudáveis. 
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Recomendações 

De âmbito genérico 

1. Sendo responsabilidade do Governo da República, considera-se relevante a cria-

ção de um Centro Tutelar Educativo na Região Autónoma dos Açores; 

2. Reforçar o Programa de Educação Parental nas nove ilhas e alargá-lo a todas as 

famílias e instituições de acolhimento; 

3. Aumentar as campanhas de informação e de sensibilização para a Promoção e 

Proteção dos Direitos dos Jovens, devendo as mesmas ser adaptadas aos grupos 

etários; 

4. Promover formação às entidades de 1ª linha uniformizando linguagens e procedi-

mentos; 

5. Reforçar a formação dos técnicos das entidades para atuar para a Promoção e 

Proteção dos Direitos dos Jovens; 

6. Melhorar o trabalho em rede entre as entidades públicas e instituições; 

7. Através da Secretaria Regional da Solidariedade Social alertar o Instituto de Apoio 

à Criança para a reestruturação da linha “SOS-Criança” diversificando os meios de 

acesso a esta bem como a possível alteração da nomenclatura para linha “SOS-

Criança e Jovem”; 
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8. Intensificar a articulação entre o Governo dos Açores e as autarquias em políticas 

de juventude; 

9. Melhorar a articulação entre os vários departamentos governamentais nas respos-

tas públicas; 

10.Sendo responsabilidade do Governo da República, considera-se relevante a im-

plementação de uma avaliação regional do programa Escola Segura; 

11.Promover a participação das famílias nas diversas actividades organizadas pelas 

entidades públicas e privadas.  

De âmbito específico: 

EIXO 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

12.Avaliar formas de atuação no tratamento de dependências entre os 12 e os 14 

anos; 

13.Proibir a venda, em espaços escolares e de saúde, de produtos prejudiciais à saú-

de (doces, salgados, chocolates…); 

14.Reforçar a literacia em saúde e da promoção de ações de sensibilização para hábi-

tos de vida saudável, nomeadamente nos estabelecimentos de ensino e em parce-

ria com as CPCPJ, associações locais e municípios; 
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15.Criar  mecanismos para garantir que todos os jovens realizam o exame global de 

saúde; 

16.Instituir o exame global de saúde aos 17-18 anos; 

17.Reforçar os recursos médicos na Região na especialidade de pedopsiquiatria, bem 

como de outras áreas profissionais - médicos, enfermeiros especializados, técnicos 

de serviço social, terapeutas da fala, educadores de ensino especial, psicomotricis-

tas e terapeutas ocupacionais - criando uma Rede de Referenciação de Saúde 

Mental Infantojuvenil, descentralizada, em funções das necessidades territoriais; 

18.Promover campanhas de informação e sensibilização para a prevenção da depen-

dência digital dirigidas aos jovens; 

19. Incluir no Programa de Formação Parental, formação específica para a prevenção 

da dependência digital; 

20.Definir e melhorar a atuação da Comissão na dissuasão para a toxicodependência, 

dotando as comissões de melhores condições de trabalho; 

21.Reforçar o acesso aos cuidados de saúde primários por parte dos jovens com a 

atribuição de médico de família. 

EIXO 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 
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22.Reformular o CREB - Currículo Regional da Educação Básica, tendo em conside-

ração a flexibilidade curricular; 

23.Alterar o modo de funcionamento e conteúdo da disciplina de Cidadania no ensino 

básico e garantindo ,no entanto, a leccionação e aprendizagem dos conteúdos de 

História, Geográfica e Cultura dos Açores; 

24.Incluir no CREB de uma disciplina de Informática no 2º e 3º ciclo; 

25.Incentivar a criação de clubes escolares como atividade extracurricular; 

26.Melhorar a articulação entre as instituições de saúde, as instituições escolares e os 

órgãos do poder local; 

27.Alargar a implementação do projeto de intervenção “Sucesso Educativo - Escola, 

Família e Comunidade”; 

28.Assegurar uma melhor articulação entre entidades e o jovem para a boa execução 

do programa Tele-Aula; 

