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1)  INTRODUÇÃO 

As políticas públicas dirigidas à infância assumem importância primordial no todo 

das opções governativas, seja pela sua repercussão imediata sobre a vida de 

milhares de crianças e adultos que lhes estão afetos, seja pelas consequências 

que trarão para o futuro a curto, médio e longo prazo de toda uma sociedade. 

Estas opções revestem-se de um impacto tanto mais significativo quanto o difícil 

contexto financeiro, económico e social em que se desenvolvem.  

A situação de Portugal, a que não pode ser alheio o contexto de grave crise 

internacional, ter-se-á degradado com a adoção de um conjunto de medidas de 

austeridade que se repercutiram também na vida das crianças. A taxa de 

desemprego que assolou o país, a par da redução dos apoios do Estado às 

famílias e do agravamento da carga fiscal, levou um número elevado de 

agregados a situações de grave carência económica. 

Um estudo de 2013, da responsabilidade do Comité Português da UNICEF1 

refere que “o elevado risco de pobreza infantil, o aumento da privação das 

famílias com crianças, os níveis de desemprego, a diminuição das prestações 

sociais (…) mostram claramente como a crise está a repercutir-se na vida das 

crianças, com consequências a médio e longo prazo.”   

Entretanto, dados recentemente divulgados pelo INE2 revelam que “o aumento 

do risco de pobreza em 2013 foi transversal a todos os grupos etários, todavia 

com diferentes grandezas. As crianças foram o grupo populacional em que o 

risco de pobreza foi mais elevado: 25,6% face a 19,1% para a população em 

idade ativa”, uma “condição [que] tem vindo a manter-se desde 2007, e registou 

importância acrescida em 2012 e 2013, em que o risco de pobreza infantil foi, 

respetivamente, de 24,4% e 25,6%, ou seja, mais 5,7 p.p. e mais 6,1 p.p. do que 

                                                           
1«As Crianças e a Crise em Portugal – Vozes de Crianças, Políticas Públicas e Indicadores Sociais, 2013» 
2Destaque, 16 de outubro de 2015 (dados definitivos) 
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a população em geral.” No que concerne às famílias com crianças dependentes, 

“constata-se terem sido as famílias constituídas por um adulto com uma ou mais 

crianças e as famílias com crianças e 3 ou mais adultos aquelas em que mais 

cresceu o risco de pobreza (cerca de 5 p.p. entre 2012 e 2013).” 

Ou seja, e ainda de acordo com o Comité Português da UNICEF, “o aumento 

das desigualdades sociais e diminuição da qualidade de vida têm tido 

consequências muito significativas no bem-estar e no gozo efetivo dos direitos 

das crianças que vivem em Portugal.” 

Chegam-nos entretanto, pela Comunicação Social, informações que dão conta 

de uma subida de contactos nos Açores para a linha SOS-Criança, bem como o 

aumento de notícias relativas a alegados abusos sexuais de crianças e jovens. 

Embora estes elementos possam reportar a questões do foro judicial (no qual 

não devemos, nem podemos, imiscuir-nos) julgámos importante indagar a 

perceção real destes dados junto de quem trabalha no terreno (ou, por outra, 

perceber a sua tradução na prática diária efetiva de quem contacta com estas 

realidades). 

Um dos grandes pilares de investimento nesta problemática é, naturalmente, a 

Educação. Uma das recomendações deixadas pelo relatório do Comité 

Português da UNICEF vai precisamente neste sentido: “Investir na educação da 

primeira infância, especialmente dos 0 aos 3 anos, mesmo durante períodos de 

austeridade fiscal. Assegurar o acesso gratuito a estes serviços a famílias com 

baixos rendimentos, especialmente em tempo de crise”. Contudo, sabemos que, 

se esse investimento na chamada “primeira infância” se revela primordial, pois é 

nessa idade que se desenvolvem e consolidam estruturas físicas, psicológicas e 

emocionais determinantes para a vida dos indivíduos, não será menos 

importante investir nas outras etapas de desenvolvimento da criança, em que 

esta passa a estar exposta a um conjunto de fatores sociais e ambientais que 
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em muito ditarão o seu percurso pessoal e a sua aquisição de competências 

funcionais e psíquicas. 

Ao nível das políticas de Solidariedade Social, é sabido (e os dados assim o 

demonstram) que os apoios do Estado, em vários domínios, são determinantes 

para que as condições de vida das famílias possam ver atendidas, mesmo (ou 

sobretudo) em períodos adversos, as suas necessidades mais prementes, 

permitindo aos seus membros (e às crianças, por conseguinte) alguma 

estabilidade. Esses apoios vão desde as prestações sociais até à 

necessariamente diversificada rede de Equipamentos de Apoio à Infância e à 

Juventude. 

O acesso à Saúde, por seu turno, assume primordial importância em contextos 

de crise, conferindo às crianças um Sistema de Saúde que as acompanhe e 

garanta o seu normal desenvolvimento – ou que, no caso de intercorrências que 

constituam sinal de alarme relativamente ao quadro normativo expectável para 

cada faixa etária, seja capaz de lhes facultar os meios adequados à sua situação.  

De tudo isto se depreende, pois, a transdisciplinaridade de intervenção 

governativa que subjaz às políticas públicas dirigidas à Infância. 

Para todas as dimensões políticas envolvidas nesta matéria (sociais, educativas, 

de saúde – para além de uma panóplia de equipas e de medidas governativas 

que procuram ir ao encontro das necessidades desta população), converge um 

dado que se nos revela incontornável: o investimento nas crianças e nos jovens 

enquanto (por definição e por princípio) investimento, por excelência, no futuro. 

Foi este o percurso que o Grupo de Trabalho pretendeu fazer, após aprovação 

unânime do Projeto de Resolução3 do Partido Popular Monárquico, que 

encarregava “a Comissão Permanente de Assuntos Sociais de analisar e avaliar 

                                                           
3 Projeto de Resolução nº 117/X – Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais Açorianas de 
Proteção das Crianças – Iniciativa do PPM 
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as políticas públicas regionais açorianas de proteção das crianças”. Ora, da 

objetividade dos dados aos afetos das instituições, procurámos perceber, de um 

modo objetivo, as políticas regionais de proteção da criança, as suas virtudes e 

as suas fragilidades, os caminhos já percorridos, os que se encontram em curso 

e aqueles que estão por trilhar – norteados pelos princípios expressos na 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e sempre com o fito inabalável 

de contribuir para a busca incessante das respostas mais adequadas e mais 

justas para os problemas que assolam as crianças da Região. 

 

2) ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

O presente Grupo de Trabalho foi constituído nos termos e para efeitos do 

disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 27/2015/A, de 21 de agosto, alterada pela Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2016/A, de 19 de janeiro. 

 

LEGISLAÇÃO: 

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 (Decreto-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); 
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- 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 Crianças 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 nº 8/2012/A de 16 de março – Educação para a 

Saúde; 

- 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 Regional da Região Autónoma dos Açores na Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. 
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3) COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

 

O Grupo de Trabalho é constituído pelos deputados: 

 

Graça Silva – PS – Coordenadora 

Renata Correia Botelho – PS – Relatora 

Ana Espínola – CDS-PP 

Aníbal Pires – PCP – participa sem direito a voto 

Cecília Pavão – PS  

João Bruto da Costa – PSD (substituído pelo deputado Paulo Parece) 

Judite Parreira – PSD 

Nuno Meneses – PS  

Paulo Estêvão – PPM  
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4)  QUADRO SECTORIAL SÍNTESE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

REGIONAIS DE PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS 

  

Frentes de Intervenção ao nível da Infância (2005-2014) 

Secretaria 

Regional da 

Educação 

Infraestruturas escolares  

Apoio social escolar (ASE) 

Medidas de combate ao Abandono Escolar Precoce 

Equipas Multidisciplinares de Apoio Socioeducativo  

Regime de Educação Especial 

Plano Anual de Saúde Escolar (PASE - em parceria com SRS) 

Integra as Equipas de Intervenção Precoce 

Integra as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens      

      (CPCJ) 

Secretaria 

Regional da 

Solidariedade 

Social 

Prestações Sociais de Apoio às Famílias e às Crianças:  

 Complemento Regional ao Abono de Família 

Rede de Equipamentos do Sistema Regional de Acolhimento  

 Lares de Infância e Juventude (LIJ)  

 Centros de Acolhimento Temporário (CAT) 

Equipas de CAT e Lares 

Plano de Formação para os CAT e Lares 

SERAR 

Programa ADI 

Programas VINCA 

Equipas de Apoio ao Desenvolvimento Socioeducativo 

Equipas de Apoio ao Jovem em Risco 

Creches 

Amas / Creches Familiares 

Jardins-de-Infância 

Centros de Atividades de Tempos Livres 

Equipas de Rua 
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CATL – Ludoteca Ambulante 

Centros de Atividade de Tempos Livres 

Residências para Jovens Mães e Filhos 

S.O.S. Criança 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

Atendimento acompanhamento social 

Ficha de Rastreio Precoce 

Equipas de Integração Familiar 

Programas de Educação Parental 

Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais –   

      Promoção e Proteção 

Equipas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais –   

      Tutelar Cível 

Equipas de Adoção, Acolhimento Familiar e Apadrinhamento      

      Civil 

Estratégia Regional – Abuso Sexual de Crianças e Jovens 

Programa Conecta 

Programa Impacto 

Integra as Equipas de Intervenção Precoce 

Integra as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens      

      (CPCJ) 

Secretaria 

Regional da 

Saúde 

Infraestruturas hospitalares com valências materno-infantis e  

   Pediátricas 

Cuidado de Saúde Primários (Exames Globais de Saúde) 

Plano Regional de Vacinação 

Plano Anual de Saúde Escolar (PASE - em parceria com SREC) 

Tutela da Intervenção Precoce 

Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco  

    (NHACJR) e nas Unidades de Saúde de Ilha com  

     atendimento pediátrico (NACJR) 

Sistema de Vigilância de Comportamentos de Risco 
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Integra as Equipas de Intervenção Precoce 

Integra as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens      

      (CPCJ) 

 

 

5) Desenvolvimento dos trabalhos 

 

5.1)  REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

1ª Reunião: 17/09/2014 (Sede da ALRAA, na Horta) 

Nesta reunião ficaram assentes, de forma unânime, as seguintes questões: 

- Período a analisar: 10 anos: 2005 (inclusive) – 2014 (inclusive) 

- Faixa etária: 0 – 12 anos (idade normativa de conclusão do 2º ciclo do ensino 

básico e início da adolescência) 

- Tutelas envolvidas na temática: Secretaria Regional da Solidariedade Social 

(SRSS), Secretaria Regional da Saúde (SRS) e Secretaria Regional Educação 

e Cultura (SREC) 

- Documentos a solicitar: Dados evolutivos das Infraestruturas (SRSS, SRS, 

SREC) – inclui instituições protocoladas; dos Recursos Humanos (RH) afetos à 

temática (SRSS, SRS, SREC); dos Apoios Sociais dirigidos à Infância (SRSS); 

das CPCJ (SRSS); da Intervenção Precoce (SRS); do Abandono Escolar 

Precoce (SREC); do Regime de Educação Especial (SREC); de promoção de 

Hábitos de Vida Saudáveis em contexto escolar (SREC, SRS) 

- Audições presenciais: SRSS, SRS e SREC; União Regional das Misericórdias 

dos Açores (URMA) e União Regional das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA); Coordenadora Regional da 
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Intervenção Precoce; Representante Regional na Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. 

- Visitas a efetuar: visitar e reunir com algumas instituições nos três grupos, 

nomeadamente nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Flores.  

- Solicitar uma prorrogação do prazo estabelecido na Resolução.  

 

2ª Reunião: 09/10/14 (Delegação da ALRAA em Angra do Heroísmo) 

- Nesta reunião foram efetuadas as seguintes audições presenciais: SREC; 

Presidente da Equipa de Coordenação Regional da Intervenção Precoce; 

Presidente da URMA; Presidente da URIPSSA 

 

3ª Reunião: 14/10/14 (Delegação de Angra do Heroísmo) 

- Nesta reunião foram efetuadas as seguintes audições presenciais: 

Representante do GRA na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens; SRSS; SRS. 

- Ficaram definidas, por unanimidade, as instituições a visitar, nomeadamente: 

São Miguel: Centro Social Nossa Senhora do Rosário (Lagoa); IAC – Instituto de 

Apoio à Criança (Ponta Delgada); Obra Social Madre Maria Clara (Povoação); 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande   

Terceira: Cáritas (Angra); AACIT – Associação de Apoio à Criança da Ilha 

Terceira (Praia); Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória (posteriormente 

proposta pelo PS, aprovada igualmente por todos) 

Faial: Centro Comunitário do Divino Espírito Santo (Flamengos); Casa da 

Infância de Santo António (Horta) 
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Flores: Casa de Povo das Lajes das Flores; Centro de Bem-Estar Social da 

Paróquia de Santa Cruz das Flores 

 

4ª Reunião: 14/12/15 (São Miguel) 

- Foram efetuadas duas visitas em São Miguel: IAC – Instituto de Apoio à Criança 

(Ponta Delgada) e Centro Social Nossa Senhora do Rosário (Lagoa) 

- As visitas à Obra Social Madre Maria Clara (Povoação) e à Santa Casa da 

Misericórdia da Ribeira Grande, inicialmente agendadas para esta data, tiveram 

de ser adiadas devido às adversas condições climatéricas, que obrigaram ao 

encerramento de serviços. 

 

5ª Reunião: 04/01/15 (São Miguel) 

- Foram efetuadas as visitas em São Miguel que haviam ficado adiadas: Santa 

Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e Obra Social Madre Maria Clara 

(Povoação) 

 

6ª Reunião: 05/01/15 (Terceira) 

- Foram efetuadas as visitas na Terceira: AACIT – Associação de Apoio à 

Criança da Ilha Terceira (Praia da Vitória), Santa Casa da Misericórdia da Praia 

da Vitória e Cáritas (Angra do Heroísmo) 

 

7ª Reunião: 11/01/15 (Faial) 

- Foram efetuadas as visitas no Faial: Centro Comunitário do Divino Espírito 

Santo (Flamengos) e Casa da Infância de Santo António (Horta) 
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8ª Reunião: 20/01/15 (Flores): Cancelada 

- Esta reunião visava as visitas programadas para a ilha das Flores, 

nomeadamente a Casa de Povo das Lajes e o Centro de Bem-Estar Social da 

Paróquia de Santa Cruz. O seu agendamento, inicialmente apontado para o dia 

20 de janeiro, foi sendo sucessivamente adiado até ao final daquela semana, 

devido à impossibilidade de o grupo de trabalho viajar até às Flores (pelo 

cancelamento sucessivo dos voos, decorrente de condições climatéricas 

adversas). Esgotadas todas as possibilidades de lá chegar até à 6ª feira, foi 

unanimemente decidido o seu cancelamento. 

9ª Reunião: Discussão e apreciação do relatório final: 10/02/16 

- Nesta reunião debateu-se e apreciou-se o relatório final do grupo de trabalho, 

que seguiu para emissão de parecer na reunião da Comissão de Assuntos 

Sociais do dia seguinte. 

 

5.2)  AUDIÇÕES PRESENCIAIS 

 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 

PROFESSOR DOUTOR AVELINO MENESES 

O Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC) foi ouvido pelo Grupo de 

Trabalho a 9 de outubro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira.  

O Governante começou por referir que a temática que subjaz ao presente grupo 

de trabalho é transdisciplinar e implica a adoção de políticas transversais.  
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A Educação tem assento em equipas que atuam diretamente neste âmbito, 

nomeadamente as Equipas de Intervenção Precoce (IP), da responsabilidade da 

Secretaria Regional da Saúde (SRS), e as CPCJ.  

Nas equipas da IP, considera que os representantes da Educação prestam um 

trabalho condizente com as necessidades. Conforme os casos, esta prestação 

é feita ora em tempo parcial, ora a tempo inteiro (como é o caso de Ponta 

Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Angra do Heroísmo). Sempre 

que possível, os educadores com assento nas equipas de IP têm especialidade 

em Educação Especial e desempenham essas funções com contrato por tempo 

indeterminado, por forma a possibilitar uma maior continuidade do trabalho. 

Nas CPCJ, os representantes da Educação estão em todas as Comissões 

Concelhias, com um tempo de trabalho diferenciado (desde as 3 ou 6 horas 

semanais, até tempo inteiro – casos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra 

do Heroísmo). 

Para além disso, as escolas estão dotadas de Equipas Multidisciplinares de 

Apoio Socioeducativo que, entre outras funções, trabalham no combate à 

exclusão e no combate ao abandono escolar, bem como na apreciação de 

reclamações concernentes à atribuição dos escalões de Ação Social Escolar.   

Referiu, em seguida, e embora já fora do âmbito temporal a que reporta a análise 

desenvolvida por este grupo de trabalho, a aposta atual do programa 

ProSucesso, com foco na qualidade da aprendizagem dos alunos, extensivo a 

todo o arquipélago mas intervindo de forma diferenciada, de acordo com as 

especificidades locais. Pretende-se, por exemplo, reforçar parcerias com outros 

departamentos governamentais. No caso de escolas com mais alunos em risco 

de exclusão, e a título de exemplo desse reforço de parcerias, referiu que o corpo 

técnico do ISSA passa a desenvolver um trabalho mais direto nessas escolas. 
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No que concerne à Educação Especial e ao Apoio Educativo, tem havido um 

esforço permanente do Governo Regional para que todos os alunos possam 

aprender juntos e com qualidade na Escola Pública, verdadeiramente inclusiva. 

Para além da necessária adaptação de currículos e da reinvenção de estratégias 

que possam ir cada vez mais ao encontro destas crianças que estão, a priori, 

mais desprotegidas (quer em contexto escolar, quer em contexto social), o 

Governo Regional tem procurado reforçar sempre o corpo docente e o não 

docente, para responder às várias necessidades. Esclareceu que a contratação 

de docentes para a Educação Especial tem acontecido em situação de igualdade 

com a contratação de docentes para o português e a matemática, o que dá nota 

dessa preocupação governamental. 

Frisou ainda que, neste momento, a cobertura do ensino pré-escolar está acima 

dos 90% na Região, o que beneficia os pais (que assim podem deixar as suas 

crianças em instituições de plena confiança) e as crianças (acompanhadas de 

forma estreita por profissionais qualificados). 

Mas referiu que a proteção das crianças passa também pela promoção da saúde, 

pela aprendizagem de princípios e práticas de saúde em contexto escolar 

(conforme indica a Organização Mundial de Saúde). Neste âmbito, a Secretaria 

Regional que tutela tem uma parceria com a SRS, através das Equipas de Saúde 

Escolar (refira-se, a este propósito, que o Plano Anual de Saúde Escolar constitui 

uma parte do Plano Anual de Saúde). Estão aqui incluídos, entre outros, tópicos 

como a alimentação, a saúde oral, a saúde mental, a saúde sexual, a prevenção 

de consumos, a prevenção da violência. O tabagismo passará a constar 

igualmente, já no 5º ano, sendo extensível também a docentes, a não docentes 

e mesmo aos pais dos alunos. 

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, em que intervieram as 

deputadas Graça Silveira (em substituição, nesta audição, da deputada Ana 

Espínola) e Judite Parreira. 
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A deputada Graça Silveira, embora salvaguardando como positivo o facto de se 

verificar um reforço de pessoal (professores e auxiliares do ensino especial), a 

verdade é que eles estão a ser utilizados para outras funções, nomeadamente 

substituição de professores que estão de baixa. Perguntou ao SREC se tinha 

mecanismos para verificar se os professores de educação especial estavam 

efetivamente a exercer essas funções. Questionou ainda sobre a rotatividade 

dos professores do ensino especial, que é de evitar, como de resto a própria 

SREC reconhece pelo estatuto especial da contratação destes profissionais, ao 

que o SREC respondeu que essa rotatividade é similar aos professores das 

outras disciplinas, e que essa questão não é facilmente evitável, uma vez que 

segue os preceitos legais. No entanto, no que concerne aos representantes da 

Educação nas equipas de IP, procura-se que estes sejam estáveis. 

A deputada referiu ainda a sua preocupação com a problemática do bullying, 

para a qual considera necessária mais formação e mais técnicos operacionais. 

O SREC respondeu que, tratando-se de uma questão à qual só recentemente 

foi atribuída essa designação, sempre existiu, sem que, lamentavelmente, fosse 

referida com a gravidade com que agora é encarada. No encontro das várias 

tutelas, estão a ser adotadas medidas transversais para o seu combate. De 

resto, a aposta, para além da contratação de técnicos operacionais, prende-se 

também com a idade desses profissionais, apostando-se atualmente em 

pessoas mais jovens. 

A deputada Judite Parreira, reconhecendo que, ao nível da Educação, têm sido 

tomadas medidas benéficas, referiu que, bastas vezes, o mais importante é 

proteger as crianças de situações problemáticas que surgem no seio de algumas 

famílias, ideia com que o SREC concordou, acrescentando, por seu turno, que a 

escola é ainda um dos lugares mais seguros para as crianças. Em seguida, a 

deputada referiu-se a eventuais lacunas de professores de substituição (por 

vezes colmatadas, segundo o seu relato, por professores de apoio), ao que o 
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SREC respondeu que esta questão tem sido, de facto, algo problemática, mas 

que se tem vindo a trabalhar sempre no sentido de a melhorar. A deputada 

referiu ainda que as horas que os professores dedicam às CPCJ são por vezes 

reduzidas, e que estes sentem que não conseguem, por isso, cumprir a sua 

função da melhor forma, acabando alguns, segundo a sua perceção, por desistir. 

Nesta sequência, questionou o governante se ponderará alargar o tempo desses 

professores, ao que este respondeu que as várias tutelas estão sempre em 

diálogo estreito com as CPCJ e que só uma – a CPCJ da Graciosa – referiu essa 

questão, a que, naturalmente, está sensível. Contudo, frisou novamente que, 

neste momento, já há CPCJ com pessoal a tempo inteiro. 

 

AUDIÇÃO DA PRESIDENTE DA EQUIPA DE COORDENAÇÃO REGIONAL 

DA INTERVENÇÃO PRECOCE, DRA. ANABELA FARIA 

A Coordenadora Regional da Intervenção Precoce (IP) foi ouvida pelo Grupo de 

Trabalho a 9 de outubro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira.  