29.Reavaliar os percurso de sinalização e eventualmente de atuação dos CDIJ – Cen-

tros de Desenvolvimento e Integração Juvenil - em função das alternativas formati-

vas oferecidas pelas escolas; 
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EIXO 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

30.Criar uma plataforma regional de disponibilização de informação de atividades para 

ocupação de tempos livres; 

31.Implementar como fator majorativo da candidatura no programa OTL-J,  a frequên-

cia em atividades desportivas, culturais e cívicas; 

32. Os Centros Atividades Tempos Livres(CATL) devem contribuir para a melhoria das 

competências pessoais e pedagógicas dos jovens de forma complementar, mais 

articulada com a Escola e alinhada com os seus interesses. 
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Quadro de Votações 

Reunião 25 de fevereiro 
Reunião 1 de março  

Conclusões PS PSD PPM

Genéricas:

1 A favor A favor A favor

2 A favor A favor A favor

3 A favor Contra A favor

4 A favor A favor A favor

5 A favor A favor A favor

6 A favor Contra A favor

7 A favor A favor Contra

8 A favor A favor A favor

9 A favor A favor A favor

10 A favor A favor A favor

11 A favor A favor A favor

12 A favor A favor A favor

Eixo 1:

13 A favor A favor A favor

14 A favor A favor A favor

15 A favor A favor A favor

16 A favor A favor A favor

17 A favor A favor A favor

18 A favor A favor A favor

19 A favor A favor A favor

20 A favor A favor A favor

21 A favor A favor A favor

22 A favor A favor A favor

Conclusões
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23 A favor A favor A favor

24 A favor A favor A favor

25 A favor A favor A favor

26 A favor A favor A favor

27 A favor A favor A favor

28 A favor A favor A favor

29 A favor A favor A favor

31 A favor A favor A favor

32 A favor A favor A favor

33 A favor A favor A favor

Eixo 2:

34 A favor A favor A favor

35 A favor A favor A favor

36 A favor A favor A favor

37 A favor A favor A favor

38 A favor A favor A favor

39 A favor A favor Contra

Eixo 3:

40 A favor A favor A favor

41 A favor A favor A favor

42 A favor A favor A favor

PS PSD PPMConclusões
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Recomendações PS PSD PPM

Genéricas

1 A favor A favor A favor

2 A favor A favor A favor

3 A favor A favor A favor

4 A favor A favor A favor

5 A favor A favor A favor

6 A favor A favor A favor

7 A favor A favor A favor

8 A favor A favor A favor

9 A favor A favor A favor

10 A favor A favor A favor

11 A favor A favor A favor

Eixo 1:

12 A favor A favor A favor

13 A favor Contra A favor

14 A favor A favor A favor

15 A favor A favor A favor

16 A favor A favor A favor

17 A favor A favor A favor

18 A favor A favor A favor

19 A favor A favor A favor

20 A favor A favor A favor

21 A favor A favor A favor

Eixo 2:

22 A favor A favor A favor

23 A favor A favor Contra

24 A favor A favor Contra

Recomendações
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25 A favor A favor A favor

26 A favor A favor A favor

27 A favor A favor A favor

28 A favor A favor A favor

29 A favor A favor A favor

Eixo 3:

30 A favor A favor A favor

31 A favor A favor A favor

32 A favor A favor A favor

PS PSD PPMRecomendações

Página !  de !  180 307



                                                        �

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das respostas públicas na área da promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens com mais de 12 anos

Apreciação final 

O presente relatório foi apreciado nas reuniões do grupo de trabalho a 25 de fevereiro e a 
1 de março de 2019, na delegação de Ponta Delgada da Assembleia Legislativa Regional 
dos Açores. 

O presente relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PS e do PSD e  o 
voto contra do PPM. O CDS não integrou o grupo de trabalho.  