Começou por referir que uma intervenção precoce pode fazer reverter muitos 

problemas, quer de origem genética, quer de origem biológica ou mesmo 

ambiental, bem como de natureza sistémica (relativas ao meio em que a criança 

está inserida). As parcerias são muito importantes, de forma complementar, sem 

colisão nem duplicação de trabalho. É fundamental, pois, apostar sempre na 

cooperação entre todos os técnicos, tendo em conta o contexto natural da 

criança. Cada caso deve ser encarado por si só, com enfoque na família, num 

modelo transdisciplinar. No entanto, ressalvou que nem sempre é fácil detetar 

um atraso de desenvolvimento. Há casos muito evidentes, outros muito subtis. 

Referiu que o alargamento recente na Região, a nível legislativo, da IP até ao 

início da escolaridade obrigatória já era, de algum modo, feito na prática, com 
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crianças que, não ingressando no sistema público, eram acompanhadas até ao 

ingresso no ensino formal. 

Com a criação, através do DL 281/2009, de 6 de outubro, do Sistema Nacional 

de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) e com o estabelecimento dos 

critérios de elegibilidade (em 2010, pela Comissão de Coordenação do SNIPI), 

ficou mais claro que crianças são realmente elegíveis para a IP, seja por razões 

de ordem física (“Alterações nas funções ou estruturas do corpo”), seja por 

fatores biológicos ou ambientais (“Risco grave de atraso de desenvolvimento”) – 

sendo que, para este segundo grupo, deverão estar cumulativamente reunidos 

quatro ou mais fatores de risco.  

As suas funções de presidente da equipa de coordenação regional tiveram início 

em janeiro passado, tendo reunido já, até à data, com todas as equipas de IP, 

para tomar conhecimento do seu funcionamento prático e das suas dificuldades. 

Tem havido uma forte aposta na formação, que considera fundamental, bem 

como na aquisição de material (escalas de avaliação passíveis de serem 

passadas por qualquer profissional e que permitam uma uniformização da 

linguagem). Tudo isto permitiu que os critérios fossem aplicados de forma mais 

correta, com uma seleção e sinalização dos casos mais fluida, o que veio a 

diminuir significativamente as listas de espera. Os casos em acompanhamento 

têm sido, sem exceção, alvo de revisão. Têm procedido igualmente à revisão de 

todos os documentos adaptados do SNIPI, com o envolvimento de todas as 

equipas e a supervisão da coordenação regional. Está a ser preparada uma 

proposta de base de dados (a nível informático), para uso interno das equipas, 

que permita, entre outras questões, um melhor tratamento estatístico. Em 

revisão está também o regulamento interno das equipas e a revisão do papel do 

colaborador da segurança social, que poderá passar a ser gestor de caso, como 

qualquer outro elemento da equipa (em vez de se limitar a estabelecer a ponte 

entre a IP e o ISSA). Pretende-se ainda criar uma página na internet, de fácil 
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consulta, sobre esta matéria, e que permita a qualquer pessoa uma sinalização, 

também por aquela via, de uma criança para a IP. 

Considera que a situação nos Açores é melhor, pois no continente português, 

pela sua perceção, a IP não está a chegar às crianças todas. 

Fez menção à Circular Normativa nº 5, de 25 de março de 2015, que visa os 

procedimentos no âmbito da prestação de cuidados de saúde a crianças 

integradas no Programa Regional de Intervenção Precoce, e que permitirá 

agilizar, por exemplo, o acesso a consultas de especialidade. 

Acrescentou que a intervenção junto das famílias se revela de enorme 

importância, pois estas têm de ser encaradas como um fundamental aliado na 

intervenção com a criança. 

Neste momento diz poder afirmar que o início do ano letivo tem corrido muito 

bem e que as equipas estão muito apoiadas no desenvolvimento da sua função. 

Seguiu-se um período de esclarecimento de dúvidas, em que intervieram as 

deputadas Judite Parreira e Graça Silveira (em substituição, nesta audição, da 

deputada Ana Espínola), e os deputados Nuno Meneses e Paulo Estêvão. 

A deputada Judite Parreira referiu que o alargamento da IP até aos 6 anos 

permite detetar situações que só se manifestam mais tarde, questão com que a 

Dra. Anabela Faria concordou, frisando no entanto que o cerne da questão, ou 

seja, a franja mais importante de deteção é até aos 3 anos, e que até essa idade, 

salvo raras exceções, já há sempre indícios de alguma anomalia. A deputada 

perguntou ainda o que falhará para que continuem a chegar notícias de que as 

famílias são, muitas vezes, os fatores de maior agressão para as crianças. A 

Dra. Anabela Faria disse que os profissionais (desde os que trabalham nos 

cuidados de saúde primários e nas unidades hospitalares, até às educadoras) 

estão cada vez mais atentos, e que essa atenção se tem vindo a estender a toda 

a sociedade, para que a malha de deteção seja cada vez mais estreita. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais 

Açorianas de Proteção das Crianças 

 

21 
 

O deputado Paulo Estêvão questionou a interlocutora sobre o número de casos 

sinalizados, bem como os meios e recursos de que a IP dispõe na Região. 

Pretendeu ainda saber como é que a Dra. Anabela Faria situa a IP na Região, 

por comparação aos parâmetros nacionais e mesmo internacionais, e se à IP 

chegam situações de violência no âmbito familiar. A Dra. Anabela fez um 

apanhado dos dados, referindo que, no ano letivo 2014/2015, juntando todas as 

equipas, havia 258 crianças em acompanhamento; e que no início deste ano 

letivo, graças à já referida revisão dos critérios de elegibilidade, esse número se 

situava nas 202. Deu, como exemplo, casos sociais que, não apresentando 

grande problemática e estando já a ser acompanhados pela Saúde e/ou pela 

Solidariedade Social, podem sair do âmbito da IP. Referiu ainda que os recursos 

se revelam, neste momento, os necessários, e que as equipas estão, também 

graças a todo o trabalho de revisão que tem vindo a ser feito, bastante 

motivadas. Considera que o panorama na Região é mais animador do que o 

nacional, em que as equipas não conseguem abarcar todos os casos. 

Acrescentou que na Região, e no seu entender bem, a IP está na dependência 

da Saúde, enquanto na República depende da Solidariedade Social. Quanto às 

situações de violência, já ultrapassam a esfera de ação da IP, embora as equipas 

devam acionar sempre os mecanismos necessários e contatar as entidades 

competentes (neste caso, as CPCJ e/ou os Tribunais). 

A deputada Graça Silveira pretendeu saber se as equipas têm mecanismos para 

sinalização dos casos para diagnóstico e como se processa o encaminhamento 

destas crianças para que se possa dar início ao respetivo diagnóstico. 

Questionou ainda sobre como se poderia explicar o facto de, por exemplo, na 

Horta, só existirem 4 crianças identificadas pelas equipas de Intervenção 

Precoce e quando se chega à escola este número passa para 207 crianças 

sinalizadas, ao que a Dra. Anabela Faria respondeu que, logo que é detetado 

algum problema, a criança é encaminhada para a consulta de especialidade 

(Consulta de Desenvolvimento); se tem um pediatra que a acompanha com 
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regularidade, o trabalho é feito também tendo em conta a opinião desse 

profissional; sempre que se justifica, é igualmente encaminhada para a consulta 

de genética. A supra referida Circular Normativa visa, precisamente, agilizar 

estas questões. A questão do diagnóstico é importante, naturalmente, mas a 

ação da IP não começa nem termina aí. Aliás, muitas vezes o caso está em 

estudo e a criança já está a ser intervencionada, através de um Plano Individual 

da Intervenção Precoce (PIIP).    

O deputado Nuno Meneses pretendeu esclarecer que não existe um vazio ao 

nível do acompanhamento das crianças entre os 3 e os 6 anos. Na verdade a lei 

regional prevê que as crianças sejam avaliadas ao nível da IP até à entrada para 

o pré-escolar ou escolaridade obrigatória, sendo que, a partir desse momento, a 

responsabilidade do acompanhamento fica a cargo das estruturas existentes na 

escola, nomeadamente o Serviço de Psicologia e Orientação e Núcleos de 

Educação Especial. Por outro lado, às equipas responsáveis pela IP cabe 

avaliar, acompanhar, identificar e articular com os recursos locais a intervenção 

precoce, pelo que, havendo necessidade de se recorrer a apoio especializado 

nas diferentes áreas, esse apoio não se esgotará com a integração da criança 

noutros programas, serviços ou contextos educativos. Assim, pretendeu saber 

se, na opinião da Dra. Anabela Faria, à entrada na escola pública, a criança 

sujeita a PIIP (Plano Individual de Intervenção Precoce) está a ser devidamente 

acompanhada, isto é, se a transição entre o PIIP e o PEI (Projeto Educativo 

Individual) está a ser bem articulada. E se, no caso de a criança necessitar de 

respostas educativas específicas, estas continuarão a existir. A Dra. Anabela 

Faria respondeu que a articulação mencionada pelo senhor deputado começa 

agora a ser feita de forma mais efetiva, e que se pretende que quem está nas 

escolas assuma, de facto, aquele projeto educativo, podendo, contudo, sugerir 

outros tópicos de intervenção. Ou seja, ao ingressar na escola, mesmo 

transitando para as equipas escolares, mantém-se sempre um elo com a equipa 

de IP e as respostas específicas continuam a ser asseguradas.  
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À pergunta do deputado Paulo Estêvão sobre que melhorias devem ser 

introduzidas, a Dra. Anabela Faria respondeu que será importante reforçar a 

aposta na formação, pois há ainda profissionais sem formação específica nesta 

área, e que os protocolos e as parcerias (com as Câmaras, com os Hospitais, 

etc.) devem ser tendencialmente efetivados de modo mais formal. Embora o 

aumento de verbas fosse sempre, naturalmente, bem-vindo, estão neste 

momento em fase de otimização de recursos, com vista também a evitar 

sobreposição de intervenções. No seu entender, o caminho que está a ser feito 

trará bons frutos. 

 

AUDIÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO REGIONAL DAS MISERICÓRDIAS 

DOS AÇORES, DR. BENTO BARCELOS 

O presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores (URMA), Dr. 

Bento Barcelos, foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de outubro de 2015, na 

delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha 

Terceira.  

Tendo trazido uma intervenção escrita, que pediu para ler na íntegra, onde 

explana a visão da URMA sobre os aspetos positivos do caminho que se tem 

feito (especialmente a nível regional) e daqueles que constituem, no seu 

entender, aspetos negativos (com especial enfoque nos indicadores de pobreza 

que os últimos dados nacionais revelam), bem como algumas sugestões, fica a 

mesma aqui reproduzida: 

 
«A URMA corresponde à solicitação da Comissão de Assuntos Sociais, deixando 

alguns contributos para a análise e avaliação das políticas públicas regionais de 

proteção às crianças. 
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 De salientar que a perspetiva aqui apresentada deriva das perceções das 

Misericórdias dos Açores, enquanto entidades promotoras de serviços sociais de 

proximidade, os quais propiciam um contacto muito direto com as problemáticas 

que afetam a infância e a juventude na RAA. Assentam igualmente, estes 

contributos, no conhecimento dos normativos legais regionais e nacionais que 

regulamentam a intervenção nesta área, designadamente a Resolução da 

Assembleia Legislativa Regional da RAA, nº 27/2015/A, de 21 de agosto, que 

justifica e legitima o presente pedido de colaboração; o Dec. Lei nº 332-B/2000, 

de 30 de setembro, que regulamenta a intervenção das autarquias no quadro 

das Comissões de Proteção das Crianças e Jovens, o Dec. Lei nº 12/2008, de 

17 de janeiro e a Lei nº 147/99 de 01 de setembro, que aprova o regime jurídico 

de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Foram ainda consultados alguns 

relatórios da Comissão Europeia e da UNICEF.  

Assim, e considerando os princípios subjacentes a todas as políticas públicas 

nesta área, conforme o disposto no artº 4 da Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo, entende a URMA que a análise e avaliação da eficácia das 

políticas de proteção das crianças não deverá reportar-se, de modo parcial e 

parcelar, apenas a este segmento da população, mas serem entendidas no 

quadro das macropolíticas sociais regionais. 

 Neste sentido, as Misericórdias dos Açores consideram: 

a) Aspetos positivos  

a) Redução muito significativa do número de crianças que não frequentam a 

escola.  

b) Redução das taxas de abandono escolar.  

c) Rendimento social de inserção.  

d) Promoção da educação pré-escolar e aumento da rede a 100%.  
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e) Equipas de intervenção precoce.  

f) Maiores cuidados ao nível da saúde, desde logo a baixa taxa de mortalidade 

infantil.  

g) Mobilização da opinião pública relativamente aos direitos das crianças (contra 

o trabalho infantil, a pedofilia, os maus-tratos e promoção dos direitos de 

participação).  

h) Política de fornecimento de refeições gratuitas às crianças durante o período 

de férias escolares.  

i) Programas promotores de integração social e de combate à exclusão: 

Programa Escolhas, programas de promoção do sucesso escolar.  

j) Campanhas de recolha de livros e de outro material escolar.  

k) Programa Regional de Orientação Socio-Educativa e Profissional, para 

prevenção do abandono e do insucesso escolares,  

 

b) Aspetos negativos:  

- a crise que afetou o Mundo desde 2008, a Europa e o nosso País, em particular, 

repercutiu-se significativamente nos Açores, e em várias dimensões da vida dos 

açorianos. 

- permanecem muitos compromissos por cumprir, apesar do enquadramento 

legal ser dos melhores, apenas porque a agenda da infância não é ainda 

considerada como uma prioridade política, económica e social, verificando-se 

uma dissonância entre os discursos oficiais sobre os direitos e medidas de 

proteção das crianças e as políticas efetivas e concretas para as crianças;  
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- os indicadores de pobreza e de risco, nas crianças, aumentaram desde 2008, 

mais do que nos adultos, e continuam a aumentar; 

- os indicadores de pobreza e de privação, num quadro ainda tendencial de ciclos 

viciosos de reprodução geracional da pobreza, ainda difíceis de romper: tende a 

aumentar nas famílias monoparentais (femininas), nas famílias com um ou os 

dois elementos do núcleo biológico desempregados, com a redução do 

rendimento familiar disponível, com o aumento das situações de privação 

material ou privação material severa em que as crianças constituem o público 

mais vulnerável; 

- os indicadores de risco, face ao aumento do número de crianças sinalizadas 

nos Açores, apesar dos discursos oficiais minimizarem esta realidade; a 

prevalência de núcleos familiares constituídos por pais com rendimentos 

provenientes de trabalho precário e disfuncional, com baixa escolaridade, com 

problemáticas de alcoolismo, agora também de desemprego (muitas vezes de 

longa duração), leva-nos a questionar a insuficiência das políticas de apoio à 

família, que contribuam para combater esta realidade; 

- políticas públicas em contexto de crise, com a significativa redução do apoio 

económico às famílias, com aumento das restrições ao acesso às prestações 

como o abono de família, ação social escolar, subsídios sociais de parentalidade, 

rendimento social de inserção e subsídio social de desemprego (diminuíram as 

famílias beneficiárias e os montantes atribuídos) e o aumento da austeridade 

fiscal, sobre os rendimentos das famílias; 

- as sinalizações em crianças e adolescentes, ainda significativos, 

nomeadamente por exposição a modelos de comportamentos desviantes e 

negligência, associada a falta de supervisão e acompanhamento familiar, ao 

nível da saúde, do processo educativo, psicoafectivo e social;  

- gravidez na adolescência;  

- violência no namoro;  
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- comportamentos aditivos na adolescência: tabaco, álcool e droga. 

 

Sugestões:  

a) Implementação de medidas de apoio à família, como:  

- programas de educação e formação parental, já previstos mas muito pouco 

implementados;  

- criminalização dos castigos físicos (maus-tratos);  

b) Criação de condições para a dinamização, a nível local, pelas Instituições 

Particulares Sociais, Misericórdias, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, 

de apoios às famílias com crianças, durante os períodos de interrupção letiva: 

programas de frequência gratuita ou simbolicamente comparticipados pelas 

famílias, e atividades de enriquecimento curricular (escola a tempo inteiro);  

c) Criação de uma Estratégia Regional para a Erradicação da Pobreza Infantil, 

de cariz multidimensional e estrutural, centrada nos direitos da criança, e que 

inclua as áreas da saúde, educação, segurança social, emprego e finanças, com 

definição de metas e de objetivos concretos;  

d) Criação de mecanismos em que a criança seja ouvida e, desse modo, seja 

cumprido o princípio da participação efetiva das crianças nos processos 

decisórios que as afetam diretamente;  

e) Permissão, durante o período de austeridade fiscal, do acesso gratuito aos 

serviços de educação na primeira infância, pelas famílias com crianças, 

especialmente, na faixa etária entre os 0 e os 3 anos;  

f) Erradicação progressiva e estrutural da habitação degradada em que vivem 

muitas famílias com crianças;  

g) Levantamento local, por freguesias e concelhos, das crianças portadoras de 

deficiência física, motora, cognitiva e mental para a definição de um Plano de 

Intervenção;  
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h) Criação de um Observatório Regional para as políticas sociais neste âmbito.» 

 

Não houve inscrições para pedido de esclarecimentos.  

 

AUDIÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS AÇORES,  

DR. PAULO ALMEIDA 

O presidente da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social dos Açores (URIPSSA) foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 9 de outubro 

de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores na ilha Terceira.  

Começou por referir que, considerando esta temática muito importante, a notícia, 

no seu entender sensacionalista, que dava conta do aumento de chamadas para 

a linha SOS Criança, não espelhará a realidade. Embora as ilhas açorianas 

possam não ser “tão pacatas” quanto seriam antes, tem informação, por parte 

das CPCJ, de que muitos contactos não representam denúncias mas pedidos de 

informação – o que denota, por si só, que toda a sociedade já está mais 

sensibilizada para estas problemáticas. 

Considera que a rede regional de Instituições a trabalhar nesta área é muito mais 

eficaz e positiva do que no continente português, e que a sociedade, no seu todo, 

está cada vez mais alerta para detetar problemas e denunciá-los. 

Salientou, como um dos problemas principais, que, em casos mais graves em 

que as crianças têm de ser retiradas das famílias, os técnicos por vezes temem 

pela sua segurança, porque são vistos, por parte dos pais, como agentes de 

autoridade. Considera que poderia haver, mesmo que ao nível do voluntariado, 
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a criação de uma figura de “amigo” / “tutor”, que criasse vínculos com as famílias, 

e não fosse encarado como um “inspetor”…  

No período de pedidos de esclarecimento que se seguiu intervieram as 

deputadas Renata Correia Botelho e Judite Parreira, bem como o deputado 

Paulo Estêvão. 

A deputada Renata Correia Botelho questionou o Dr. Paulo Almeida sobre as 

maiores dificuldades que as IPSS atravessam, no que concerne à temática em 

estudo, ao que este respondeu que à URIPSSA não chegou qualquer pedido de 

ajuda. Sendo certo que todos gostariam de ter mais financiamento, diz que têm 

consciência dos tempos que vivemos e dos constrangimentos que existem, que 

as IPSS colaboram muito umas com as outras e que a relação entre as IPSS e 

a Secretaria Regional da Solidariedade Social, a Direção Regional da 

Solidariedade Social e mesmo o Ministério Público é muito positiva. 

A deputada Judite Parreira retomou a questão do sentimento de intimidação de 

alguns técnicos e se isso pode comprometer o trabalho a desenvolver e o 

acompanhamento da criança, tendo o Dr. Paulo Almeida respondido que as 

dificuldades vão sendo sempre ultrapassadas e que, se as visitas são mais 

difíceis, os técnicos vão devidamente acompanhados. 

O deputado Paulo Estêvão pretendeu saber que melhorias políticas poderão ser 

introduzidas nesta área, bem como que constrangimentos sentem. O Dr. Paulo 

Almeida disse que precisaria de consultar as instituições para melhor responder 

às questões, tendo ficado de remeter ao grupo de trabalho, até ao dia 19 

seguinte, um documento que compilasse essas informações. O grupo de 

trabalho, contudo, nunca rececionou esse documento. 
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AUDIÇÃO DA REPRESENTANTE DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

NA COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO 

DE CRIANÇAS E JOVENS (CNPDPCJ), DRA. NÉLIA AMARAL 

A representante do Governo Regional dos Açores (GRA) na Comissão Nacional 

de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) foi ouvida pelo 

Grupo de Trabalho a 14 de outubro de 2015, na delegação da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira.  

Convidada a fazer uma apresentação das suas funções enquanto representante 

da RAA na CNPDPCJ, começou por referir a composição e as competências da 

CNPDPCJ, enumerando as entidades que a integram, entre as quais um 

representante da Região Autónoma dos Açores (RAA) – cargo que ocupa há 

pouco mais de um ano – e um da Região Autónoma da Madeira. 

Salientou que, atendendo às competências da Comissão Nacional, esta 

representação tem de ser entendida de forma bidirecionada, ou seja, 

estabelecendo uma ponte biunívoca entre o GRA e a Comissão Nacional, bem 

como entre a própria Comissão Nacional e as Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) instaladas na Região. 

Com base neste entendimento deu prioridade a estabelecer contacto com todas 

as CPCJ instaladas na RAA para conhecer as suas condições de instalação e 

de funcionamento, assim como auscultá-las sobre os principais desafios que se 

lhes colocam.  

Com base nos testemunhos das CPCJ, foi possível identificar duas dificuldades 

comuns à grande maioria das CPCJ que se transformaram nos seus objetivos 

principais: reforçar a formação disponibilizada aos elementos que integram as 

Comissões e garantir que os serviços representados nas CPCJ asseguram uma 

representação (em número de horas e em qualidade) adequada ao volume 
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processual de cada Comissão e que disponibilizam as condições necessárias 

para desempenharem as suas funções com qualidade e com segurança.  

No prosseguimento destes objetivos, e tentando dar resposta às necessidades 

sentidas pelas Comissões, foram realizados encontros com todas as CPCJ 

instaladas na Região em 2013 e em 2014. Estes encontros anuais, para além da 

componente formativa, visam também a partilha de experiências, aspeto que se 

revela muito enriquecedor principalmente para as Comissões de menor 

dimensão. 

A par dos encontros deu-se também início ao processo de criação de uma equipa 

técnica de apoio às Comissões que, com maior proximidade, com uma 

periodicidade mais frequente e com maior conhecimento do contexto, possa 

disponibilizar apoio às CPCJ. No passado mês de abril decorreu a primeira 

formação destinada a esta equipa técnica, que integra profissionais de diferentes 

saberes e sedeados em diferentes ilhas.  

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, no qual intervieram os 

deputados Judite Parreira, Nuno Meneses e Paulo Estêvão. 

A deputada Judite Parreira solicitou à interlocutora o estabelecimento de um 

paralelismo entre a RAA e a República, ao que a Dra. Nélia Amaral respondeu 

que a Comissão Nacional é a entidade competente pelo acompanhamento às 

CPCJ no todo nacional. No entanto, tem-se deparado com constrangimentos de 

meios e de recursos, com o consequente impacto na qualidade e na 

periodicidade desse acompanhamento, como aliás foi difundido há poucos 

meses pelos Órgãos de Comunicação Social nacionais. Essa é uma realidade 

que se verifica no todo nacional e que afeta também as Regiões Autónomas, de 

forma ainda mais acentuada pela nossa insularidade.  
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No entanto, referiu que, com recursos disponibilizados pelo GRA, foi possível 

ultrapassar estes constrangimentos sentidos pela Comissão Nacional e 

assegurar, ou mesmo reforçar, o apoio disponibilizado às CPCJ.  

Para além disso, com a recente alteração da legislação (na qual a RAA se 

empenhou significativamente atendendo a que a proposta de diploma inicial não 

atentava às competências constitucional e estatutariamente reconhecidas aos 

órgãos de governo próprio da RAA), será possível uma maior descentralização 

das competências da Comissão Nacional. Passará a haver uma coordenação 

regional em cada uma das regiões autónomas, criada por diploma dos órgãos 

de governo próprio. Através desta estrutura regional com competência para 

executar na RAA as competências da Comissão Nacional será possível reforçar 

o acompanhamento e a formação disponibilizados às CPCJ, bem como criar 

instrumentos estatísticos que permitam um diagnóstico mais preciso e ajudem a 

definir estratégias cada vez mais condizentes com as necessidades.  

No que se reporta à atividade das CPCJ, referiu que a realidade regional, ao 

nível da evolução das sinalizações, do número de crianças com processo de 

promoção e proteção e dos motivos de sinalização, tem, ao longo dos anos, 

seguido as tendências nacionais. 

O deputado Nuno Meneses questionou sobre o tempo dos docentes afetos às 

CPCJ e se a articulação entre as Comissões e as escolas está a decorrer de 

forma profícua. A Dra. Nélia disse que estão a ser cumpridas as representações 

previstas na lei em todas as CPCJ instaladas na RAA, o que não invalida que, 

em algumas situações e face ao volume processual, fosse desejável que alguns 

profissionais dispusessem de mais tempo para as Comissões. No entanto 

salvaguardou que, contrariamente ao que se verificou a nível nacional com a 

retirada dos reforços técnicos das CPCJ, nos Açores mantiveram-se todos os 

técnicos de apoio, assegurados pela Região. Considerou também que, a par do 

problema do número de horas disponível para as CPCJ, coloca-se também a 
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questão da qualidade da representação. Salientou que importa sensibilizar as 

entidades representadas nas CPCJ para a importância do trabalho desenvolvido 

pelas Comissões e do contributo dos seus representantes (quer nas Comissões, 

quer na articulação, que asseguram com os seus serviços de origem). Em 

articulação com a comunidade há que assegurar que integra a CPCJ quem tem 

perfil e motivação para as funções e não quem menos falta faz aos serviços de 

origem.   

Esclareceu ainda que nem todas as CPCJ necessitam de um professor a tempo 

inteiro, pois o volume de casos e as realidades sociais são diferentes. 

Acrescentou que, por vezes, a própria Comissão tem de avaliar se precisa de 

mais tempo de um determinado profissional ou se esse profissional lhe pode ser 

mais útil no seu serviço de origem - o mesmo se colocando também em relação 

aos elementos cooptados. 

Aproveitou para esclarecer a diferença (quer em termos de composição, quer em 

termos de atuação) das modalidades alargada e restrita, conforme está definido 

na legislação. 

A deputada Judite Parreira referiu que, segundo informações que detém, o 

tempo dos professores nas CPCJ é reduzido. No que concerne a notícias que 

têm vindo a público, de maus-tratos e abusos a crianças, referiu que as CPCJ 

parecem só atuar depois destes problemas, pelo que gostaria de saber o que 

terá de ser feito para que essas situações não cheguem a ocorrer. A Dra. Nélia 

Amaral lembrou que a Convenção Internacional para os Direitos das Crianças 

tem apenas cerca de 25 anos e que, portanto, apesar dos avanços já 

alcançados, há ainda um longo percurso a fazer por parte de toda a sociedade, 

no sentido de um maior envolvimento na promoção efetiva dos direitos das 

crianças, designadamente através de iniciativas de prevenção. Lembrou que as  

CPCJ, na sua modalidade alargada, têm toda a comunidade representada, são 

um recurso da comunidade – e assim têm de ser encaradas. No seu entender, 
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há que dinamizar as Comissões na modalidade alargada e reforçar o 

investimento nos projetos de prevenção, que se relacionam diretamente com 

essa modalidade das Comissões. A proteção das crianças tem de ser feita com 

a participação de todos. 

Esclareceu ainda que a intervenção das CPCJ, na modalidade restrita, se 

justifica nas situações de perigo, cabendo às entidades com competência em 

matéria de infância e juventude intervir nas situações de risco. Assim, removido 

o perigo e mantendo-se o risco, as CPCJ devem articular a continuidade do apoio 

com os serviços disponíveis na comunidade. Embora os limites nem sempre 

sejam fáceis de traçar, a CPCJ deve remover a criança da situação de perigo, 

sem pretender, contudo, por ultrapassar as suas competências, alterar a 

dinâmica familiar ou “salvar” as famílias. Sempre que se justifique, a prossecução 

desse acompanhamento deve ser feito, pois, pelos serviços competentes 

existentes naquela comunidade. Quis frisar igualmente que, mesmo em situação 

de perigo, a CPCJ (nomeadamente na sua modalidade restrita) só intervém com 

o consentimento dos pais e a não oposição das crianças maiores de 12 anos. 

Quando não haja consentimento, a CPCJ não tem legitimidade para intervir, 

devendo remeter para os tribunais.  

O deputado Paulo Estêvão, concordando com a necessidade de reforço da 

aposta na prevenção, questionou sobre quais as prioridades e o que pode ser 

melhorado neste sector, quer ao nível dos recursos, quer ao nível da articulação 

com outras entidades oficiais. A Dra. Nélia respondeu que o principal desafio é 

uma maior mobilização das Comissões na modalidade alargada, no sentido de 

um maior investimento na prevenção, em articulação com as famílias e com os 

serviços comunitários. Ou seja, planificar e desenvolver projetos de prevenção 

sistémica em cada comunidade, que permitam perceber com clareza quais as 

problemáticas mais relevantes e definir estratégias de intervenção específicas e 

com significado para cada comunidade. Considerou que este trabalho deve ser 
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feito ao nível da comunidade, que os instrumentos de recolha de dados e de 

caracterização, de planificação e de intervenção têm de ter em conta a 

diversidade de realidades – para que, com base nestes elementos específicos, 

sejam desenvolvidos projetos de prevenção, construídos pela modalidade 

alargada de cada CPCJ, em conjunto com os recursos e serviços daquela 

comunidade concreta, resultando em iniciativas com as quais as comunidades 

se identifiquem e se envolvam, no sentido de responder às suas necessidades 

concretas.  

A promoção dos direitos das crianças tem de ser responsabilidade de toda a 

comunidade e todos têm de se sentir convocados a um envolvimento ativo na 

comunicação de violações desses direitos às entidades competentes: as 

instituições com competência em matéria de infância e juventude, as CPCJ ou 

os tribunais. Trata-se de um dever de cidadania. 

Ao nível dos recursos, a Dra. Nélia Amaral disse-se satisfeita com o percurso 

que tem vindo a ser feito pela RAA nesta matéria no que se refere às condições 

de instalação e de funcionamento das CPCJ, assim como na quantidade e 

diversidade das respostas sociais dirigidas à infância. Reconheceu que a tarefa 

não está encerrada e que há sempre aspetos a melhorar, tendo dado como 

exemplo a necessidade de melhorar a acessibilidade às instalações em que 

funcionam algumas CPCJ da Região, tendo em conta a população-alvo. Estas 

questões passam a estar facilitadas com a nova legislação, uma vez que, por 

diploma próprio, a Região vai criar uma estrutura com competência para executar 

ações que até agora são competência exclusiva da Comissão Nacional, 

passando a dispor de alguma autonomia, em certos aspetos. Quanto à 

articulação, considera que, sem prejuízo do dever de privacidade e sigilo, 

poderão ser potenciados protocolos que facilitem partilha de informação entre os 

vários serviços representados nas CPCJ, e mesmo entre as CPCJ e outros 
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serviços (como as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência, por 

exemplo). 

Finalmente, a Dra. Nélia Amaral esclareceu o grupo de trabalho que o sistema 

de promoção e proteção, em Portugal, parte da ideia de que as crianças são o 

recurso mais precioso das comunidades e que, para as proteger, há um nível de 

intervenção, conferido às CPCJ e anterior aos tribunais (dependente do 

consentimento dos pais), através do qual algumas situações de perigo podem 

ser resolvidas (por meio de articulação com as famílias e com as entidades 

locais). Parte igualmente do pressuposto de que a família é o melhor meio para 

a criança crescer e desenvolver as suas competências. Com base neste 

pressuposto, o primeiro nível de intervenção consiste em proporcionar à família 

o acompanhamento de que necessita para cumprir as suas funções parentais. 

Se, todavia, reiteradamente, a família não cumprir o plano de promoção e 

proteção acordado com a Comissão, a intervenção já sai do âmbito da CPCJ 

(que, ao contrário dos tribunais, não tem quaisquer competências para limitar 

liberdades).  

 

AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL, DRA. 

ANDREIA CARDOSO COSTA 

A Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS) foi ouvida pelo Grupo de 

Trabalho a 14 de outubro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira.  

A Governante apresentou uma descrição detalhada das medidas que, sob a sua 

tutela, estão implementadas, em implementação ou em fase de planeamento. 

Começou por referir que o investimento em medidas promotoras do bem-estar 

das crianças e jovens na Região tem sido, para o Governo Regional, uma 

verdadeira prioridade, tanto ao nível das infraestruturas, como em termos de 
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recursos humanos, de projetos direcionados aos pais e/ou a figuras tutelares, ou 

ainda pela constituição de uma panóplia de respostas conducentes à proteção 

desta população (tendencialmente mais desprotegida). Neste sentido, a Região, 

também por via de importantes protocolos com diversas IPSS e Misericórdias, 

conta com respostas em seis grandes áreas: Lares de Infância e Juventude (LIJ) 

e Centros de Acolhimento Temporário (CAT) (Sistema Regional de 

Acolhimento); Jovens em Risco (embora globalmente extrapole a faixa etária 

sobre a qual se debruça este grupo de trabalho, contém as Equipas de Animação 

de Rua, que podem, pontualmente, trabalhar junto de crianças até aos 12 anos); 

Apoio ao Desenvolvimento Socioeducativo (em contexto de Creches, Jardins de 

Infância, ATL, Rede de Amas); Intervenção Familiar (Integração Familiar e 

Educação Parental); Assessoria aos Tribunais (em matéria de promoção e 

proteção tutelar cível); Adoção, Acolhimento Familiar e Apadrinhamento Civil.  

Ao nível do Sistema Regional de Acolhimento, a Governante referiu que a Equipa 

de CAT e Lares está a desenvolver um plano de ações formativas e atividades 

que visam a qualificação dos trabalhadores dos LIJ, uniformização de 

procedimentos, garantia da qualidade e eficácia das respostas, para ser aplicado 

a nível regional. Em alguns LIJ essas ações já foram efetuadas, noutros casos 

estão em curso e noutros encontram-se em fase de planeamento. Referiu 

igualmente que se procede a uma caracterização anual da situação de 

acolhimento (CASA) e que se prevê o alargamento do programa de educação 

parental em contexto de LIJ, (direcionado a Ajudantes de Lar dos LIJ) às ilhas 

do Faial e da Terceira (desenvolvido em São Miguel e, segundo a Sra. 

Secretária, com resultados muito positivos). 

Focou, em seguida, o programa VINCA (com a Segurança Social como entidade 

gestora, e desenvolvido em parceria com o IAC, a Associação de Solidariedade 

Social Mãe de Deus e o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora dos Anjos). 

Trata-se de um programa de promoção da vinculação segura em crianças dos 0 
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aos 5 anos com medida de acolhimento familiar ou acolhimento em CAT e LIJ, 

respetivos pais e/ou figuras de referência, no sentido de promover o 

desenvolvimento integral das crianças e de potenciar, sempre que se revele 

possível, a concretização ou a consolidação da reunificação familiar. Segundo 

os indicadores de que dispõe, entre 2011 e 2014, o projeto acompanhou 29 

casos, sendo que em 52% das situações foi possível concretizar-se a 

reunificação familiar. Em 26% dos casos considerou-se que os pais / figuras de 

referência não reuniam condições para o exercício das competências parentais, 

pelo que, esgotadas todas as outras alternativas ao nível da família alargada, as 

crianças foram encaminhadas para adoção. Em 13% dos casos foi aplicada 

medida de apoio junto de outro familiar e 9% foram encaminhados para 

acolhimento. Os dados permitem concluir que, em 39% dos casos 

acompanhados através do VINCA, e face à impossibilidade de reunificação 

familiar, este programa contribuiu para a definição de um projeto de vida 

alternativo ao acolhimento. 

No que concerne às Equipas de Rua, informou que o ISSA tem protocolo com 2 

instituições na Terceira (Cáritas e Centro Comunitário da Terra Chã) e 3 em São 

Miguel (Centro Social e Cultural do Cabouco, IAC e Santa Casa da Misericórdia 

da Ribeira Grande). Em termos genéricos, estas equipas visam a diminuição do 

abandono e absentismo escolar, a prevenção de comportamentos de risco, o 

combate a um conjunto de problemas sociais (negligência parental, vandalismo, 

mendicidade, entre outras) através de iniciativas de mediação escolar e de 

estratégias de motivação para a mudança. 

As equipas de apoio ao desenvolvimento socioeducativo visam, entre muitas 

outras competências que lhes estão conferidas, prestar apoio técnico no âmbito 

da formação profissional de voluntários e de trabalhadores das diferentes 

instituições, assegurar a qualidade dos serviços prestados, assegurar a 
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articulação com as CPCJ, avaliar e diagnosticar dificuldades psicossociais dos 

utentes das valências dirigidas à infância. 

No que concerne a valências com contrato de cooperação com a SRSS, 

considerou que a Região está particularmente bem dotada e referiu alguns 

dados: 

- Creches: a Região dispõe de uma rede de 65 creches distribuídas por todo o 

arquipélago, que representam uma capacidade instalada que ronda as 2600 

crianças e com uma taxa de ocupação de cerca de 95%; 

- Creches Familiares / Amas: atualmente São Miguel dispõe de 3 creches 

familiares, integrando um total de 38 amas; na Terceira, a creche familiar 

existente integra 11 amas e o Faial, também com uma creche familiar, conta com 

8 amas. Estas respostas sociais contam com contínuo apoio por parte de 

equipas técnicas das instituições enquadradoras. No total, esta valência possui 

capacidade para 240 crianças e apresenta uma taxa de frequência a rondar os 

88%; 

- Jardins de Infância (JI): O arquipélago conta com 49 JI, com capacidade 

instalada para cerca de 2200 crianças e uma ocupação a rondar os 90%; 

- Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL): Com cerca de 130 respostas 

sociais, a Região tem uma capacidade instalada superior a 10.000 crianças, 

verificando-se uma taxa de ocupação de cerca de 96%. 

Referiu, igualmente, a Ficha de Rastreio Precoce, um instrumento à disposição 

de creches, JI e amas, que visa a sinalização de situações potencialmente 

problemáticas para o desenvolvimento da criança integrada nessas valências. 

Permite que sejam precocemente detetados problemas e acionados os apoios e 

intervenções adequados. Facilita igualmente a concretização de medidas de 

apoio integrado centradas na criança e na família, viabilizando ações de natureza 

preventiva por profissionais especializados das diferentes áreas com impacto no 
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desenvolvimento infantil. Veio dar resposta à necessidade de um instrumento de 

trabalho facilitador da sinalização de situações que inspirem mais cuidados 

(problemas de desenvolvimento, necessidades especiais ou mesmo situações 

de risco) e que contribuísse para uma melhor articulação entre as famílias e os 

vários serviços envolvidos. Existe desde 2007.  

No que concerne à Intervenção Familiar, referiu as Equipas de Integração 

Familiar (EIF) e o Projeto de Educação Parental (PEP). 

As EIF existem desde 2005 em São Miguel e desde 2007 na Terceira. Há 

intenção de alargar esta intervenção especializada ao Faial. Visam o 

acompanhamento de crianças e jovens e respetivas estruturas familiares, na 

sequência da aplicação de medidas de promoção e proteção, no âmbito de um 

programa de reunificação, preservação e orientação familiar. 

O PEP é promovido em São Miguel desde 2011, tendo sido alargado à Terceira 

em 2013. Assenta em seis eixos, que vão da intervenção com carácter mais 

preventivo até ao acompanhamento de maior proximidade a famílias com 

crianças com medidas de promoção e proteção e/ou acompanhadas pela 

Intervenção Precoce, envolvendo os principais cuidadores das crianças em LIJ 

ou em CAT. De 2011 a 2014, foram implementados na Região 48 grupos no 

âmbito dos PEP (o que corresponde a 343 famílias/ pais e 363 crianças). 

Referindo-se à Assessoria aos Tribunais informou que as Equipas 

Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais (EMAT) respondem às 

solicitações dos Tribunais no âmbito da Promoção e Proteção, ao nível do 

acompanhamento das crianças e jovens em perigo, através do apoio técnico às 

decisões dos tribunais, do acompanhamento à execução dessas medidas, ou 

ainda no apoio direto às crianças e jovens. Em 2011 foram acompanhados 556 

crianças e jovens pelas Equipas da EMAT; 518 em 2012; 455 em 2013 e cerca 

de 650 em 2014. 
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Intervêm também no âmbito dos processos tutelares cíveis (com as famílias, 

essencialmente em vivência de divórcio/separação, com filhos menores). 

A governante referiu ainda os Pontos de Encontro Familiar (PEF), uma 

intervenção pioneira especificamente desenhada para supervisão de convívios, 

determinada por decisão judicial e mediante indicadores que possam sugerir 

perigo para a integridade física e/ou psicológica das crianças. A equipa do PEF 

acompanhou 34 casos em 2011; 38 em 2012; 36 em 2013 e 43 em 2014. 

Finalmente, ao nível da Adoção, Acolhimento Familiar e Apadrinhamento Civil, 

referiu que se encontram implementadas equipas especializadas em São Miguel, 

Terceira e Faial, que abrangem as 9 ilhas, e às quais compete, entre um conjunto 

de outras funções, a avaliação de candidaturas, o estudo da situação das 

crianças, a elaboração de planos de integração, o acompanhamento das 

famílias, a elaboração de relatórios de avaliação psicossocial e a emissão de 

pareceres. No final de 2014, havia nos Açores 12 crianças em situação de pré-

adoção (já integradas em família), 9 com sentença decretada para adoção (com 

o processo concluído) e 15 em situação de adotabilidade (a aguardar família). O 

número de candidatos em lista de espera era de 45. 

Esclareceu ainda que entre 2013 e 2014 houve uma reestruturação na 

nomenclatura de algumas valências, uma reclassificação para adequar ao todo 

nacional, o que também explica algumas variações dos dados enviados ao 

Grupo de Trabalho. 

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com as 

participações dos deputados Paulo Estêvão, Nuno Meneses e Paulo Parece. 

O deputado Paulo Estêvão questionou a SRSS sobre se as intervenções junto 

das famílias têm um carácter preventivo ou se decorrem de decisão judicial, ao 

que a governante respondeu que existem os dois tipos de intervenção: na 

sequência da aplicação de uma medida de promoção e proteção, intervêm as 
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Equipas de Integração Familiar, não necessariamente apenas por decisão 

judicial, mas também de forma articulada com as CPCJ; ao nível preventivo, é 

posto em marcha o Projeto de Educação Parental (PEP), para grupos 

considerados mais vulneráveis. 

O Deputado pretendeu saber ainda quais as políticas que o GRA pretende 

implementar até ao final da legislatura. A SRSS respondeu que, ao nível dos 

ATL, pretende-se reforçar a sua ligação ao ProSucesso, para que estas 

estruturas fiquem ao serviço do sucesso escolar sem, contudo, as “escolarizar” 

demasiado. Ao nível do PEP, pretende-se trabalhar mais o eixo 4, que contempla 

formação dirigida a cuidadores de crianças em CAT e LIJ. Para além disso, 

referiu a necessidade de haver mais formação específica para as CPCJ. 

Informou que, no passado mês de abril, já se deu início à formação de uma 

equipa de formadores da Região. Acrescentou que, com o acolhimento das 

reivindicações da Região feitas no âmbito da revisão da Lei de Promoção e 

Proteção, fica consagrada a descentralização das competências da Comissão 

Nacional, o que vem facilitar a prossecução deste objetivo. 

O deputado salientou ainda a sua preocupação com situações de violência que 

não foram sinalizadas atempadamente, e como se poderá melhorar essa rede 

de sinalização, que já é ampla mas não tem sido capaz de abranger todos os 

casos. A governante respondeu que a solução não passa por alargar para mais 

entidades, mas sim por fazer com que as existentes ampliem os seus sistemas 

de sinalização. Deu como exemplo a reestruturação em curso das Equipas da IP 

que, considera, são um dos melhores veículos de sinalização de problemas a 

vários níveis. 

O deputado Nuno Meneses lembrou a audição do presidente da URMA, que 

referiu, como um dos aspetos menos conseguidos do Plano Regional para 2016, 

no que respeita à área da infância e da juventude, o investimento feito sobretudo 

em infraestruturas, ao que a governante respondeu que, de facto, esse 
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documento visa essencialmente a construção ou reabilitação de Equipamentos 

Sociais, mas que o investimento do Governo Regional na infância e juventude 

vai muitíssimo para além disso. Deu como exemplo o aumento ao complemento 

regional ao abono de família. Referiu também os protocolos do GRA com as 

IPSS e Misericórdias, que contam com avultadíssimas verbas, uma despesa de 

funcionamento assumida pelo GRA, em benefício dos milhares de utentes de 

toda a Região. 