A Relatora do Grupo de Trabalho  

Sónia Nicolau  

A Coordenadora do Grupo de Trabalho  

Maria Isabel Quinto 

A Presidente da Comissão de Assuntos Sociais  

Renata Correia Botelho 
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Anexos 
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Anexo 1 – Projeto de Resolução 
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Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

Grupo de Trabalho de Análise e Avaliação das 
Respostas Públicas Regionais na Área da Pro-
moção dos Direitos e Protecção de Crianças e 
Jovens com mais de 12 anos 
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Pré-Projeto 
       Dezembro 2017 

Introdução 

A 18 de outubro de 2017, é apresentado na Assembleia Legislativa Regional o Projeto de Re-

solução n.º 47/XI, que “Recomenda a criação, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, de um 

grupo de trabalho que analise e avalie as respostas públicas regionais na área de promoção dos di-

reitos e proteção de crianças e jovens, dirigidas a jovens com mais de 12 anos de idade”. 

Na sequência desta recomendação, é aprovada a Resolução da Assembleia Legislativa da Re-

gião Autónoma dos Açores nº 20/2017/A de 16 de novembro de 2017 , que cria o referido Grupo de 6

 Cf, in https://jo.azores.gov.pt/#/ato/1af99409-b303-47bd-8d6a-5851c52048af6
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Trabalho, o qual é constituído pelos Deputados Maria Isabel Quinto – PS (Coordenadora); Susana 

Goulart Costa – PS (Relatora); Sónia Nicolau - PS; João Paulo Ávila – PS; Mónica Seidi - PSD; 

Maria João Carreiro – PSD; Paulo Estevão – PPM. O Grupo Parlamentar do CDS não quis integrar 

o Grupo de Trabalho.  

Considerando os propósitos do trabalho que devem ser desenvolvidos ao longo de um ano 

(novembro 2017-novembro 2018) a análise apresentará o seguinte enquadramento: 

Período a analisar: 2006-2016 ou 2007-2017 

Faixa etária: 12-18 anos  

Tutelas: Secretária Regional da Solidariedade Social; Secretário Regional da Saúde; Secretário Re-

gional da Educação e Cultura e Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Par-

lamentares. 

Eixos de Análise 

Considerando a complexidade do tema em apreço e o cronograma previsto para a Análise e 

Avaliação das Respostas Públicas Regionais na Área da Promoção dos Direitos e Proteção de Cri-

anças e Jovens, o Grupo de Trabalho irá centrar a sua atenção em três eixos concretos. Estes eixos 
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partem de questões relevantes para a consecução de projetos de vida das crianças e dos jovens em 

análise, a saber: 
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Eixo 1. Respostas Públicas para a promoção de estilos de vida saudável 

Linha de Ação 1.1 Diagnóstico de Comportamentos Aditivos 

Objetivo: Identificar as dependências dominantes 

 a) álcool 

 b) tabaco 

 c) drogas 

Linha de Ação1.2 Diagnóstico de Comportamentos Desviantes 

Objetivo 1: Conhecer tipologias de violência entre pares  

       a) violência no namoro 

       b) bullying 

Objetivo 2: Identificar comportamentos no domínio da saúde mental  

a) distúrbios alimentares 

 b) psicopatologias  

Objetivo 3: Identificar comportamentos no domínio da saúde sexual   

a) gravidez na adolescência 

 b) abuso sexual  
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Eixo 2. Respostas Públicas para o Percurso Formativo 

Linha de Ação 2.1 Diagnóstico dos Percursos Escolares Formais 

Objetivo 1: Conhecer as opções formativas dos jovens na componente letiva 

Objetivo 2: Apreciar as dinâmicas de inclusão em contexto escolar 

Linha de Ação 2.2 Diagnóstico dos Percursos Escolares Informais 

Objetivo: Conhecer as opções formativas dos jovens na componente não letivo 

Eixo 3. Respostas Públicas para a Ocupação dos Tempos Livres 

Linha de Ação 3.1 Diagnóstico das Ações na Área do Desporto 

Objetivo: Analisar estratégias de inclusão direccionadas para jovens com comportamentos de risco 
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Linha de Ação 3.2 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cívica 

Objetivo: Apreciar as tipologias da participação cívica 

 a) Associativismo 

 b) Voluntariado  

Linha de Ação 3.3 Diagnóstico das Ações na Área da Participação Cultural 

 Objetivo: 11. Identificar as atividades relativas à participação cultural 

 a) Artes em setores clássicos 

 b) Criatividade em novos setores culturais
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Anexo 4 – Convocatórias 
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