O deputado Paulo Parece, admitindo a importância do que tem vindo a ser feito 

nestas áreas, teceu algumas considerações, nomeadamente quanto à 

necessidade de se trabalhar no sentido de uma uniformização da gestão (ao 

nível das IPSS). Para além disso, disse julgar necessário repensar-se a tipologia 

das instituições que acolhem as crianças. A SRSS disse que se tem verificado, 

ao longo dos últimos 20 anos, uma alteração na população alvo dessas 

instituições, quer no que concerne à idade das crianças acolhidas, quer no que 

respeita à natureza das problemáticas que motivam o acolhimento. Atualmente, 

verifica-se um aumento da idade das crianças acolhidas e nota-se um 

incremento de problemas ao nível da saúde mental, o que tem vindo a implicar 

uma reorganização do sistema regional de acolhimento. Informou que está em 

curso um trabalho de especialização de respostas de acolhimento e deu como 

exemplo o LIJ na freguesia da Maia (embora dirigido a uma faixa etária já fora 

do âmbito deste grupo de trabalho). Referiu que o acolhimento de crianças com 

problemas de saúde mental implica dotar as instituições de corpos técnicos 

preparados para intervenções especializadas.   

Pretendeu esclarecer ainda que, no âmbito da formação em CAT, LIJ e CPCJ, a 

aposta já não é de agora, mas admite que deverá ser reforçada. A Secretária 

Regional considera que muito tem sido feito nesta matéria, lembrando que se 

trata de um processo evolutivo que implica sempre novos desafios e assumindo 

que há ainda um caminho a fazer.  
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Adiantou igualmente, em jeito de conclusão, que está a ser criada a creche do 

Nordeste, único concelho sem esse tipo de resposta. Quanto a Santa Maria, 

única ilha sem creche até há um ano atrás, viu a valência implementada em 

resposta das necessidades apresentadas. 

 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, DR. LUÍS CABRAL 

O Secretário Regional da Saúde (SRS) foi ouvido pelo Grupo de Trabalho a 14 

de outubro de 2015, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores na ilha Terceira.  

O Governante esclareceu desde logo que, entre os 0 e os 18 anos, as crianças 

e jovens são observados 26 vezes (em média) pelos cuidados de saúde 

primários, seja ao nível da saúde escolar, seja dos exames globais de saúde, 

seja pela sequência da vacinação, seja ainda nas consultas regulares de 

medicina geral e familiar.  

Acrescentou que estes dados são válidos para crianças que têm e que não têm 

médico de família (pois, neste segundo caso, é dada prioridade às crianças). Ou 

seja, há um seguimento preventivo bastante estreito e, se surgem novas 

intercorrências (situações agudas), as crianças são observados nos cuidados 

hospitalares. Os profissionais de saúde, em quaisquer destas interações, 

avaliam componentes biopsicossociais da criança; se são detetadas situações 

de desvio (maus-tratos, negligência, etc.), a situação é reportada à CPCJ, e, 

sempre que se justifique, são efetuadas denúncias às autoridades competentes. 

Nos casos em que se verifiquem desvios desenvolvimentais, a criança é 

encaminhada para a Intervenção Precoce (tutelada pela SRS). 

Frisou que todos os Centros de Saúde da Região possuem serviços de vigilância 

de saúde materno-infantil. 
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Em resumo, os cuidados de saúde primários (e os cuidados hospitalares, quando 

se justifique) trabalham a vários níveis – acompanhamento, sinalização e 

promoção da saúde –, bem como no âmbito da referenciação e do 

encaminhamento. 

Achou conveniente frisar que há uma Rede de Pediatria nos 3 hospitais da 

Região e que, ao nível da Saúde Mental, a Região conta com um pedopsiquiatra 

(e com um interno em formação). 

Referiu, em seguida, a criação recente dos Núcleos de Apoio a Crianças e 

Jovens em Risco nos Hospitais (NHACJR) e nas Unidades de Saúde de Ilha com 

atendimento pediátrico (NACJR), pelo Despacho 2085/2015 de 14 de setembro, 

que pretendem ser estruturas de apoio aos profissionais das unidades de saúde, 

bem como de sensibilização e divulgação interna de procedimentos nesta 

matéria e de articulação com outros serviços e instituições. Estas equipas têm 

de ser pluridisciplinares, constituídas, no mínimo, por um médico, um enfermeiro 

e outro profissional de saúde (da área da saúde mental e/ou do serviço social).  

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com as 

participações dos deputados Paulo Estêvão e Nuno Meneses. 

O deputado Paulo Estêvão referiu o facto de ter sido noticiado que os jovens 

consomem mais drogas ilícitas por serem mais baratas do que o tabaco e que, 

na sua perspetiva, falta fazer um levantamento exaustivo da situação, bem como 

perspetivadas medidas públicas que visem melhorar a intervenção nesta 

problemática. O SRS disse que a toxicodependência é de abrangência 

multidisciplinar e que, portanto, requer toda uma outra abordagem. No entanto, 

lembrou a aplicação, desde o ano transato, do sistema de vigilância de 

comportamentos de risco (com uma taxa de resposta de cerca de 70%, o que 

corresponde a 16 ou 17 mil alunos) e que permitiu tirar já duas conclusões: 1) a 

incidência de consumo na RAA não é mais elevada do que noutras regiões do 

país, como as notícias por vezes pretendem fazer crer (ou seja, podendo tratar-
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se de uma perceção, carece de dados objetivos que legitimem essa perceção); 

2) há uma crescente melhoria ao nível da adoção de comportamentos 

tendencialmente mais saudáveis, ou de abandono de comportamentos de risco. 

Será possível, para além disso, com a prossecução deste projeto (que vigorará 

pelo menos até ao final da legislatura, em 2016), perceber a evolução dos 

comportamentos ao longo do tempo e que riscos enfrentam as nossas escolas, 

bem como ter indicadores definidores da situação no início e no fim da 

legislatura. Facultará ainda a cada escola a possibilidade de trabalhar os seus 

dados de forma direcionada à sua população específica. 

Salientou que, infelizmente, não existe uma fórmula concreta de agir para 

erradicar o problema (que se encontra disseminado pelo mundo inteiro). Embora 

a perceção social desta problemática seja negativa e as informações acerca da 

toxicodependência estejam cada vez mais difundidas, não há uma “solução 

milagrosa” e esta é uma das matérias em que o GRA tem plena consciência de 

que é sempre necessário intervir. 

O deputado Nuno Meneses realçou que muito tem vindo a ser feito ao nível da 

prevenção de comportamentos de risco e referiu, neste âmbito, o Plano Anual 

de Saúde Escolar (PASE), o que o SRS corroborou, reforçando que a Saúde 

Escolar foi uma das áreas em que se fez uma certa “revolução silenciosa” na 

abordagem dos conteúdos, implicando sempre uma estreita interação entre as 

unidades de saúde e as equipas de saúde escolar. 
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5.3)  VISITAS EFETUADAS – Síntese das Reuniões com as Instituições  

São Miguel 

Instituto de Apoio à Criança (IAC): 14/12/2015 

O grupo de Trabalho reuniu com a direção do IAC, nomeadamente a Sra. D. 

Cinelândia Cogumbreiro, a Dra. Ana Maria Vieira e a Professora Doutora Teresa 

Medeiros. 

O IAC, embora se depare com algumas dificuldades, não quis deixar de 

enaltecer a atitude do Governo Regional, ao criar, ao longo do tempo, várias 

redes de intervenção e ao demonstrar uma grande abertura para colaborar com 

o IAC na abordagem às novas problemáticas e às novas necessidades que se 

foram impondo. Consideram que tem havido uma forte aposta na intervenção 

junto destes públicos. 

Apresentou ao Grupo de Trabalho os vários projetos que o IAC desenvolve. 

Através de acordos de cooperação com o Governo Regional, dispõem de 5 

valências: a Linha SOS Criança; a Animação de Rua (sobretudo dirigida a 

adolescentes entre os 11 e os 15 anos, que contabiliza cerca de 40 jovens em 

intervenção direta e outros 40 em intervenção pontual); a valência CDIJ (dirigida 

a jovens entre os 15 e os 21 anos), um Centro de Atividades de Tempos Livres 

(para crianças entre os 4 e os 12 anos, em situação de exclusão social, com 35 

vagas); e um Centro de Acolhimento de Emergência Temporário (residência 

mista, com capacidade para 10 crianças e jovens). 

A linha SOS Criança, cuja extensão da linha nacional é assegurada 

precisamente pelo IAC, dispõe de apoio de um gabinete de psicologia (criado há 

3 anos, na sequência de uma necessidade encarada como premente). No 

entanto, foi apresentada como maior lacuna a exiguidade de recursos humanos 

afetos à linha SOS Criança nos Açores (que conta com apenas um colaborador, 

nomeadamente uma animadora cultural). Julga o IAC que, com mais um 
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colaborador, a própria divulgação da linha será feita de forma mais eficaz, 

mesmo junto das crianças nas escolas, o que poderá constituir uma mais-valia 

ao nível da prevenção. Adiantaram igualmente que, segundo a sua perceção, o 

aumento de contactos revela, mais do que um acréscimo da gravidade dos 

problemas – a maior parte das chamadas, segundo a técnica responsável, trata-

se de pedidos de informação e de aconselhamento, sendo que muito poucas 

resultam depois em processos efetivamente encaminhados para inquérito –, 

uma sociedade mais consciente das problemáticas que assolam as crianças e 

com mais necessidade de contactar os serviços competentes, a fim de ver 

esclarecidas as suas dúvidas. No entanto, voltaram a sublinhar a necessidade 

de que a existência da linha seja mais divulgada, junto das próprias crianças, em 

contexto escolar, o que, neste momento, com apenas um colaborador, se torna 

muito difícil. 

Apontaram algumas fragilidades ao nível da intervenção na faixa etária 

subsequente às ATL (ou seja, junto de jovens com mais de 12 anos) – matéria 

que, tendo sido objeto da máxima atenção por parte do grupo de trabalho, está, 

pela faixa etária a que se refere, fora do âmbito deste grupo de trabalho.  

No entendimento do IAC, todo o trabalho que se faça com as crianças (nos ATL, 

por exemplo), para além de permitir a deteção e sinalização de eventuais perigos 

que a criança possa estar a enfrentar, beneficiará a sua vida futura (pelas 

competências pessoais e sociais que ali adquire) e poderá contribuir para serem 

revertidas, mais tarde, situações problemáticas. Mais referiram que os 

problemas que afetam as crianças, sendo sistémicos, têm amiúde início no 

défice de competências por parte dos pais, pelo que deveria haver, no seu 

entendimento, maior aposta nos cuidados de saúde primários (desde as 

consultas de gravidez). Para além disso, consideram que os pais deviam ser 

mais apoiados, do ponto de vista legislativo, para acompanharem o percurso dos 

filhos (para irem à escola reunir com os professores, por exemplo). Consideram 
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ainda que, por vezes, se verifica alguma falta de articulação entre serviços, 

podendo acontecer, por exemplo, segundo a sua perceção, que a mesma 

criança seja acompanhada por vários psicólogos, em vários contextos, sem que 

estes comuniquem entre si. 

No entender desta instituição, é necessário, portanto, apostar de forma reiterada 

na prevenção e consolidar a Intervenção Precoce. 

Acrescentou a Professora Doutora Teresa Medeiros que, no seu entender, os 

académicos que se debruçam sobre estas matérias (de que deu o seu próprio 

exemplo) não têm sido devidamente auscultados para efeitos de planeamento e 

delineamento de políticas públicas relativas a este sector. 

Na sua perspetiva, o trabalho desenvolvido pelas diversas instituições públicas 

e particulares no âmbito da proteção e promoção do desenvolvimento das 

crianças não está devidamente articulado e sistematizado. As políticas públicas 

desenvolvidas para o sector não estão devidamente contextualizadas num plano 

de ação global coerente e organizado.   

 

Centro Social Nossa Senhora do Rosário (CSNSR): 14/12/2015 

O grupo de trabalho reuniu com a direção da Instituição, nomeadamente com a 

Dra. Carla Ferreira e a Dra. Cláudia Borges. 

Trata-se de um Lar feminino de acolhimento para a infância e juventude (LIJ), 

com capacidade para 13 crianças (neste momento a ocupação é de 12), e está 

preparado para receber utentes entre os 0 e os 21 anos, conforme a Lei prevê – 

e aqui frisaram que por vezes é de facto precoce a saída das jovens aos 18 anos, 

pelo que vão prestando um apoio mais alargado, desde que solicitado pelas 

próprias. 
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Começaram as responsáveis da instituição por uma breve resenha histórica, 

salientando que se encontram nas atuais instalações desde 2012, em condições 

que consideram muito boas. Para além deste espaço, e no que concerne à 

temática deste grupo de trabalho, a instituição detém ainda a creche e jardim de 

infância «O Pardal», que sofreu obras de remodelação em 2010. Têm contado 

com apoios comunitários, mas a maior verba de apoio tem vindo sempre do 

Governo Regional.  

Para além da reflexão conjunta que fizeram acerca das situações 

invariavelmente dificílimas que subjazem a todos os percursos de vida das 

crianças ali acolhidas, pretenderam deixar algumas sugestões (que, no seu 

entender, correspondem a lacunas do sistema), apontando exemplos com que 

se deparam diariamente, a saber: 1) melhorias naquilo a que chamam o “canal 

da saúde”, que julgam dever estar mais aberto às instituições, no que respeita, 

por exemplo, ao acesso a consultas de especialidade; 2) melhorias ao nível da 

saúde mental na infância e juventude; 3) as atividades (públicas ou, mediante 

protocolos, privadas) de lazer, culturais e extras curriculares deveriam prever 

vagas para crianças acolhidas em instituições desta natureza.  

Referenciaram também as dificuldades e a instabilidade criadas pela 

necessidade de acolherem jovens com problemáticas e patologias muito 

complexas e graves, para as quais não possuem capacidade de resposta. Este 

tipo de situações afeta a estabilidade do lar e coloca em causa os progressos já 

realizados com outras crianças e jovens acolhidas no lar. No seu entender 

deveriam existir instituições especializadas, devidamente dotadas de técnicos e 

equipamentos específicos, para enfrentar situações e problemáticas de maior 

gravidade.    

Salientaram que a instituição tem pretendido sempre apostar na cultura e na 

criação de hábitos culturais, por acreditarem que é uma via fundamental de 

desenvolvimento pessoal e social. 
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Embora aguardem alguma atualização financeira (no seu caso, trata-se de uma 

valência atípica, ainda sem valor cliente atribuído), ao nível do acordo de 

cooperação que têm com o GRA, consideram que as várias respostas das 

equipas afetas à SRSS têm funcionado. 

Salientaram o valioso apoio com que têm contado igualmente por parte da 

Câmara Municipal de Lagoa.  

Respondendo a uma questão colocada pelo deputado Paulo Estêvão, disseram 

considerar que as situações de intervenção mais necessária estão a ser 

devidamente sinalizadas, e que os casos mais prementes são “apanhados” e 

detetados pela apertada rede que se estabelece entre todas as entidades e 

instituições que, nas várias frentes, lidam com as crianças.   

Seguiu-se uma visita às instalações, em que o grupo de trabalho pode constatar 

as condições físicas do espaço, todo ele acolhedor e de carácter muito familiar. 

 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande (SCMRG): 04/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com o Provedor da Santa Casa, Sr. Nelson Correia, 

bem como com elementos da Mesa e com vários técnicos da Instituição. 

No que respeita ao trabalho com crianças e jovens, a instituição conta com 4 

creches e 5 jardins-de-infância e 7 Centros de Atividades de Tempos Livres 

“comuns” e outros 3 mais específicos, todos em Rabo de Peixe (o CATL 

“Ambiente”; um outro com 3 unidades de orientação educativa e ainda o de 

“Ludoteca”). Para uma faixa etária superior, têm o projeto “Espaço Extremo”, de 

Animação de Rua (dirigida a jovens da comunidade de Rabo de Peixe com 

idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos), um Centro de Desenvolvimento 

de Inclusão Juvenil (“Porto Seguro”, para jovens dos 13 aos 24 anos) 
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O Dr. Ricardo Teixeira, a trabalhar na SCMRG mas também técnico que integra 

a CPCJ da Ribeira Grande (uma das Comissões, segundo o próprio, mais 

problemáticas da Região), referiu como um dos principais problemas o abandono 

escolar – cenário que se terá acentuado com o estabelecimento da escolaridade 

obrigatória nos 18 anos, o que fez disparar as sinalizações por parte das escolas. 

Referiu a necessidade de experiências pedagógicas alternativas, que poderiam 

ser bons contributos para a suavização deste problema. Deu como exemplo o 

projeto “Escola da Ponte” (que se insere no chamado “Movimento da Escola 

Moderna”), visando ir ao encontro dos interesses das crianças que não se 

enquadram no trajeto pedagógico tradicional.  

Relativamente a outras problemáticas, a SCMRG tem vindo a implementar 

formações internas para os seus colaboradores, vocacionadas para a deteção 

de sinais de alerta. No entanto, quando questionado diretamente sobre a 

matéria, afirmou que, daquela que tem sido a sua experiência de 8 anos na CPCJ 

da Ribeira Grande, o número de casos de abuso sexual não tem aumentado. O 

que se tem verificado é uma enorme mediatização da problemática, fenómeno 

para o qual não encontra uma justificação concreta mas que, se por um lado 

poderá ajudar a dar relevância ao tema, por outro pode criar um alarmismo social 

não necessariamente benéfico. 

O Dr. Emanuel Brilhante debruçou-se essencialmente sobre o Projeto “Trajeto 

Seguro”, da responsabilidade da SCMRG, e que visa um trabalho de articulação 

que ajude a minimizar o insucesso escolar dos alunos do 1º ciclo da Escola Luísa 

Constantina, por meio da fomentação de estratégias alternativas mais 

adequadas à realidade local. Está a ser atualmente aplicado pelo segundo ano. 

Os técnicos da SCMRG estão dentro da sala de aula, em contexto de aula, 

procurando desenvolver, em total parceria com a escola, estratégias na área da 

saúde, da formação, da participação dos alunos em atividades transversais, bem 

como interagir com as famílias. O objetivo é, precisamente, potenciar 
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aprendizagens que ultrapassam os conteúdos programáticos, o que se revela 

particularmente necessário em contextos sociais como o de Rabo de Peixe (que 

representa mais de 50% da ação da SCMRG nestas matérias da infância). 

Importa muito, segundo este e os outros técnicos, apostar cada vez mais numa 

intervenção realmente precoce, potenciando, por exemplo, os rastreios de saúde 

em faixas etárias mais baixas (desde o ensino pré-escolar) e alertando as 

escolas para que tenham uma atenção mais apertada a questões como os 

problemas ligados à visão das crianças assim que ingressam no ensino. Indicam 

também como preocupação a necessidade de formações em competências 

parentais. No entendimento do técnico, as equipas de saúde escolar, embora 

tenham um importante papel, devem proceder a rastreios mais precoces do que 

o que se verifica atualmente. 

Na generalidade dos seus projetos, atuam junto de cerca de 600 crianças e têm 

mais de 50% dos seus funcionários afetos às valências da infância. 

A professora Rita Almeida (responsável pela rede de ATL da instituição) e a 

educadora Tânia Melo corroboraram as informações veiculadas pelos 

intervenientes anteriores, salientando igualmente a necessidade de formação 

para todos os colaboradores que trabalham com as crianças, quer para potenciar 

a deteção de sinais de risco, quer para adquirirem competências para lidar com 

as várias problemáticas – uma aposta, aliás, que tem sido intensificada pela 

SCMRG. 

 

Núcleo da Obra Social Madre Maria Clara, Povoação (OSMMC): 04/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com a presidente do núcleo, Irmã Margarida Oliveira, 

com a Irmã Ana Maria Rocha e com a psicóloga da instituição, Dra. Gorete 

Cordeiro. 
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A instituição conta com um LIJ, com um Centro de Apoio à Infância (similar, em 

alguns aspetos, a um ATL, embora mais abrangente) e com uma Ludoteca. O 

LIJ, com capacidade para 11 crianças, está vocacionado para fratrias, embora 

essa vocação inicial nem sempre consiga ser respeitada em pleno, uma vez que 

vão surgindo outras necessidades a que a instituição é chamada a responder. 

Refira-se que o LIJ tem 10 funcionários adstritos. 

A principal dificuldade apontada prende-se, de acordo com esta instituição, com 

a falta de capacidade destas estruturas para receber crianças e jovens com 

problemáticas mais complicadas, nomeadamente ao nível da psicopatologia. Do 

ponto de vista da psicóloga, seria necessário criar estruturas especializadas para 

este tipo de questões – o que suscitou a questão de se poder, com isso, estar 

igualmente a criar “guetos”, em vez de espaços inclusivos, ao que a Dra. Gorete 

respondeu que o fundamental seria que essas supostas estruturas dessem uma 

resposta inicial, para que depois as crianças e jovens mais problemáticos 

pudessem transitar, já estabilizados, para os LIJ. Acrescentou a Irmã Margarida 

que, na sua opinião, as crianças de mais de 10 anos não deveriam, por falta de 

capacidade de resposta para algumas problemáticas que acompanham o início 

da adolescência, ser acolhidas “de base” num lar como aquele a que preside. 

Foram referidas ainda dificuldades nos canais comunicacionais com os tribunais, 

queixando-se a instituição de muitas vezes os seus pareceres, que lhes são 

solicitados e atempadamente enviados, não serem tidos em conta para as 

decisões finais. Consideram que a grande primazia que é dada à família nem 

sempre corresponde ao superior interesse da criança, tendo ilustrado com 

exemplos que passaram pela instituição.  

Seguiu-se uma visita às instalações, em que o grupo de trabalho pôde constatar 

as condições físicas do espaço, todo ele acolhedor e familiar. 
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Terceira 

Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira (AACIT): 05/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com o presidente da direção, Sr. Jorge Pires, e com 

a técnica de serviço social da instituição, Dra. Sofia Alves. 

A reunião iniciou-se com uma visita às instalações do LIJ, em que o grupo de 

trabalho pôde constatar as condições físicas do espaço, acolhedor e familiar, 

ainda que com problemas visíveis decorrentes da construção antiga e da 

humidade de que padece. 

A instituição, que funciona há cerca de 20 anos, tem capacidade para 10 crianças 

e jovens, sendo a sua ocupação atual de 6, onde se incluem duas fratrias (de 2 

irmãos cada uma). 

A principal dificuldade com que se confrontam prende-se com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). Ou seja, por vezes acolhem crianças com NEE, 

consideram que a resposta das escolas não é suficiente (ao nível do apoio) e os 

funcionários da instituição não têm competências para fazer esse 

acompanhamento. Dessa forma, têm encaminhado as crianças para uma clínica 

privada (que funciona com protocolo com a segurança social), onde são 

acompanhados ao nível da psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, etc. 

Para além disso, são pontualmente confrontados com comportamentos 

desviantes, por parte de jovens acolhidos, e consideram não dispor dos meios 

necessários para responder a esses casos. Neste momento, esta situação não 

se verifica. 

Abordaram igualmente a questão da ocupação. Em tempos, acontecia 

excederem a sua capacidade; neste momento, fica sempre aquém desse 

número, o que pode colocar problemas ao nível da sustentabilidade da instituição 

e da manutenção dos postos de trabalho (contam, presentemente, com 8 

funcionários). A principal receita de que dispõem é o financiamento 
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governamental e um protocolo com a CPCJ de Angra do Heroísmo. 

Pontualmente, recebem multas do tribunal. Até há algum tempo, recebiam 

doações (sobretudo em géneros), o que neste momento só muito raramente 

acontece.  

Frisaram ainda que, pelos casos que têm acompanhado, as oportunidades 

dadas às famílias são por vezes excessivas e nem sempre respondem às reais 

necessidades das crianças.  

 

Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória (SCMPV): 05/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com elementos da Mesa da SCMPV, nomeadamente 

o Provedor, Sr. Francisco Silva Ferreira, e com o Dr. Fernando Fagundes, 

secretário da Mesa, bem como com um técnico da instituição, Dr. Rogério 

Gaspar. 

Começou o Sr. Provedor por referir que a instituição passou por períodos 

complicados – tendo exemplificado com o momento em que receberam as 

crianças vindas da instituição Santa Maria Goretti – mas que, atualmente, e 

mesmo com alguns constrangimentos, se encontra numa situação estável. 

Considera igualmente que a instituição tem sido amplamente acarinhada pelo 

Governo Regional. 

O Dr. Fernando Fagundes – que, pela sua experiência enquanto pediatra 

(atualmente aposentado), tem contactado de perto com a realidade da infância 

– e o Dr. Rogério Gaspar deram a conhecer ao grupo de trabalho as várias 

valências de atuação da instituição. 

Ambos referiram que a SCMPV prima pela inclusão de todos nas suas valências, 

e consideram que uma das formas de “cortar o risco” se faz precisamente por 

essa integração. 
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A instituição conta com 2 creches, 2 jardins-de-infância e 2 ATL, todos eles 

atravessados, portanto, por uma considerável heterogeneidade sociocultural, 

num total de cerca de 250 utentes por dia. Dos seus 140 colaboradores, cerca 

de 60% encontram-se afetos às valências da infância. 

Atualmente possuem ainda, desde 2003, 4 Lares de acolhimento (com um total 

de 35 crianças e jovens). No entanto, estas valências serão alvo de 

reestruturação (cujo objetivo principal será o de conferir alguma especialização 

da intervenção das várias instituições), pela qual a instituição deixará de possuir 

as valências residenciais direcionadas às crianças mais pequenas, passando a 

dispor então de dois Lares que acolherão crianças e jovens entre os 10 e os 18 

anos, num total que será de 20 (10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino). 

Um desses projetos residenciais, «Casa do Beco», que visa a restauração de 

uma casa, arrancará ainda este ano, com financiamento do Governo Regional. 

Os maiores problemas com que se confrontam, a este nível, situam-se entre os 

12 e os 18 anos. 

Consideram que as equipas regionais têm trabalhado muito as questões da 

reunificação familiar e da adoção, pelo que o número de crianças acolhidas tem 

vindo a diminuir consideravelmente. Acresce a estes factores a baixa da taxa de 

natalidade e um acompanhamento mais estreito, por parte das entidades 

competentes, das famílias problemáticas. 

Dispõem ainda de um projeto dirigido a jovens em risco (projeto «Saltos») que 

tem lugar no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Inicialmente, integrava jovens 

entre os 12 e os 21 anos, no entanto, a procura por parte de utentes mais jovens 

motivou a que o projeto passasse a incluir crianças a partir dos 10 anos. É um 

projeto que visa sobretudo trabalhar ao nível do abandono escolar, promovendo 

algum acompanhamento académico e ministrando formações que se mostrem 

aliciantes para os seus frequentadores. Para além disso, proporcionam à 

comunidade um espaço TIC (financiado pela Ciência e Tecnologia). 
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No geral, consideram que a Intervenção Precoce se encontra a funcionar de 

forma positiva (e dizem sentir a presença das equipas no normal decurso do seu 

trabalho). Entendem, contudo, que é necessário continuar a trabalhar para que 

o processo de sinalização seja ainda mais célere e mais precoce.  

 

Cáritas da Ilha Terceira: 05/01/2016 

O grupo de trabalho reunião com a presidente da Cáritas da Terceira, Dra. 

Anabela Borba, e com um técnico da instituição, Dr. Rui Drumonde. 

Depois da apresentação dos vários serviços que a Cáritas oferece, a presidente 

da instituição referiu que, para além dos três projetos que especificamente se 

dirigem a crianças e jovens, dispõem de uma Unidade de Atendimento Social, 

que confere toda a prioridade às crianças, e através do qual disponibilizam apoio 

em várias frentes, entre as quais o apoio material diverso (como a aquisição de 

óculos, os tratamentos dentários e o pagamento de consultas médicas, por 

exemplo) e o encaminhamento interno para outras respostas da instituição 

(como a Creche ou a Animação de Rua). 

Relativamente a projetos mais específicos, destacou, na área da infância, o 

projeto 3D, a creche e o jardim-de-infância, bem como o projeto de Animação de 

Rua. Têm ainda um CDIJ, mas direcionado a crianças com mais de 12 anos, o 

que fica já fora do âmbito de estudo deste grupo de trabalho. 

O projeto 3D, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, visa 

combater o abandono e insucesso escolar. Teve uma primeira implementação 

nas escolas de São Mateus e da Terra Chã, mas será agora alargado para o 

bairro do Lameirinho. Atua junto das crianças mas também junto dos pais, 

acompanhando-os de perto e procurando melhorar as suas competências 

parentais. É trabalhada, pois, a aproximação da família à escola e aspetos 

afetivos e sociais. Ou seja, é um projeto assente em três pilares: Escola, Família, 
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Crianças. Abrange os casos sinalizados (pelos professores ou outros agentes 

educativos) de todas as turmas do 1º ao 4º ano, trabalhando junto de cerca de 

15 alunos por turma das referidas escolas, e já com alguns casos do pré-escolar. 

A creche e jardim-de-infância situa-se no bairro do Lameirinho, um bairro por si 

só considerado problemático, pelo que o trabalho dos educadores vai 

necessariamente além do trabalho estrito com as crianças, alargando-se a todo 

o seu contexto sociofamiliar. Acham, contudo, que há ainda muito trabalho a 

fazer nesta área e que o ProSucesso constituiu um incentivo às metodologias 

adotadas, uma vez que veio ao encontro dos princípios de atuação da instituição. 

Quanto ao projeto de Animação de Rua, de prevenção primária e secundária de 

comportamentos desviantes, funciona 3 manhãs por semana e dirige-se a 

crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos. Os animadores fazem “giros”, tentando 

detetar crianças que estejam fora da escola (em horário escolar) e tentam levá-

los, em articulação com os conselhos executivos e com os professores, para a 

frequência das atividades letivas. À tarde, abrem os ateliês de atividades 

desportivas e lúdicas (com uma frequência de cerca de 30 utentes por dia), que 

se revelem apelativas para aquela população. Tentam igualmente que a 

comunidade circundante conheça aqueles espaços, seja através de festas, seja 

por meio de sessões formativas abertas. Os jovens em situação de risco são de 

imediato sinalizados às CPCJ. 

Foi-nos transmitida, enquanto sugestão, a criação de um observatório regional 

de infância, juventude e família, que funcionasse como uma “rede” que permitiria 

criar um plano integrado de apoio à criança, ao jovem e à família, pelo 

delineamento de estratégias de intervenção, com várias entidades, bem como a 

centralização de informação dos casos seguidos (sobretudo ao nível do 

abandono escolar e das competências de parentalidade), fazendo o seu 

acompanhamento ao longo do tempo e rentabilizando as várias equipas que 

possam intervir junto daquelas populações. A grande aposta seria mesmo na 
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prevenção, ao integrar todas as instituições relevantes daquela comunidade. Ao 

serem confrontados, já em período de colocação de questões, com a 

possibilidade de essa estrutura ser, pelo menos em alguns aspetos, 

sobreponível à modalidade alargada das CPCJ, responderam que, mesmo 

sendo isso possível, consideram que as CPCJ estão sobrecarregadas e que, por 

vezes, no seu entender, os casos chegam às CPCJ já em situações muito 

problemáticas.   

Referiram ainda, para além do incómodo de alguma burocracia, a sua 

discordância relativamente ao facto de, no encaminhamento para a IP, ser 

obrigatória a aceitação por parte da família, uma vez que consideram que às 

vezes a família não admite essas situações.   

Alertaram ainda para as competências profissionais dos trabalhadores afetos 

aos lares de acolhimento, que por vezes consideram inadequadas, carecendo 

de mais formação. 

Julgam que é igualmente fundamental que se continue a apostar ao máximo em 

programas de reunificação familiar, na senda do que tem vindo a ser feito. 

Alertaram também para a necessidade de se prolongar a possibilidade de apoio 

aos jovens acolhidos até aos 25 anos (e não aos 21, conforme a lei permite, 

mediante pedido expresso do jovem), tendo em conta a alterações sociais a que 

temos vindo a assistir. 

Finalmente, frisaram a necessidade de se reforçar o trabalho ao nível da saúde 

mental na infância e juventude, pois sentem que há uma série de perturbações 

do foro psiquiátrico (situações depressivas, outras de muita agressividade, com 

a adoção de comportamentos desviantes que trazem grandes dificuldades às 

instituições) que não têm o devido acompanhamento (pela pedopsiquiatria, que 

não existe na Terceira, ou mesmo pela psiquiatria geral, que neste momento 

consideram deficitária na ilha). 
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Seguiu-se uma visita às instalações da Cáritas, em que o grupo de trabalho pôde 

constatar as condições físicas do espaço, embora as valências da infância se 

encontrem, como foi referido, noutros espaços.  

 

Faial 

Centro Comunitário do Divino Espírito Santo dos Flamengos: 11/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com o presidente da instituição, Sr. Carlos Rita, e 

com uma técnica da instituição, Dra. Ana Isabel Luís. 

A instituição existe há cerca de 11 anos, mas a valência da creche está apenas 

no seu segundo ano letivo. Veio suprir uma falha grave que existia na ilha, tendo 

proporcionado uma oferta que, neste momento, cobre todas as necessidades.  

O presidente considera que têm tido o apoio institucional (governamental) 

necessário (com uma situação financeira atualmente estável) para fazer face às 

dificuldades, embora elas existam sempre (para as quais vão encontrando as 

respostas mais adequadas). Apontaram também como positiva a articulação 

com as equipas da segurança social. Se as educadoras detetam (como já 

aconteceu) algum sinal de alarme, imediatamente reportam a situação a quem 

de direito. 

Recebem crianças entre os 3 meses e os 3 anos e neste momento têm a seu 

cargo 57 crianças. Têm uma população muito heterogénea, que vai desde as 

famílias que pagam a mensalidade máxima (cerca de 200 euros) até aos que só 

podem despender a mensalidade mínima (cerca de 6 euros). O quadro de 

pessoal conta com 12 funcionários e 2 estagiárias.  

Seguiu-se uma visita às instalações, em que o grupo de trabalho pôde constatar 

as condições físicas do espaço, muito acolhedor, numa construção recente e 

edificada para este efeito concreto. 
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Casa da Infância de Santo António: 11/01/2016 

O grupo de trabalho reuniu com a presidente da instituição, Dra. Rosa Dart, com 

um técnico da instituição, Dr. Marco Santos, e com a tesoureira, Dra. Susete 

Amaro. 

A instituição dispõe de uma creche, com 42 crianças (na sua capacidade 

máxima) e um jardim-de-infância, com 74 crianças (com apenas 1 vaga por 

preencher). Dispõem também de uma valência de ensino privado, de 1º ciclo, e 

2 Lares de acolhimento (um misto, até aos 12 anos, com capacidade para 10 

crianças; outro feminino até aos 18 anos, com igual capacidade). Estão sempre 

na sua lotação máxima e não sentem que o número de crianças acolhidas tenda 

a diminuir, ao contrário do que o grupo de trabalho verificou nas instituições 

similares anteriormente visitadas. Referem maiores dificuldades na faixa etária 

a seguir aos 12 anos. Referem igualmente que o trabalho das CPCJ, 

nomeadamente o tratamento dos casos, tem conhecido uma maior agilização. 

Referenciaram, também, as dificuldades e a instabilidade criadas pela 

necessidade de acolherem jovens com problemáticas e patologias muito 

complexas e graves, para as quais não possuem capacidade de resposta, uma 

vez que não contam com a colaboração de técnicos especializados.  

As crianças acolhidas nos lares são sempre integradas nas valências educativas 

da instituição. Consideram que o ProSucesso, cuja rede de implementação 

integram, tem sido uma mais-valia para a prossecução dos seus objetivos. 

Referiram que, ao contrário dos protocolos para as valências da creche e jardim-

de-infância (cujo financiamento em nada foi prejudicado pelo novo modelo), as 

valências residenciais (valências atípicas, ainda financiados pela legislação 

anterior) se debatem com grandes constrangimentos financeiros, sobretudo no 

que concerne à manutenção dos postos de trabalho (9 funcionários afetos aos 2 

lares) e ao pagamento de salários do quadro de pessoal (que é o necessário, 
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independentemente do número de vagas preenchidas num ou noutro momento). 

Aguardam a revisão deste protocolo, agendada para o presente ano. 

Referem também como uma necessidade premente a formação de pessoal a 

trabalhar nestes lares de acolhimento, bem como a necessidade de se encontrar 

respostas mais adequadas para casos mais graves (na faixa etária superior aos 

12 anos). Recebem crianças e jovens de outras ilhas, por razões várias. 

No total das várias valências, têm cerca de 70 trabalhadores de quadro e vários 

integrados em programas de emprego. 

 

Flores (cancelamento das visitas, inicialmente agendadas para 20/01/2016) 

As visitas programadas para a ilha das Flores – Casa de Povo das Lajes das 

Flores e Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores – 

estiveram agendadas por várias vezes, entre os dias 20 e 22 de janeiro. No 

entanto, infelizmente a sua realização foi totalmente impossibilitada pelo 

sucessivo cancelamento de voos para as Flores (devido a condições climatéricas 

adversas), tendo mesmo o grupo de trabalho ficado retido duas noites (na 

Terceira e na Horta, sempre na vã expetativa de poder realizar, em tempo útil, a 

viagem e as visitas às instituições). Perante a exiguidade de tempo para a 

prossecução do trabalho e elaboração do relatório, foi unanimemente decidido, 

com grande pesar, cancelar as referidas visitas. 
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6. ANÁLISE DOCUMENTAL 

Esta análise resulta do tratamento de dados solicitados pelo grupo de trabalho e 

enviados pela Secretaria Regional Adjunta para a Presidência e Assuntos 

Parlamentares, que constam como anexo do presente relatório. 

 

Fluxo Processual CPCJ Açores 

 

 Transitados Instaurados Reabertos Global 

2006 1691 835 49 2575 

2007 1901 950 97 2948 

2008 n/d* n/d* n/d* n/d* 

2009 1994 1105 116 3215 

2010 2317 1077 163 3557 

2011 1814 1094 244 3152 

2012 2007 1258 339 3604 

2013 2148 1227 364 3739 

2014 2183 1275 379 3837 
*n/d: dados não disponíveis 
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Fluxo Processual CPCJ Nacional 

 Transitados Instaurados Reabertos Global 

2006 23712 25209 2026 50947 

2007 30320 29547 3141 63008 

2008 33394 29279 3986 66659 

2009 34416 28401 4079 66896 

2010 34753 28103 5444 68300 

2011 34243 27947 5751 67941 

2012 33605 29149 6253 69007 

2013 33821 30344 7402 71567 

2014 34670 30356 7993 73019 

 

 

 

Observações: 

- À semelhança do todo nacional, também nos Açores o fluxo processual das 

CPCJ tem vindo a crescer; 

- Não foi possível fazer um levantamento discriminado das problemáticas nos 

Açores, uma vez que, nos relatórios da Comissão Nacional, essa referência só 

é feita por região em anos muito pontuais. 
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Secretaria Regional da Educação: 

 

Evolução do abandono escolar (desistências) RAA 2005/2006 - 2014/2015 

 

Rede Pública e Particular - Currículo regular e programas (Oportunidade, Programas Específicos 

do Regime Educativo Especial) - dos 0 aos 12 anos 
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Infraestruturas Escolares 
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Número de Alunos 
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Recursos Humanos 

Pessoal Docente 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal Não Docente 

 

Nível de Ensino 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Pré-escolar 639 912 649 596 618 607 571 594 566

1º Ciclo E. Bás ico 1 470 1 461 1 320 1 111 1 159 1 148 1 010 1 048 971

2.º Ciclo E. Bás ico 1 160 1 132 1 231 1 351 1 317 1 256 1 130 1 183 1 089

Educação Especia l 81 85 113 151 162 215 216 259 197
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Educação Especial 

 
 
 
 
 

Ano Letivo 

 
120 - Educação Especial - 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 

 
700 - Educação Especial -2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico e Ensino Secundário 
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Total 

2005/2006 80 0 80 1 0 1 81 

2006/2007 82 0 82 3 0 3 85 

2007/2008 94 11 105 7 1 8 113 

2008/2009 121 10 131 16 4 20 151 

2009/2010 104 33 137 15 10 25 162 

2010/2011 140 39 179 23 13 36 215 

2011/2012 137 44 181 25 10 35 216 

2012/2013 137 65 202 29 28 57 259 

2013/2014 119 42 161 23 13 36 197 

2014/2015 143 35 178 30 14 44 222 
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Observações: 

- No período analisado, e embora com oscilações, o crescimento total observado, em 

termos absolutos, tem sido considerável. Em 2005/2006, a Região dispunha de 81 

Docentes de Educação Especial, em 2014/2015 conta com 222. 
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Secretaria Regional da Solidariedade Social 

Evolução do Número Total de Respostas Sociais na Área da Infância 

 

ANO Nº Total de Respostas 

2005 247 

2006 273 

2007 291 

2008 311 

2009 313 

2010 309 

2011 310 

2012 313 

2013 309 

2014 303 
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Evolução dos Contratos de Cooperação com as IPSS 

Contratos Cooperação IPSS 

2005 16.303.668   

2006 18.892.372   

2007 20.839.508  

2008 22.939.350   

2009 24.789.810   

2010 26.016.606   

2011 27.483.401   

2012 27.578.164   

2013 27.644.379   

2014 29.141.945   

 

 

Observações: 

- Verifica-se um crescimento do número total de respostas na área da Infância 

e Juventude;  

- Os contratos de Cooperação com as IPSS, como é facilmente observável, 

têm registado um aumento contínuo. 
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DADOS EVOLUTIVOS DAS RESPOSTAS SOCIAIS 
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Observações: 

- Analisando os gráficos referentes à Rede de Equipamentos Sociais destinados 

à Infância e Juventude e aos recursos humanos a ela afetos, verifica-se uma 

aposta continuada e consistente da Região nesta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16

869

376

73
32

62 79
17 616

1274

461

90 33 68 102 17 619

1440

472

88
34

66
101

17 6
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

S. Maria S. Miguel Terceira Graciosa S. Jorge Pico Faial Flores Corvo

Recursos Humanos em Valências de Apoio à Infância e 
Juventude

2005 2010 2013



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais 

Açorianas de Proteção das Crianças 

 

80 
 

Abono de Família e Complemento Regional 

Abono de Família 
Complemento Açoriano AF 

2005 17.097.836,57 €  

2006 19.770.812,35 €  

2007 19.453.549,56 €  

2008 24.357.177,47 €   

2009 29.263.000,44 € 2.203.147,56 € 

2010 28.006.142,74 € 2.221.044,12 € 

2011 21.182.335,26 € 2.077.073,18 € 

2012 20.816.284,41 € 2.219.274,99 € 

2013 21.116.135,56 € 2.243.922,00 € 

2014 20.531.020,24 € 2.243.791,11 € 

 

 

Observações: 

- O Complemento Regional ao Abono de Família foi criado nos Açores em 2009; 

- O Abono de Família conheceu alguns decréscimos relevantes (em particular entre 

2010 e 2011 (com uma queda de 24,4%), sendo que o Complemento Regional se 

manteve sempre em níveis bastante estáveis. 
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7. CONCLUSÕES 

 

De âmbito genérico: 

 

1) Constatação, no terreno, da transversalidade governamental de 

intervenção na área da Infância e Juventude, com aspetos a melhorar ao 

nível da articulação; 

2) Tem-se registado uma evolução significativa, quer na quantidade, quer na 

diversificação das respostas regionais na área da Infância e Juventude, 

que se estendem por todo o arquipélago, o que demonstra o investimento 

regional contínuo nesta área, de que são exemplo, ao nível da 

Solidariedade Social, os apoios sociais prestados às famílias; ao nível da 

Educação, o investimento no ensino pré-escolar; e ao nível da Saúde, a 

existência, em cada centro de saúde, de serviços de vigilância de saúde 

materno-infantil; 

3) Consciencialização crescente da importância das dinâmicas 

sociocomunitárias e da corresponsabilidade de toda a população em 

matéria de proteção das crianças; 

4) Existem CPCJ instaladas em todos os concelhos da Região, encontrando-

se assegurada a representação prevista na Lei, embora, em algumas 

situações e face ao volume processual, fosse desejável que os 

profissionais dispusessem de mais tempo para as Comissões; 

5) O fluxo processual das CPCJ tem vindo a crescer nos Açores (como no 

todo nacional), um aumento que estará relacionado com uma maior 

consciencialização, que leva a um maior número de denúncias, bem como 

com uma maior fragilidade das famílias (face à atual situação 

socioeconómica) e com o alargamento da escolaridade obrigatória; 
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6) A comunicação social regional tem vindo a conferir maior destaque a 

situações de abuso sexual de menores; os relatórios anuais de Avaliação 

da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens não 

permitem chegar a dados por região, não sendo por isso possível concluir, 

também de acordo com os técnicos da área, que este aumento de notícias 

se relacione com um aumento efetivo do número de casos na Região; 

7) Com a publicação do DL nº. 159/2015, de 10 de Agosto (com acolhimento 

das alterações propostas pela RAA), fica consagrada a descentralização 

das competências da Comissão Nacional, através da criação, por diploma 

dos órgãos de governo próprio, de estrutura regional dedicada à 

promoção dos direitos da criança com competência para planificar, 

acompanhar e avaliar as políticas regionais nesta matéria; 

 

Secretaria Regional da Educação e Cultura:  

8) Enorme cobertura do Ensino Pré-Escolar na Região4, o que beneficia as 

dinâmicas familiares e potencia a deteção precoce de situações anómalas 

no desenvolvimento das crianças; 

9) O número de docentes do Ensino Especial tem conhecido na Região um 

crescimento gradual, verificando-se, neste momento, um reforço da 

contratação desses docentes a par do que se regista nos docentes de 

Português e de Matemática; 

10)  Embora tenha vindo a crescer nos últimos anos, o número de professores 

de substituição ainda não é em número suficiente para suprir as 

necessidades, obrigando a que, por vezes, seja necessário recorrer aos 

professores de apoio para colmatar essas lacunas; 

                                                           
4 A taxa de frequência de crianças com 3 anos é de 66,8%; com 4 anos é de 90,2%; com 5 anos é de 
100%. 
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11)  O número de pessoal não docente conhece também um franco 

crescimento nos anos analisados, embora se constate que praticamente 

não existe formação no âmbito da problemática em análise neste relatório; 

 

Secretaria Regional da Educação e Cultura / Secretaria Regional da Saúde 

12)  As equipas de saúde escolar dão resposta a todas as escolas do Sistema 

Educativo Regional, o que constitui uma cobertura de 100%, ou seja, 

todos os alunos foram abrangidos pelas atividades das equipas de saúde 

escolar; 

13)  Em contexto de saúde escolar, a obrigatoriedade de monitorização do 

Exame Global de Saúde (EGS) a partir do 1º ciclo, com verificação do 

Plano Regional de Vacinação (PRV), permite, em teoria, a deteção de 

inúmeras situações que carecem de atenção particular. Na prática, 

subsistem casos e situações que não são devidamente detetados e 

sinalizados; 

 

Secretaria Regional da Saúde 

14)  Todos os centros de saúde possuem Serviços de Vigilância e Promoção 

da Saúde Infantil e as crianças açorianas são acompanhadas pelos 

cuidados de saúde primários; 

15)  Embora fora do âmbito de análise temporal deste Grupo de Trabalho, a 

criação recente (pelo Despacho 2085/2015 de 14 de setembro) dos 

Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco nas USI e nos Hospitais 

da Região (NACJR e NHCJR) permitirá o estabelecimento (ou a 

reformulação) de modelos organizativos e formas mais estruturadas de 

ação, em cuidados de saúde, assegurando mecanismos mais qualificados 
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e efetivos para intervir, em contexto hospitalar, com crianças e jovens em 

situações de risco; 

16)  A Intervenção Precoce encontra-se, neste momento, em reformulação na 

Região, por forma a garantir a sua operacionalização e “apertar” a malha 

de deteção de situações problemáticas e definir melhor os critérios de 

acompanhamento dos casos; 

17)  Através do cumprimento do PRV (realizado nos centros de saúde da área 

de residência) é possível assegurar que as crianças, mesmo seguidas no 

privado, fazem vigilância de saúde; as taxas de vacinação rondam os 

100% na RAA; 

18)  A aplicação atual do Sistema de Vigilância dos Comportamentos de 

Risco permitirá, doravante, traçar estratégias de prevenção mais 

adequadas às diversas realidades da Região; 

19)  Foram detetadas lacunas ao nível do acompanhamento em saúde mental 

das crianças e jovens, para as quais concorre a carência de profissionais 

médicos especializados;  

 

Secretaria Regional da Solidariedade Social: 

20)  O Complemento Regional ao Abono de Família, uma medida regional 

criada em 2009, não acompanhou a descida acentuada, a nível nacional, 

do Abono de Família, apresentando uma tendência generalizada à 

manutenção; 

21)  Os contratos de Cooperação com IPSS e Misericórdias para 

funcionamento de valências na área da infância e juventude conheceu 

uma evolução positiva no período estudado; 

22)  Tem-se registado, de acordo com os técnicos a trabalhar no terreno, uma 

diminuição dos casos de crianças acolhidas na Região; 
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23) Todos os concelhos da Região dispõem de respostas sociais no âmbito 

da Infância e Juventude; 

24)  De acordo com a generalidade dos técnicos a operar na área, há um hiato 

de intervenção, sobretudo junto de jovens com comportamentos mais 

problemáticos ou potencialmente desviantes (entre a saída das valências 

de ATL, aos 12 anos, e o ingresso nos CDIJ-Centros de Desenvolvimento 

e Inclusão Juvenil, aos 15) – questão em que não nos deteremos, por 

superar a faixa etária a que este Grupo de Trabalho reporta, mas que não 

pode deixar de constituir uma conclusão deste trabalho.  

 

8. RECOMENDAÇÕES 

 

De âmbito genérico:  

1) Melhorar, ao nível da estrutura do Governo Regional, os mecanismos de 

planificação, articulação, acompanhamento e avaliação das políticas 

públicas de proteção das crianças na Região Autónoma dos Açores; 

2) Incrementar os meios financeiros canalizados para a promoção das 

políticas públicas de proteção das crianças; 

3) Mais formação contínua para os elementos das CPCJ da Região; 

4) Constituição de uma equipa técnica que dê apoio a todas as CPCJ da 

Região, e que assuma, entre outras funções consideradas importantes, o 

domínio formativo; 

5) Maior dinamização da modalidade alargada das CPCJ, de forma a 

potenciar a prevenção e a deteção mais precoce de todo o tipo de 

situações problemáticas, como o abandono, o abuso sexual, a exposição 

a modelos de comportamento desviante, os maus-tratos físicos e 

psicológicos, a mendicidade, a negligência, entre outros; 
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6) Disponibilização de um maior número de horas aos profissionais afetos 

às CPCJ, consoante o volume processual; 

 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 

7) Intensificação da formação para pessoal docente e não docente da rede 

de ensino público da Região (para que possam funcionar, de forma mais 

qualificada, como “antenas” na deteção de sinais de alarme); 

8) Maior investimento em projetos educativos alternativos, como uma das 

formas de combate ao abandono escolar, replicando projetos piloto já 

implementados e bem sucedidos; 

9) Facilitação do acesso a atividades lúdicas, recreativas e culturais (levadas 

a efeito por entidades públicas e mesmo por privadas, neste caso 

mediante protocolos) por parte de crianças acolhidas em Lares de 

Infância e Juventude; 

10)  Dotar as unidades orgânicas de um número suficiente de professores de 

substituição; 

 

Secretaria Regional da Educação e Cultura / Secretaria Regional da Saúde 

11)  Massificação dos rastreios de saúde feitos em contexto escolar desde o 

ensino pré-escolar (e não apenas a partir do 1º ciclo); 

 

Secretaria Regional da Saúde 

12)  Formação contínua para os elementos da IP; 

13)  Garantir o efetivo funcionamento da IP em todos os concelhos da Região; 

14)  Trabalho mais consistente em competências parentais, no âmbito dos 

cuidados de saúde primários, desde o acompanhamento pré-natal; 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Permanente dos Assuntos Sociais 
Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais 

Açorianas de Proteção das Crianças 

 

87 
 

15)  Fortalecimento, na Região, da intervenção em saúde mental na infância;  

16)  Reforço de mais um médico pedopsiquiatra para a Região; 

17)  Acesso mais fácil e mais rápido a consultas de especialidade para as 

crianças que estão à guarda de Lares de Acolhimento;  

18)  A recomendação do ponto anterior deverá ser estendida a todas as 

crianças de agregados familiares comprovadamente carenciados; 

 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 

19)  Intensificação da formação para os funcionários da Rede de 

Equipamentos Sociais, em especial para os que estão afetos aos Lares 

de Acolhimento de Crianças e Jovens; 

20)  O Programa VINCA deverá ser alargado, a breve trecho, às outras ilhas, 

com especial celeridade à Terceira e ao Faial; 

21)  Agilização e alargamento dos programas de Educação e Formação 

Parental; 

22)  Extensão dos protocolos para operacionalização de projetos de 

Animação de Rua a todas as ilhas onde a sua intervenção seja 

considerada justificada; 

23)  Promoção, com a periodicidade que se entenda pertinente, de encontros 

entre as várias instituições que integram o Sistema Regional de 

Acolhimento, para que partilhem dificuldades e também experiências de 

sucesso; 

24)  Apoio ao reforço de pessoal na linha SOS-Criança Açores;  

25)  Prossecução da aposta em respostas residenciais especializadas, 

sobretudo no que concerne ao acolhimento de crianças com patologia 

psiquiátrica (diagnosticada ou em estudo), dotando as instituições de 

corpos técnicos preparados para intervenções especializadas. 
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A Relatora do Grupo de Trabalho  

      

  

Renata Correia Botelho 

 

O presente relatório foi apreciado na reunião do grupo de trabalho, a 10 de 

fevereiro de 2016. 

 

O parecer do deputado Aníbal Pires, da Representação Parlamentar do PCP, 

com assento no grupo de trabalho sem direito a voto, consta como anexo do 

presente relatório. 

 

A Coordenadora do Grupo de Trabalho 

                                                                                              

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos 

Sociais, no dia 11 de fevereiro de 2016. 

 

       A Presidente da Comissão de Assuntos Sociais 

          

   Catarina Moniz Furtado 
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9. ANEXOS 





1. DADOS EVOLUTIVOS DAS INFRAESTRUTURAS 

 

Solidariedade Social 

 

Saúde  

O Serviço Regional de Saúde tem, em todas as unidades de saúde, serviços que prestam apoio a todas as crianças, através da vigilância e do 

tratamento. As 9 ilhas tem instituições de vigilância e promoção da saúde infantil através dos centros de saúde/unidades de saúde de ilha. Cada 

centro de saúde (num total de 17) possui serviços de vigilância de saúde materno infantil. As ilhas com hospital oferecem tratamento 

diferenciado através dos serviços de internamento de pediatria (1 por cada hospital) e de neonatologia, bem como através da urgência pediátrica. 

A vigilância acaba por ser a primeira barreira de proteção, pois é muitas vezes através desta que se faz a deteção precoce. 

 

  

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas 

sociais
Cap.

Respostas Sociais na área da Infância e Juventude 247 8.727 273 10.179 291 11.636 311 12.244 313 12.279 309 12.410 310 12.324 313 12.501 309 12.515 303 12.791

Ama 2 44 2 118 2 118 5 262 5 262 5 262 5 262 5 268 5 278 5 240

Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 4 250 5 290 5 285 6 335 6 335 6 335 6 335 6 335 5 285 5 297

C.A.T.L - Ludoteca ambulante 4 104 7 161 8 561 9 586 9 586 9 586 10 692 10 692 10 764 8 1.525

Centro de Atividades de Tempos Livres 95 3.951 111 4.922 118 5.312 120 5.354 121 5.434 118 5.351 120 5.255 118 5.215 118 5.154 121 4.940

Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil 2 0 5 210 6 240 7 260 9 340 10 352 10 337 8 285

Creche 46 1.481 49 1.717 52 1.815 56 1.951 56 1.951 56 1.951 56 1.953 61 2.135 62 2.417 65 2.606

Residências para jovens mães e filhos 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18

Estabelecimento de Educação Pré-escolar (Jardim de infância) 54 2.333 55 2.389 55 2.351 56 2.376 56 2.381 56 2.381 54 2.346 53 2.346 51 2.277 49 2.203

Lar de Infância e Juventude 32 492 34 507 35 519 38 551 39 561 35 525 34 510 35 584 36 532 39 476

S.O.S Criança 1 0 1 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 7 449

Atendimento acompanhamento social 3 0 1 0 4 290 6 390 5 310 6 480 6 420 6 390 5 324

Centro de Acolhimento Temporário 6 72 6 75 6 75 7 81 7 81 7 81 7 81 7 81 7 81 4 55

Respostas Sociais na área da Infância e Juventude na Região Autónoma dos Açores

2014 
(dados provisorios)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Educação 

Ilha Unidade Orgânica 
N.º 

Escolas 
2010/2011  

N.º 
Escolas 

2011/2012  

N.º 
Escolas 

2012/2013 

N.º 
Escolas 

2013/2014 

N.º 
Escolas 

2014/2015 

N.º 
Escolas 

2015/2016 
Escolas 

RAA 205 181 180 178 178 176   

Santa 
Maria 

EBS de Santa Maria 7 6 6 6 6 6 EB2,3/S Bento Rodrigues 

              EB1/JI de Almagreira 

              EB1/JI Sol Nascente (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI D. António de Sousa Braga 

              EB1/JI de São Pedro 

              EB1/JI de Vila do Porto 

              EB1/JI de Aeroporto 

                

São 
Miguel 

EBI de Água de Pau 2 2 1 1 1 1 EB1/JI João Ferreira da Silva (nova EBI de Água de Pau 12/13) 

              EB1 Padre João Caetano Flores (encerrou 2012/2013) 

                

EBI da Lagoa 9 8 8 8 8 8 EB2 Padre João José do Amaral 

              EB1/JI Dr. Francisco Machado Faria e Maia 

              EB1/JI Marquês Jâcome Correia 

              EB1/JI de Francisco Carreira da Costa (anterior EB1/JI da Lagoa) 

              EB1/JI Prof. Octávio Gomes Filipe 

              EB1/JI Tavares Canário 

              EB1/JI Dr. José Pereira Botelho 

              EB1/JI D. Manuel de Medeiros Guerreiro 

              EB1/JI de Remédios (Encerrou 2011/2012) 

                

ES da Lagoa 1 1 1 1 1 1 ES da Lagoa 

                

EBS do Nordeste 8 6 6 6 6 6 EB2,3/S de Nordeste 

              EB1/JI Dr. António Medeiros Franco (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. Manuel Francisco Correia 

              EB1/JI de Algarvia 

              EB1/JI de Lomba da Fazenda 

              EB1/JI de Nordeste 

              EB1/JI de São Pedro (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Manuel Inácio de Melo 

                

EBI Canto da Maia 7 7 7 7 7 6 EB2 Canto da Maia 



              EB1/JI de Santa Clara 

              EB1/JI de Ramalho 

              EB1/JI de São José 

              EB1/JI Prof. Dr. Alexandre Linhares Furtado 

              EB1/JI Cecília Meireles 

              Infantário de Ponta Delgada (Encerrou 2014/2015) 

                

EBI Roberto Ivens 5 5 5 5 5 5 EB2 Roberto Ivens 

              EB1/JI de São Pedro 

              EB1/JI de Matriz 

              EB1/JI de Livramento 

              EB1/JI de São Roque 

                

EBI dos Arrifes 7 7 7 7 7 7 EB2,3 de Arrifes 

              EB1/JI Cardeal Humberto Medeiros 

              EB1/JI Eng. José Cordeiro 

              EB1/JI de Milagres 

              EB1/JI de Outeiro 

              EB1/JI de Covoada 

              EB1/JI de Relva 

                

EBI de Vila das Capelas 11 11 11 11 11 11 EB2,3 de Vila das Capelas 

              EB1/JI João Francisco Cabral 

              EB1/JI Manuel António de Vasconcelos 

              EB1/JI de Vila das Capelas 

              EB1/JI de Fenais da Luz 

              EB1/JI Francisco José de Medeiros                                                          

              EB1/JI Padre António Nunes 

              EB1/JI de Santa Bárbara 

              EB1/JI de Santo António 

              EB1/JI São Vicente Ferreira 

              EB1/JI de Poços 

                

EBI dos Ginetes 6 6 7 7 7 7 EB2,3 de Ginetes 

              EB1/JI de Candelária 

              EB1/JI Comendador Ângelo José Dias 

              EB1/JI Padre José Cabral Lindo 

              EB1 Dr. Carlos Bettencourt Leça 

              EB1/JI Padre José Gomes Pereira 



              JI Carlos Pavão de Medeiros 

                

ES Antero de Quental 1 1 1 1 1 1 ES Antero de Quental 

ES Domingos Rebelo 1 1 1 1 1 1 ES Domingos Rebelo 

ES das Laranjeiras 1 1 1 1 1 1 ES das Laranjeiras 

Cons. Regional de Ponta 
Delgada 

1 1 1 1 1 1 Cons. Regional de Ponta Delgada 

Escola Profissional das Capelas 1 1 1 1 1 1 Escola Profissional das Capelas 

                

EBS da Povoação 8 8 8 8 8 8 EB2,3/S Maria Isabel do C. Medeiros 

              EB1/JI Prof. José Furtado Leite 

              EB1/JI de Faial da Terra 

              EB1/JI de Lomba do Loução 

              EB1/JI Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira 

              EB1/JI de Lomba do Botão 

              EB1/JI de Ribeira Quente 

              EB1,2,3/JI de Furnas 

                

EBI da Maia 8 6 6 6 6 6 EB2,3 de Maia 

              EB1/JI de Fenais da Ajuda 

              EB1/JI de Ribeira Funda (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. Amâncio da Câmara Leite 

              EB1/JI de Lomba de São Pedro (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da Ponte 

              EB1/JI Padre Dr. Laudalino da Câmara Moniz 

              EB1/JI de São Brás 

                

EBI de Rabo de Peixe 5 5 5 5 5 5 EB1,2,3/JI da Vila de Rabo de Peixe 

              EB1/JI António Medeiros Frazão 

              EB1/JI Prof. António Augusto da Mota Frazão 

              EB1/JI António Tavares Torres 

              EB1/JI D. Paulo José Tavares 

                

EBI da Ribeira Grande 7 7 7 7 7 7 EB2 Gaspar Frutuoso 

              EB1/JI de Ribeirinha 

              EB1/JI de Conceição 

              EB1/JI de Foros 

              EB1/JI de Matriz 

              EB1/JI Madre Teresa da Anunciada 

              EB1/JI de Santa Bárbara 



                

ES da Ribeira Grande 1 1 1 1 1 1 ES da Ribeira Grande 

                

EBS de Vila Franca do Campo 9 5 5 5 5 4 EB2,3/S de Vila Franca do Campo 

              EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa 

              EB1/JI Prof. José da Costa (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. João Medeiros Quental (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Padre José Jacinto Botelho (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. Teotónio Machado de Andrade (Encerrou 
2014/2015) 

              EB1/JI Dr.Urbano de Mendonça Dias (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho 

              EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira 

                

EBI de Ponta Garça   1 1 1 1 1 EB1,2,3/JI de Ponta Garça 

                

Terceira 

EBI de Angra do Heroísmo 13 5 5 5 5 5 EB 2,3 de Angra do Heroísmo 

              EB1/JI de Conceição (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de São João de Deus 

              EB1/JI de Carreirinha (integrada na EBI de AH) 

              EB1/JI de Vale de Linhares (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Feteira (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Porto Judeu (Transferida para a EBI F.F.Drumond) 

              EB1/JI de Ribeirinha  

              EB1/JI Beato João Baptista Machado (Encerrou 2011/2012)* 

              EB1/JI de Santo Amaro (Encerrou 2011/2012)* 

              EB1/JI de Vila de São Sebastião (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Ribeira Seca (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI Infante D.Henrique 

                

EBI Francisco Ferreira Drumond   2 2 2 2 2 EB1,2,3/JI de São Sebastião 

              EB1/JI do Porto Judeu 

                

EBS Tomás de Borba 10 10 10 10 10 10 EB1,2,3/JI/S/EA Tomás de Borba 

              EB1/JI de Pico da Urze 

              EB1/JI de Cinco Ribeiras 

              EB1/JI de Doze Ribeiras 

              EB1/JI de Posto Santo 

              EB1/JI de Santa Bárbara  

              EB1/JI de São Bartolomeu dos Regatos 



              EB1/JI de São Mateus da Calheta 

              EB1/JI de Cantinho 

              EB1/JI Prof. Maximino F. Rocha 

                

ES Jerónimo Emiliano de 
Andrade 

1 1 1 1 1 1 ES Jerónimo Emiliano de Andrade 

                

EBI da Praia da Vitória 17 14 14 14 14 14 EB1,2,3/JI Francisco Ornelas da Câmara 

              EB1/JI de Agualva 

              EB1/JI de Outeiros (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Cabo da Praia 

              EB1/JI de Fonte do Bastardo 

              EB1/JI Irmãos Goulart 

              EB1/JI de Aldeia Nova 

              EB1/JI de Base Aérea Nº 4 

              EB1/JI Padre Lino Vieira Fagundes 

              EB1/JI de Porto Martins 

              EB1/JI de Casa da Ribeira 

              EB1/JI de Santa Luzia 

              EB1/JI de Juncal (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Santa Rita 

              EB1/JI de São Brás 

              EB1/JI da Ribeira da Areia (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Vila Nova 

                

ES Vitorino Nemésio 1 1 1 1 1 1 ES Vitorino Nemésio 

                

EBI dos Biscoitos 3 3 3 3 3 3 EB1,2,3/JI de Biscoitos 

              EB1/JI de Altares 

              EB1/JI de Raminho 

                

Graciosa 

EBS da Graciosa 5 5 5 5 5 5 EB2,3/S de Santa Cruz da Graciosa 

              EB1/JI de Santa Cruz 

              EB1/JI de Guadalupe 

              EB1/JI de Luz 

              EB1/JI da Vila da Praia 

                

São 
Jorge 

EBS da Calheta 3 3 3 3 3 3 EB2,3/S Pde Manuel A. Cunha 

              EB1/JI de Ribeira Seca 

              EB1/JI de Calheta 



                

EBI do Topo 1 1 1 1 1 1 EB1,2,3/JI de Vila do Topo 

                

EBS de Velas 6 5 5 5 5 5 EB2,3/S de Velas 

              EB1/JI de Velas 

              EB1/JI de Beira 

              EB1 de Rosais (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Santo Amaro 

              EB1 de Urzelina 

                

Pico 

EBS das Lajes do Pico 9 9 9 7 7 7 EB2,3/S de Lajes do Pico 

              EB1/JI de Lajes do Pico 

              EB1/JI de Ribeira do Meio 

              EB1/JI de Silveira 

              EB1/JI de Calheta do Nesquim (Encerrou 2013/2014) 

              EB1/JI de Piedade (Encerrou  2013/2014) 

              EB1/JI de Ribeiras 

              EB1/JI de Ribeirinha (Encerrou 2013/2014) 

              EB1/JI de São João 

              EB1/JI Ponta da Ilha (Inaugurada em 2013/2014) 

                

EBS da Madalena 7 7 7 7 7 7 EB2,3/S Cardeal Costa Nunes 

              EB1 de Candelária 

              EB1/JI de Bandeiras 

              EB1/JI de Criação Velha 

              EB1/JI de Madalena 

              JI de São Caetano 

              EB1 de São Mateus 

                

EBS de São Roque do Pico 6 3 2 2 2 2 EB2,3/S de São Roque do Pico 

              EB1 de Cais do Pico (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Praínha e Santo Amaro 

              EB1/JI de Santa Luzia (Encerrou 2012/2013) 

              JI de Santo António (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de São Roque do Pico (Encerrou 2011/2012) 

                

Faial 

EBI da Horta 12 10 10 10 10 10 EB1,2 António José de Ávila 

              EB1/JI de Capelo e Praia do Norte 

              EB1/JI de Castelo Branco 

              EB1/JI de Feteira 



              EB1/JI de Flamengos 

              EB1/JI de Vista Alegre 

              EB1/JI de Pasteleiro 

              EB1/JI de Pedro Miguel 

              EB1/JI de Praia do Almoxarife 

              EB1/JI de Ribeirinha (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Salão (Encerrou 2011/2012) 

              EB1/JI de Cedros 

                

ES Manuel de Arriaga 1 1 1 1 1 1 ES Manuel de Arriaga 

                

Flores 

EBS das Flores 3 3 3 3 3 3 EB1,2,3/JI/S Pde Maurício de Freitas 

              EB1,2/JI das Lajes das Flores 

              EB1/JI de Ponta Delgada 

                

Corvo EBI Mouzinho da Silveira 1 1 1 1 1 1 EB1,2,3/S Mouzinho da Silveira 

 

Ilha/Estabelecimentos de Ensino 
Entrada em 

Funcionamento  
(Ano Letivo) 

Ano em que começou a funcionar 

9º Ano 10º Ano 11º Ano  12º Ano 

      SANTA MARIA           

EB2,3/S Bento Rodrigues 1972/73 1977/78 1985/86 1986/87 

SÃO MIGUEL           

EB2,3 Roberto Ivens, Ponta Delgada 1971/72 - - - - 

EB2,3 Pe. João José do Amaral, Lagoa 1972/73 1977/78 - - - 

EB2,3 de Arrifes, Ponta Delgada 1985/86 1986/87 - - - 

EB2,3 de Capelas, Ponta Delgada 1984/85 1985/86 - - - 

EB2,3 Canto da Maia, Ponta Delgada 1982/83 1995/96 - - - 

EB2,3 Gaspar Frutuoso, Ribeira Grande 1971/72 1996/97 - - - 

EB2,3 Rui Galvão de Carvalho, Ribeira Grande 1985/86 1988/89 - - - 

EB 2,3 da Maia 2000/01 - - - - 

Escola Básica Integrada de Água de Pau 2001/02 - - - - 

EB2,3 de Vila Franca Campo 1984/85 1987/88 - - - 

EB 2,3/S de Nordeste 
1983/84 (Ed. 

Novo) 1978/79 1995/96 1996/97 1997/98 

EB 2,3/S Maria Isabel do Carmo Medeiros 1969/70 1969/70 1995/96 

EB3/S Antero de Quental, Ponta Delgada 1844/45 1850/51 1930/31 1976/77 



EB3/S Domingos Rebelo, Ponta Delgada 1890/91 1890/91? 1973/74 1974/75 1980/81 

EB3/S das Laranjeiras, Ponta Delgada 1986/87 1987/88 1986/87 1987/88 1988/89 

EB3/S da Ribeira Grande 1973/74 1973/74 1981/82 

TERCEIRA           

EB2,3 de Angra do Heroísmo 1982/83 1994/95 - - - 

EB 2,3 dos Biscoitos 1983/84 1985/86 - - - 

EB2,3 Francisco Ornelas da Câmara 1972/73 1976/77 - - - 

EB3/S Vitorino Nemésio, Praia da Vitória 1992/93 1994/95 1992/93 1993/94 1994/95 

EB3/S Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade 1968/69 1968/69 1980/81 

EB1,2,3/JI/S/EA Tomás de Borba 2005/2006 2007/2008 

GRACIOSA           

EB2,3 da Graciosa  1971/72 1975/76 1995/96 1996/97 1997/98 

SÃO JORGE           

EB2,3/S Padre Manuel Azevedo da Cunha 1972/73 1979/80 1994/95 1995/96 1996/97 

EB 1,2,3/JI da Vila do Topo 1998/99 1999/00 - - - 

EB 2,3/S de Velas 1972/73 1978/79 1994/95 1995/96 1996/97 

PICO           

EB2,3/S das Lajes do Pico                    1976/77 1976/77 1985/86 1986/87 1987/88 

EB2,3/S de S. Roque do Pico 1977/78 1977/78 1986/87 1988/89 1994/95 

EB2,3/S Cardeal Costa Nunes, Madalena 1996/97 1996/97 Passou de (externato) particular para oficial 

FAIAL           

EB2,3 da Horta 1977/78 2000/01 - - - 

EB3/S Dr. Manuel de Arriaga, Horta 1936/37       1980/81 

FLORES           

EB 1,2,3/JI/S  Pe. Maurício de Freitas 1977/78 1977/78 1995/96 1996/97 1997/98 

CORVO           

EB1,2,3 da Vila do Corvo 1996/97 1996/97 - - - 

 

  



Rede Privada de Educação Pré-Escolar - Jardins de Infância/Infantários das IPSS e Est. de Ens. Particular e Coop. da RAA 

        
Instituição Rede Designação Rua Freguesia Código Postal Concelho Ilha 

Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do 
Porto 

IPSS 
JI da Mãe de 
Deus 

Rua Dr. João de 
Deus Vieira, nº 73 

Vila do Porto 9580-528 Vila do Porto Santa Maria 

Centro Social de Nª Sra. 
Rosário 

IPSS JI O Pardal 
Rua Dr.Botelho, 
n.º 58 

Santa Cruz 9560-097 Lagoa S.Miguel 

Centro Social e Paroquial 
do Cabouco 

IPSS JI O Ninho 
Rua do Tanque, 
nº 12 

Cabouco 9560-311 Lagoa S.Miguel 

Centro Social e Paroquial 
Fajã de Baixo 

IPSS JI A Estufinha 
Rua do Arco, n.º 
2A 

Fajã de Baixo 9500-452 Ponta Delgada S.Miguel 

Externato "A Passarada" Part. 
JI e 1º ciclo da 
Passarada 

Rua do Contador, 
nº 41 

Matriz 9500-050 Ponta Delgada S.Miguel 

Cooperativa de Ensino "A 
Colmeia" 

Part. 
JI e 1º ciclo da 
Colmeia 

Canada dos 
Prestes, n.º 40 - 
Rosto do Cão 

São Roque 9500-716 Ponta Delgada S.Miguel 

Centro de Bem Estar 
Social João XXIII 

IPSS JI Os Traquinas 
Rua do Contador, 
nº 73 

Matriz 9500-052 Ponta Delgada S.Miguel 

Associação Bem Estar 
Infantil de Sta.Clara 

IPSS 
JI Associação 
Bem Estar Inf. De 
Sta.Clara 

2ª Rua de Santa 
Clara - Nordela 

São José 9500-242 Ponta Delgada S.Miguel 

Colégio de S.Francisco 
Xavier 

Part. 

JI e 1º Ciclo 
Colégio de 
S.Francisco 
Xavier 

Apartado 1393        
Rua Agostinho 
Pacheco 

São José 9501-801 Ponta Delgada S.Miguel 

Patronato de S.Miguel IPSS 
JI Coração de 
Jesus 

Rua da Boa Vista, 
n.º 66 - Apartado 
84 

São José 9500 Ponta Delgada S.Miguel 

Centro Paroquial de Bem 
Estar Social de São José 

IPSS 
JI Castelinho 
Encantado 

Praça 5 de 
Outubro - Igreja 
S.José 

São José 9500-153 Ponta Delgada S.Miguel 



Gente de Palmo e Meio Part. 
JI e 1º Ciclo 
Gente de Palmo 
e Meio 

Rua de Lisboa, nº 
14 

São José 9500-216 Ponta Delgada S.Miguel 

Centro Social e Paroquial 
de S.Pedro 

IPSS 
JI Centro Social 
Paroquial de 
S.Pedro 

Rua Barão das 
Laranjeiras n.º 
14/16 

S.Pedro 9500-294 Ponta Delgada S.Miguel 

Centro Social e Paroquial 
de São Roque 

IPSS 
JI Centro de 
Animação Infantil 

Rua Prof. Dr.José 
Almeida Pavão Jr. 

S.Roque 9500-715 Ponta Delgada S.Miguel 

Coopedelga IPSS JI Arco-Iris 
Rua de S. João, 
n.º 31 

S.Pedro 9500 Ponta Delgada S.Miguel 

Tetrapi - Centro de 
Actividades Educacionais, 
Lda 

Part. 

Colégio do 
Castanheiro - 1º, 
2º,3º Ciclo e 
Ens.Sec. 

Rua de S.Gonçalo, 
n.º 113 

São Pedro 9500-110 Ponta Delgada S.Miguel 

Associação Jardim escola 
João de Deus 

Part. 
Jardim escola 
João de Deus de 
Ponta Delgada 

Avenida Natália 
Correia, n.º 9    

São Pedro 9500-341 Ponta Delgada S.Miguel 

Fundação Mª Isabel do 
Carmo Medeiros 

IPSS 
JI Fundação Mª 
Isabel do Carmo 
Medeiros 

Rua D.Maria II Povoação 9650-420 Povoação S.Miguel 

Centro de Bem Estar 
Infantil e Juvenil Jacinto 
Ferreira Cabido 

IPSS 
JI Jacinto Ferreira 
Cabido 

Rua do Botelho, 
n.º 25 

Ribeira Seca 9600-543 Ribeira Grande S.Miguel 

Casa do Povo de Rabo de 
Peixe 

IPSS 
JI Centro de 
Apoio à Criança 1  

Rua da Eira Rabo de Peixe 9600 Ribeira Grande S.Miguel 

IPSS 
JI Centro de 
Apoio à Criança 2 

Cova da Moura Rabo de Peixe 9600 Ribeira Grande S.Miguel 

Sta. Casa da Misericórdia 
da Ribeira Grande 

IPSS 

JI Centro Social 
Paroquial de 
S.Pedro - Ribeira 
Seca 

Rua Bernardo 
Manuel da 
Silveira Estrela, 
n.º 2 

Ribeira Seca 9600 Ribeira Grande S.Miguel 



IPSS JI Casa Leo 

Ramal de 
Sta.Luzia - JI                                   
Rua N.ª Sra. 
Conceição, n.º 84 

Matriz 9600-523 Ribeira Grande S.Miguel 

IPSS JI Estrela-do-Mar 
Rua N.ª Sra. 
Conceição, n.º 84 

Matriz 9600-523 Ribeira Grande S.Miguel 

Centro de Apoio Social e 
Acolhimento Casa 
Bernardo Manuel Silveira 
Estrela 

IPSS JI A Toca 
Rua Cónego 
Cristiano Jesus 
Borges 

Ribeira Grande 9600-522 Ribeira Grande S.Miguel 

Centro de Assistência 
Social de Vila Franca do 
Campo 

IPSS JI O Cogumelo 
Rua dos Piquetes, 
n.º 1 

S.Miguel 9680-150 
Vila Franca do 
Campo 

S.Miguel 

Santa Casa da 
Misericórdia de Vila 
Franca do Campo 

IPSS 
JI Os 
Cordeirinhos 

Rua Gonçalo 
Velho, n.º 32 

  9680-157 
Vila Franca do 
Campo 

S.Miguel 

Colégio de Santa Clara 

IPSS 
JI Obra Social 
Madre Mª Clara 

Av. Pde. Tomás 
de Borba, n.º34 - 
Pico da Urze 

São Pedro 9700-198 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Part. 1º e 2º Ciclos 
Av. Pde. Tomás 
de Borba, n.º34 - 
Pico da Urze 

São Pedro 9700-198 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Irmandade de Nª Sra. do 
Livramento 

IPSS JI A Joaninha 
Rua de Sto. 
António dos 
Capuchos 

São Pedro 9700 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Centro Infantil de Angra 
do Heroísmo 

IPSS JI O Baloiço 
Rua da Boa Nova 
n.º 2/8 

Sé 9700-032 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Centro Social e Paroquial 
de S.Mateus 

IPSS JI A Gaivota 
Rua Pe. Luís 
casimiro, nº2 

São Mateus  9700 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Casa do Povo da Terra-
Chã 

IPSS JI O Girassol 
Caminho de 
Belém 

Terra-Chã 9700 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Casa do Povo de Porto 
Judeu 

IPSS JI O Ninho 
Caminha da 
Esperança, n.º 
138 

Porto Judeu 9700-368 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 



Associação de 
Funcionários da 
Administração Reg. Da 
Ilha Terceira 

IPSS JI O Carrocel 
Rua da 
Garoupinha, n.º 
32 

Conceição 9700 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Jardim Infantil de 
S.Gonçalo 

IPSS JI S.Gonçalo 
Rua Recreio dos 
Artistas 

Sé 9700-160 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Confederação Operária 
Terceirense 

IPSS JI O Golfinho Rua da Sé, n.º 92 Sé 9700-191 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Sta. Casa da Misericórdia 
de Angra do Heroísmo 

IPSS 

JI Sta.Casa da 
Misericórdia de 
Angra do 
Heroísmo 

Rua Prof. Augusto 
Monjardino 

Conceição 9700 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Cáritas dos Açores - 
Terceira 

IPSS JI Mãe de Deus 
Rua do Barcelos, 
n.º 23 

Sé 9700-026 
Angra do 
Heroismo 

Terceira 

Sta.Casa da Misericórdia 
da Praia da Vitória 

IPSS JI de S.Lázaro 
Rua do Hospital, 
n.º 18 

Santa Cruz 9760-475 Praia da Vitória Terceira 

IPSS 

JI Um Dó Li Tá - 
Centro Socio-
Educativo de 
Santa Rita 

Rua do Hospital, 
n.º 18 

Santa Cruz 9760-475 Praia da Vitória Terceira 

Divertiláxia - Actividades 
de Diversão, Lazer e 
Espectaculos, Lda 

Part. JI Divertiláxia 
Rua S.Salvador, 
n.º 33 

Sta.Cruz 9760 Praia da Vitória Terceira 

Sta. Casa da Misericórdia 
de Sta.Cruz da Graciosa 

IPSS JI O Balão 
Rua do Mercado, 
n.º 4 

Sta. Cruz da 
Graciosa 

9880-373 
Sta. Cruz da 
Graciosa 

Graciosa 

Casa de Providência de 
S.José 

IPSS JI O Golfinho 
Rua Manuel 
Machado 
Pacheco 

Calheta 9850-067 Calheta S.Jorge 

Centro Social Paroquial de 
Sto. Antão 

IPSS JI Bem Me Quer 

Centro 
Intergeracional 
Padre José da 
Costa Leonardo 

Santo Antão 9875-042 Calheta S.Jorge 

Sta. Casa da Misericórdia 
de Velas 

IPSS JI O Roseiral 
Rua Dr. Miguel 
Teixeira, n.º 1 

Velas 9800-550 Velas S.Jorge 



Instituto de Santa 
Catarina 

IPSS 
JI Instituto de 
Sta. Catarina 

Estrada Regional Urzelina 9800-432 Velas S.Jorge 

Sta. Casa da Misericórdia 
da Madalena 

IPSS 
JI Centro de 
Apoio à Criança 
da Madalena 

Estrada 
Longitudinal, n.º 
1 

Candelária 9950-322 Madalena Pico 

Sta. Casa da Misericórdia 
das Lajes do Pico 

IPSS JI O Arco-Iris 
Rua Capitão-Mor 
Garcia Madruga, 
n.º 2 

Lajes do Pico 9930 Lajes do Pico Pico 

Sta. Casa da Misericórdia 
de S.Roque 

IPSS JI Pica-Pau 
Estrada 
Municipal, n.º 1 

São Roque do 
Pico 

9940 
São Roque do 
Pico 

Pico 

Lar das Criancinhas da 
Horta 

IPSS JI Castelinho 
Rua Consul 
D'Abney, n.º 60 

Angústias 9900-014 Horta Faial 

Casa de Infância de Santo 
António 

IPSS JI Roda Viva 
Ladeira de Stº 
António 

Matriz 9900 Horta Faial 

Part. 
1º Ciclo da Casa 
de Infância de 
Santo António 

Ladeira de Stº 
António 

Matriz 9900 Horta Faial 

Centro de Bem Estar 
Social da Paróquia de 
Sta.Cruz das Flores 

IPSS JI O Girassol 
Bairro de N.ª Sra. 
Fátima, Lt.29 

Sta. Cruz das 
Flores 

9970-304 
Sta.Cruz das 
Flores 

Flores 

Sta. Casa da Misericórdia 
do Corvo 

IPSS JI Planeta Azul Rua Jogo da Bola Vila do Corvo 9980-024 Vila do Corvo Corvo 

        

        Jardins de Infância encerrados: 
      JI Casa de Trabalho Jesus Maria José 2011/2012 

     JI Convento da Esperança 2012/2013 
     JI Bê à Bê 2010/2011 

       Centro Social e Paroquial Pico da Pedra - JI Pe. António F. Mendonça 2011/2012 
   Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã - JI A Flor (não recebem crianças, estando previsto o seu encerramento). 

 Casa de Trabalho e Proteção à Juventude Feminina de Nordeste - JI A Alegria - Encerrou em 2013/2014 
  Serviço de Apoio Social Interno do C. P. Pecuniárias de Angra do Heroísmo - JI O Palhaço - Encerrou em 2015/2016 

 Santa Casa da Misericórdia de Praia da Vitória  - JI O Ninho - Serra de S. Tiago - Encerrou em 2015/2016 
  4 kids - Timarareis -Lajes na Praia da Vitória - Encerrou 

     



 

2. DADOS EVOLUTIVOS DOS RECURSOS HUMANOS  

 

Solidariedade Social 

 

Recursos Humanos 
em valências de apoio 
à infância e juventude 

 2005 2010 203 

Stª Maria 16 16 19 

S. Miguel 869 1.274 1.440 

Terceira 376 461 472 

S. Jorge 73 90 88 

Graciosa 32 33 34 

Pico 62 68 66 

Faial 79 102 101 

Flores 17 17 17 

Corvo 6 6 6 

 

1.530 2.067 2.243 

 

Saúde  

Os recursos afetos diretamente à temática, na saúde, são os elementos que fazem parte das CPCJ. Estes elementos são designados pelos 

Conselhos de Administração, sendo no mínimo 1 por cada CPCJ. Com a publicação do Despacho n.º 2085/2015 de 14 de Setembro de 2015 este 

número de elementos tende a aumentar consideravelmente, uma vez que o presente despacho tem como objetivo a constituição de uma rede de 

núcleos de apoio a crianças e jovens em risco nos hospitais e nas unidades de saúde de ilha do Serviço Regional de Saúde. Estes núcleos 

abrangem as crianças e jovens com idades até aos 18 anos, nos diferentes contextos de vida, podendo, no entanto, a intervenção perdurar até aos 

21 anos, sempre que esta tenha tido início antes da maioridade, e a partir dela quando o jovem a solicite, conforme o previsto na alínea a) do 

artigo 5º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo). 



As USI e os hospitais do SRS com atendimento pediátrico devem dispor de equipas pluridisciplinares, designadas por núcleos de apoio a crianças 

e jovens em risco (NACJR), no primeiro caso, e por núcleos hospitalares de apoio a crianças e jovens em risco (NHACJR), no segundo, que 

apoiem os profissionais nas intervenções neste domínio, articulando-se e cooperando com outros serviços e instituições. No âmbito das Unidades 

de Saúde de Ilha, cada NACJR é composto, no mínimo, por um médico, um enfermeiro e outro (s) profissional (ais) de saúde, designadamente, 

das áreas de saúde mental e ou do serviço social e que se identifiquem com os objetivos propostos; 

Nos hospitais com atendimento pediátrico, o NAHCJR é composto, no mínimo, por um médico pediatra, um enfermeiro e um técnico de serviço 

social, devendo, sempre que possível, integrar um profissional de saúde mental e ou de outros sectores, nomeadamente, do jurídico, com 

formação na área. O número de elementos de cada grupo profissional poderá ser aumentado ou reduzido em função das necessidades e 

disponibilidades, quer nos NACJR, quer nos NHACJR, em função da dimensão da população abrangida e em função das características 

específicas do meio em que se inserem. 

Indiretamente existem sempre os profissionais que trabalham na vigilância da saúde infantil (Unidades de saúde de ilha) e nos internamentos de 

pediatria (hospitais). 

 

Educação 

 

Docentes por nível de educação/ensino, entre 2005/2006 e 2013/2014, rede pública e rede particular, cooperativa e solidária 
 

 

                        
 

 

 
Ano letivo 

 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

 
Nível de educação/ensino 

 

 
Educação pré-escolar 

 639  612 
 649  596  618  607  571  594  566  571  424 

 

 
1.º ciclo do ensino básico 

1 470 1 461 
1 320 1 111 1 159 1 148 1 010 1 048  971  953  988 

 

 
2.º ciclo do ensino básico 

1 160 1 132 
1 231 1 351 1 317 1 256 1 130 1 183 1 089 1 057 1 047 

 

 
Educação Especial 

 81  85 
 113  151  162  215  216  259  197  222  241 

  

  



 

Dados relativos a pessoal não docente 

Ano Letivo 
2005/2006 

Ano Letivo 
2006/2007 

Ano Letivo 
2007/2008 

Ano Letivo 
2008/2009 

Ano Letivo 
2009/2010 

Ano Letivo 
2010/2011 

Ano Letivo 
2011/2012 

Ano Letivo 
2012/2013 

Ano Letivo 
2013/2014 

Ano Letivo 
2014/2015 

  

2235 2248 2246 2207 2185 2158 2282 2294 2521 2571   

           

           Pessoal Não Docente inclui: 

        - Técnico Superior (Psicólogo, Terapeuta da Fala, Terapeuta Ocupacional, Intérprete de Língua Gestual Portuguesa, Técnico de Educação Especial e Reabilitação,             

   Técnico de Reabilitação e Psicomotricidade e Técnico de Serviço Social); 

- Técnico de Informática; 

         - Coordenador Técnico; 

         - Assistente Técnico; 

         - Assistente Operacional 

          

  



 

Educação Especial 

Ano escolar 

120 - Educação Especial - 
Educação Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico 

700 - Educação Especial -2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

e Ensino Secundário Total 

QD1 CT2 Total QD1 CT2 Total 

2005/2006 80 0 80 1 0 1 81 

2006/2007 82 0 82 3 0 3 85 

2007/2008 94 11 105 7 1 8 113 

2008/2009 121 10 131 16 4 20 151 

2009/2010 104 33 137 15 10 25 162 

2010/2011 140 39 179 23 13 36 215 

2011/2012 137 44 181 25 10 35 216 

2012/2013 137 65 202 29 28 57 259 

2013/2014 119 42 161 23 13 36 197 

2014/2015 143 35 178 30 14 44 222 

        1 Docentes do quadro com vínculo definitivo 
 2 Docentes contratados a termo 
  

 

 

 

 

 

 



3. DADOS EVOLUTIVOS DOS APOIOS SOCIAIS DIRIGIDOS À INFÂNCIA 

 

 

 

4. DADOS EVOLUTIVOS DAS CPCJ 

ANEXO I 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abono de familia 17.097.836,57 €  19.770.812,35 €  
19.453.549,56 €  24.357.177,47 €  29.263.000,44 €  28.006.142,74 €  21.182.335,26 €  20.816.284,41 €  21.116.135,56 €  20.531.020,24 €  

Complemento Açoriano ao Abono de 

Familia 2.203.147,56 €    2.221.044,12 €    2.077.073,18 €    2.219.274,99 €    2.243.922,00 €    2.243.791,11 €    

Subsidio de Maternidade 4.508.447,10 €    4.699.287,38 €    5.907.775,39 €    6.571.942,28 €    7.386.339,95 €    9.496.565,15 €    10.724.087,47 €  10.040.929,46 €  8.803.063,51 €    9.712.036,04 €    

Contratos Cooperação com IPSS para 

funcionamento de valências na área 

da infância e Juventude 16.303.668 € 18.892.372 € 20.839.508 € 22.939.350 € 24.789.810 € 26.016.606 € 27.483.401 € 27.578.164 € 27.644.379 € 29.141.945 €

Apoios Sociais na área da Infância e Juventude na Região Autónoma dos Açores



5. DADOS EVOLUTIVOS DA INTERVENÇÃO PRECOCE  

Número de crianças elegíveis por ilha / Concelho 

Equipa de Coordenação Regional de Intervenção Precoce 

Ilha Concelho Nº 
2014/2015 

Nº 
2015/2016 

Total ilha 
2015/2016 

Dados provisórios 

Terceira Angra do Heroísmo 12 10  

28 
Praia da Vitória 20 18 

Graciosa Santa Cruz 9 9 9 

Faial Horta 11 4 4 

Pico Lajes do Pico 10 6  

12 
Madalena Pico 13 6 

São Roque do Pico 0 0 

São Jorge Calheta 3 3  

4 
Velas 1 1 

 

 

 

São Miguel 

Ponta Delgada 115 62-70  

 

 

 

132 

Povoação 21 19 

Nordeste 9 7 

Ribeira Grande (8) 

[Rabo de Peixe (8) 

Maia (1)] 

 

17 

 

17 



Vila Franca do Campo 15 19 

Santa Maria Vila do Porto 15 7 7 

Flores Santa Cruz 2 1 1 

Corvo Vila do Corvo __ 5 5 

TOTAL  258 202 202 

 

Equipas Intervenção Precoce – Unidades de Saúde 

 

 
Categoria 

Horários  

propostos 

USI Santa Maria Assistente Social e Coordenadora 7 h semanais 

 

Médica 3 h semanais 

 

Psicóloga 7 h semanais 

 

Enfermeira 4 h semanais 

 

Educadora (EBS Santa Maria) 7 h semanais 

 

Assistente Social  ISSA 4 h semanais 

   

   USI Graciosa Médica e Coordenadora 3 h semanais 

 

Psicóloga 3 h semanais 

 

Enfermeira 3 h semanais 

 

Assistente Social 3 h semanais 

 

Educadora (EBS Graciosa) 3 h semanais 

 

Assistente Social ISSA 3 h semanais 

   

   USI Terceira Enfermeira e Coordenadora 2 dias por semana 



Angra do Heroísmo Assistente Social 1 dia por semana 

 

Médico 1 dia por semana 

 

Enfermeira  1 dia por semana 

 

Psicóloga 2 dias por semana 

 

Educadora (EBS Tomás de Borba) Tempo inteiro 

 

 Psicóloga ISSA 1 dia por semana 

   

   USI Praia da 

Vitória Enfermeira e Coordenadora 2 dias por semana 

 

Médico 1 dia por semana 

 

Psicólogo 1 dia por semana 

 

Fisioterapeuta 1 dia por semana 

 

Assistente Social 1 dia por semana 

 

Educadora Ensino Especial (EBI 

Praia da Vitória) 

3 dias por semana 

(11 h semanais) 

 

Assistente Social ISSA 1 dia por semana 

   

   USI São Jorge Assistente Social e Coordenadora 1 dia por semana 

CS Calheta Enfermeira 3 h semanais 

 

Médico 3 h semanais 

 

Psicóloga 3 h semanais 

 

Educadora (EBS Calheta) 3 h semanais 

 

Assistente Social ISSA 3 h semanais 

   CS Velas Assistente Social e Coordenadora 1 dia por semana 

 

Médica 3 h semanais 

 

Enfermeira 3 h semanais 

 

Fisioterapeuta 3 h semanais 

 

Psicóloga 3 h semanais 

 

Educadora (EBS Velas) 3 h semanais 



 

Assistente Social ISSA 3 h semanais 

   

   

USI Corvo Enfermeira  

Sem tempos 

definidos 

 

Médico 

Sem tempos 

definidos 

 

Psicóloga, Educadora e Assist. 

Social das Flores 

Sem tempos 

definidos 

   USI Flores Enfermeira e Coordenadora 4 h semanais 

 

Médico 2 h semanais 

 

Psicóloga 2 h semanais 

 

Educadora (EBS Flores) 2 h semanais 

 

Assistente Social ISSA 2 h semanais 

   

   USI Pico Médica e Coordenadora 4 h semanais 

CS S. Roque Psicóloga 4 h semanais 

 

Enfermeira 4 h semanais 

 

Assistente Social 4 h semanais 

 

Educadora (EBS Lajes do Pico) Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 4 h semanais 

   CS Lajes Médica e Coordenadora 4 h semanais 

 

Psicóloga 4 h semanais 

 

Enfermeira 4 h semanais 

 

Assistente Social  4 h semanais 

 

Educadora (EBS Lajes do Pico) Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 4 h semanais 

   CS Madalena Médico e Coordenador 4 h semanais 



 

Psicóloga 4 h semanais 

 

Enfermeira 4 h semanais 

 

Assistente Social 4 h semanais 

 

Educadora (EBS Lajes do Pico) Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 4 h semanais 

   

   USI São Miguel Assistente Social e Coordenadora 3 dias por semana 

CS Ponta Delgada Enfermeira 3 dias semana 

 

Psicóloga (só com 1 dia semana 

neste momento) 

3/4 dias por 

semana 

 

Médico a definir 1 dia por semana 

 

Educadora (EBI Capelas) Tempo inteiro 

 

Professora 1º ciclo (EBI Canto da 

Maia) Tempo inteiro 

 

Educadora (EBI Água de Pau) Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 

1 dia e meio por 

semana 

 

 

  CS Ribeira Grande Assistente Social e Coordenadora 7 h semanais 

 

Enfermeira  16 h semanais 

 

Psicóloga 7 h semanais 

 

Médico a definir 7 h semanais 

 

Terapeuta da Fala 10 h semanais 

 

Fisioterapeuta 10 h semanais 

 

Educadora (EBI Rabo de Peixe)  Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 7 h semanais 

   CS Nordeste Enfermeira e Coordenadora 12 h semanais 

 

Médico a definir 4 h semanais 

 

Psicóloga 4 h semanais 



 

Assistente Social 4 h semanais 

 

Terapeuta Ocupacional 8 h semanais 

 

Educadora (EBS Nordeste) 

 

 

Assistente Social ISSA 4 h semanais 

   CS Povoação Enfermeira e Coordenadora 6 h semanais 

 

Médica 4 h semanais 

 

Psicóloga 4 h semanais 

 

Fisioterapeuta 4 h semanais 

 

Terapeuta da Fala 4 h semanais 

 

Educadora (EBS Povoação) 

 

 

Assistente Social ISSA 4 h semanais 

 

 

  CS Vila Franca do 

Campo Enfermeira e Coordenadora 10 h semanais 

 

Assistente Social 6 h semanais 

 

Fisioterapeuta 10 h semanais 

 

Médico a definir 6 h semanais 

 

Psicóloga 10 h semanais 

 

Educadora (EBS Vila Franca do 

Campo) Tempo inteiro 

 

Assistente Social ISSA 7 h semanais 

   

   USI Faial Assistente Social e Coordenadora 3 h semanais 

 

Médica 3 h semanais 

 

Enfermeira 3 h semanais 

 

Psicóloga 3 h semanais 

 

Pediatra (protocolo Hospital Horta) 3 h semanais 

 

Educadora (protocolo Hospital 

Horta) 3 h semanais 

 

Educadora  (EBI Horta) substituída 3 h semanais 



neste momento por motivo de 

licença de maternidade pela colega 

Susana Pereira (EBI Horta) 

 

Educadora 3 h semanais 

 

Educadora ISSA 3 h semanais 

    

6. DADOS EVOLUTIVOS DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE 

Evolução do abandono escolar (desistências) RAA 2005/2006 - 2014/2015 
Rede pública e particular 

 Currículo regular e programas (Oportunidade, Programas Específicos do Regime 
Educativo Especial) 

Dos 0 aos 12 anos 

Ano letivo N.º de alunos 

     
2005/2006 50 

     
2006/2007 8 

     
2007/2008 64 

     
2008/2009 35 

     
2009/2010 8 

     
2010/2011 12 

     
2011/2012 20 

     
2012/2013 49 

     
2013/2014 16 

     
2014/2015 14 

     

        

 

 



7. DADOS DO REGIME DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A - UNECA 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



B – PEREE

 



 



 



 



 

 

 



Notas Informativas 
Inscrições/Matrículas e Aproveitamento por 
Sexo                         

                                 
Anos letivos de 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012 e 2010/2011. 

                     
                                 
Na coluna no lado esquerdo da tabela deve ler-se a idade dos alunos. Exemplo no ano letivo de 2013/2014 tem alunos com idades a partir dos 3 até aos 12 anos de idade. 

 
                                 
                                 
DESAGREGAÇÃO PERSONALIZADA: 

                          
                                 
Matrículas: 

                              

 
Registo de todas as matrículas efectuadas no início e durante todo o ano letivo de 2013/2014 (conforme o mapa do ano 
letivo).          

                                 
Transferência: 

                              
 

Registo de todos os alunos que , durante o ano, mudaram de estabelecimento de ensino ou modalidade de educação e formação ou curso. 
      

 
Registo de todos os alunos que , durante o ano, mudaram de estabelecimento de ensino ou modalidade de educação e formação ou curso. 

      
 

É igualmente considerada transferência qualquer situação decorrente do processo de emigração ou migração. 
            

                                 
Assiduidade 
Irregular                              

 
Crianças que tenham excedido no ano letivo de referência mais de 15 dias, seguidos ou interpolados de faltas injustificadas. 

         
                                 
Prolongamento de frequência 

                           
 

Alunos sujeitos ao adiamento de matrícula mencionado no artigo 43.º, da Portaria n.º 60/2012 de 29 de maio. 
            

                                 
Progressões 

                              
 

Registo de todos os alunos que, no fim do ano lectivo, se habilitavam para transitar para o ano de escolaridade seguinte. 
          

 
A conclusão é a situação que ocorre em consequência do aproveitamento com êxito do aluno ou formando na finalização de um nível de ensino. 

     
                                 
Retenções: 

                              

 
Não 
aproveitamento:                             

 
Registo de todos os alunos que, no fim do ano, não se habilitavam para transitar para o ano de escolaridade seguinte . 

          
 

Aluno que apesar de ter frequência regular não atingiu os objectivos mínimos fixados para o ano de escolaridade. 
           

 
Falta de 
assiduidade:                             

 
Registo de todos os alunos  abrangidos pela escolaridade obrigatória, que não atingiram os objetivos mínimos por terem ultrapassado o limite de faltas inustificadas. 

 
                                 
Desistência: 

                              
 

Registo de todos os alunos, que por não terem frequentado até ao final do ano lectivo que se encontravam inscritos, não se podem inscrever no ano de escolaridade seguinte.  

 
Registo de todos os alunos, que por não terem frequentado até ao final do ano lectivo que se encontravam inscritos, não se podem inscrever no ano de escolaridade seguinte.  

 
Inclui-se o abandono, a anulação da matrícula e a exclusão por excesso de faltas. 

                 



 

8. DADOS EVOLUTIVOS DE PROMOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS  

A saúde em contexto escolar, com a implementação do PRS 2014-2016 foi sujeita a algumas alterações, nomeadamente a orientação para a avaliação 

de ganhos em saúde. Neste momento existem equipas de saúde escolar em todos os centros de saúde da região e um coordenador na escola por cada 

unidade orgânica. Devido à aplicação do sistema de vigilância de comportamentos de risco, iniciada no ano letivo de 2013/2014 e que é aplicado 

anualmente nas escolas da RAA aos alunos do 6º ao 12º ano, é possível cada escola direcionar as suas intervenções conforme as problemáticas lá 

existentes e mais predominantes, uma vez que este sistema que permite medir a prevalência dos comportamentos de risco e o planeamento no âmbito 

da saúde escolar/saúde infanto-juvenil adaptadas às necessidades reais desta população. Segundo o Manual de Operacionalização (publicado 

anualmente – vide anexo), direcionado para a Equipas de Saúde Escolar, e a legislação em vigor, existem, contudo, temáticas que são de carácter 

obrigatório para diferentes níveis de ensino indo algumas ao encontro da temática em causa: 

Para a educação pré-escolar são obrigatórias ações de educação para a saúde sobre alimentação saudável, saúde oral e saúde afetivo-sexual e 

reprodutiva. Estas devem ser adequadas à idade e fase de desenvolvimento de cada criança.  

Para o 1º ciclo é obrigatória a monitorização do Exame Global de Saúde (EGS) nas crianças com 5 anos; a verificação do PRV nas crianças que realizam o 

EGS; o cumprimento da legislação de evicção escolar; o apoio à Inclusão Escolar de Crianças e Jovens com NSE; a monitorização de acidentes; e as ações 

de educação para a saúde sobre: saúde oral, saúde afetivo-sexual e reprodutiva, alimentação saudável e violência em meio escolar.  

Para o 2.º e 3.º ciclo é obrigatória a monitorização do EGS nas crianças com 12 e 13 anos; a verificação do PRV nas crianças que realizam o EGS; o 

cumprimento da legislação de evicção escolar; o apoio à Inclusão Escolar de Crianças e Jovens com NSE; a monitorização de acidentes; a saúde afetivo-

sexual e reprodutiva; e as ações de educação para a saúde, que devem ser planeadas segundo os resultados (necessidades detetadas) do sistema de 

vigilância de comportamentos de risco relacionados com a saúde dos alunos do 6.º ao 12.º ano das escolas da RAA, e devem incluir igualmente os 

alunos do 5º ano e de outros programas não abrangidos no questionário do sistema de vigilância. 

Para o ensino secundário é obrigatório o cumprimento da legislação de evicção escolar; o apoio à Inclusão Escolar de Crianças e Jovens com NSE; a 

monitorização de acidentes; a saúde afetivo-sexual e reprodutiva; e as ações de educação para a saúde, que devem ser planeadas segundo os 

resultados (necessidades detetadas) do sistema de vigilância de comportamentos de risco relacionados com a saúde dos alunos do 6.º ao 12.º ano das 

escolas da RAA, e devem incluir igualmente os alunos de outros programas não abrangidos no questionário do sistema de vigilância.  



As temáticas relativamente à saúde afetivo sexual e reprodutiva encontram-se legisladas através do Portaria nº 100/2012, de 28 de setembro, que 

procedeu à regulamentação do n.º 3 do artigo 5.º do DLR n.º 8/2012/A, de 16 de março. 

As equipas de saúde escolar dão resposta a todas as escolas do Sistema Educativo Regional, o que constitui uma cobertura de 100%, ou seja, todos os 

alunos foram abrangidos pelas atividades das equipas de saúde escolar. O gráfico seguinte elucida a proporção de alunos por equipa de saúde escolar 

no ano letivo de 2014-2015. 

 

Relativamente às crianças abrangidas pela vigilância de saúde infantil acontece o mesmo que na saúde escolar. Todas as crianças nascidas na região 

fazem vigilância de saúde infantil. Esta pode ser efetuada no privado (pediatra) e nos serviços de saúde infantojuvenil das unidades de saúde de ilha. 

Através do cumprimento do Plano Regional de vacinação (realizado nos centros de saúde da área de residência) é possível assegurar que as crianças, 

mesmo seguidas no privado, fazem vigilância de saúde As taxas de vacinação na RAA rondam sempre os 100%. 
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Idades 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

<1 Ano  7,6  9,2  8,8  10,7  10,0  9,9  9,0  10,6  9,5  10,6  11,1

1 Ano  7,9  11,4  13,1  14,7  16,0  14,3  15,4  15,6  16,5  16,5  19,8

2 Anos  11,6  15,1  15,0  17,9  18,7  18,8  19,2  18,4  20,4  22,3  22,2

3 Anos  46,6  50,8  49,7  57,8  58,5  59,5  65,7  64,4  65,6  68,1  66,8

4 Anos  74,2  85,9  82,2  85,4  82,0  86,2  88,5  88,7  89,7  91,0  90,2

5 Anos  100,0  99,6  100,0  98,4  100,0  97,4  98,6  97,5  97,2  100,0  100,0

6 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

7 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

8 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

9 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

10 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

11 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

12 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

13 Anos  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

14 Anos  98,3  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  99,5  99,0

15 Anos  86,0  87,2  92,0  94,1  97,8  99,5  100,0  100,0  97,8  95,5  99,9

16 Anos  73,7  77,6  81,0  77,0  83,5  91,9  90,3  92,8  92,4  92,9  97,2

17 Anos  60,2  65,6  69,6  63,4  68,3  72,1  78,0  78,5  79,6  81,3  93,5

18 Anos  40,2  39,3  44,6  34,5  40,7  41,3  44,7  46,9  48,7  49,3  51,6

19 Anos  26,4  25,0  27,1  23,2  24,8  25,3  26,0  24,9  26,7  27,4  28,6

20 Anos  16,1  15,1  15,4  13,5  14,7  15,7  13,4  13,8  13,3  16,1  15,4

21 Anos  9,6  8,6  8,3  8,0  8,7  8,8  8,3  7,8  7,4  7,3  7,8

22 Anos  7,4  6,6  6,1  6,1  6,0  6,2  5,4  4,4  3,9  4,1  3,8

23 Anos  5,1  5,1  4,5  4,6  4,6  3,6  2,9  2,8  2,7  2,8  2,0

24 Anos  2,8  2,8  3,4  2,7  3,2  3,2  2,1  1,3  1,7  1,2  1,1

Fonte: INE -  População Residente (N.º) por local de residência (NUTS - 2011), Sexo e Idade - Anual

Taxas de escolarização por idade e ano letivo, rede pública e privada (2003/04 - 2013/14)
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Grupo de Trabalho – Análise e Avaliação das Políticas Públicas Regionais 

Açorianas de Proteção das Crianças 

 

Parecer da Representação Parlamentar do PCP 

 

A Representação Parlamentar do PCP embora, por motivos de agenda, não tenha participado 

nos  trabalhos,  entende  tecer  as  seguintes  considerações  sobre  a  Proposta  de  Relatório 

apresentado. 

1. A RP do PCP congratula‐se com a iniciativa que deu origem a este Grupo de Trabalho e 

que  permitiu  colher  uma  imagem  do  efeito  das  políticas  públicas  na  proteção  das 

crianças da Região; 

 

2. O trabalho desenvolvido fornece um importante conjunto de dados para que os Órgãos 

Próprios da Região possam aperfeiçoar as políticas públicas de proteção das crianças e 

jovens  e,  por  consequência,  tomar  as  iniciativas  regulamentares  e  legislativas  que 

melhor se adequem ao diagnóstico apresentado pelo Grupo de Trabalho; 

 

3. Relativamente às Conclusões e Recomendações a RP do PCP, ainda que sem direito a 

voto,  deixa  expresso  neste  contributo  o  seu  apoio  genérico  às  conclusões  e 

recomendações  apresentadas,  salvaguardando  o  direito  de,  em  Plenário,  tecer  as 

considerações que considerar oportunas sobre a globalidade do Relatório; 

 

4. A RP do PCP considera que é da mais elementar  justiça registar o excelente trabalho 

feito por todos os deputados que participaram nos trabalhos deste grupo. 

 

Aníbal C. Pires, Ponta Delgada, 10 de Fevereiro de 2016   


