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CAPITULO I

INTRODUCAO

A iniciativa em analise deu entrada na Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos

Acores no dia 6 de Maio de 2009 e foi submetido I apreciacao da Comissao de

Assuntos Sociais, por despacho do Presidente da Assembleia, datado do mesmo dia,

para apreciacao e emissao de parecer ate ao dia 5 de Jimho de 2009.

A Comissao de Assuntos Sociais reuniu nos dias 3 e 4 de Junho, na Delegacao da

Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Acores, na cidade de Angra do

Heroism°, para proceder as audiciies e a apreciacao da iniciativa.

Reunida a 12 de Junho, por videoconferéncia, a Comissao procedeu I emissao de

parecer e aprovacao do relatOrio referente ao Projecto de Resolucao — "recomenda que o

Govern° Regional crie as condicries necessarias para garantir o ensino e a formacd'o

musical na ilha do Corvo ".

CAPITULO H

ENQUADRAMENTO JURIDIC°

o Projecto de Resolucao em apreciacao foi apresentado por iniciativa da Representacao

Parlamentar do Partido Popular Monarquico, exercida nos termos do estatuido na alinea

d) do n.° 1 artigo 31.0 do Estatuto Politico Administrativo da Regiao AutOnoma dos

Acores aprovado pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro, em conjugacao coin o disposto

no artigo 114.° do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos

Acores que aborda o poder de iniciativa.
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Nos termos do artigo 145.° do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se aos

projectos de Resolucao, corn as devidas adaptacOes, as disposicOes regimentais relativas

ao processo legislativo comum, corn excepcao das enumeradas no n.° 1 do mesmo

artigo. 0 debate das iniciativas em plenario é precedido da sua apreciacao pelas

comisseies especializadas permanentes, em raid() da materia, cabendo a estas elaborar os

correspondentes relatOrios, nos termos do disposto na alinea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia.

Nos termos da Resolucao da Assembleia Legislativa da Regiao Autanoma dos Acores

n.° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, as materias relativas ao "desporto" sac) competencia da

Comissao de Assuntos Sociais.

CAPITULO III
PROCESSO DE ANALISE

A Comissao deliberou ouvir a Representacao Parlamentar proponente da iniciativa, a

Secretaria Regional da Educacao e Forma*, e o Secretario Regional da Presidencia

assim como solicitar o parecer escrito as seguintes entidades:

Sociedade Filarmenica Lira Corvense;

Conselho Executivo de Escola Basica Integrada Mouzinho da Silveira.

A Comissao reuniu nos dias 3 e 4 de Junho de 2009, na delegacao da Assembleia

Legislativa da Reed.° Aut6noma dos Acores, na Cidade de Angra do Heroismo, para

proceder as audicaes e a analise do Projecto de Resolucao

Na sua reuniao de 12 de Junho, realizada por videoconferencia, a Comissao procedeu

emissao de parecer e aprovacao de relatOrio.
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Apresentacio da iniciativa pelo Proponente:

0 Deputado Paulo Estevao, da Representacao Parlamentar do Partido Popular

Monarquico, procedeu a apresentacao da iniciativa afirmando que o seu objectivo é

resolver urn problema das criancas da ilha do Corvo que nao tern acesso ao ensino

musical.

Se é certo que a Secretaria Regional da Educacao e Formacao coloca a vaga a concurso,

nao e menos certo que, tratando-se de urn horario de 7 ou de 8 horas ninguem concorre.

Assim, as criancas vém-se privadas de urn direito.

Partindo desta constatacao, assim como da verificacao que algumas manifestaceies

cultttrais da ilha, como sejam a filarmenica e o grupo folclerico, tern vindo a

enfraquecer, a proposta visa recrutar para a ilha urn recurso humano que "possa acudir

as necessidades de todos".

Finda a apresentacao seguiu-se um periodo para esclarecimentos no qual intervieram os

Deputados Piedade Lalanda e Jose Manuel Bolieiro.

A Deputada Piedade Lalanda quis saber se a situacao que se verifica hoje no Corvo

recente.

Por sua vez, o Deputado Josè Manuel Bolieiro questionou a forma encontrada para

realizar o objectivo, considerando que talvez fosse mais adequado chegar a urn

compromisso corn a Secretaria Regional da Educacao e Formacao para a colocacao de

um docente do que esperar que a Direccao Regional da Cultura garanta um milsico que

assuma o ensino da mirsica e dinamize a filarmenica e o grupo folclerico.

Na sua resposta o Deputado Paulo Estevao esclareceu que existe a disciplina de

educacao musical, mas que esta é, como sempre foi, leccionada por urn professor sem

habilitaciles para o efeito. Considerou ainda que, corn apenas 40 alunos a escola nunca
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oferecera urn horario apelativo. Para alem do mais tanto a filarmOnica como o grupo

folclOrico tambem precisam de orientacâo pelo que considera desejavel encontrar uma

solucao que possa dar resposta a estas diferentes necessidades.

No que conceme a forma de operacionalizacao deste objectivo assumiu tambern ter

davidas, e que optou pela solucdo proposta apOs contactos corn varias entidades.

Reafirma que dada a dimensão da ilha a solucão encontrada tera de ser abrangente,

parecendo-lhe ser esta a melhor altemativa uma vez que nem todos os professores de

mnsica terdo apetencia para dinamizar uma filannOnica ou urn grupo folclOrico.

Audicão do Secretario Regional da Presidéncia:

0 Secretario Regional da Presidencia fez-se acompanhar pela Directora Regional da

Cultura a quern incumbiu de proceder a andlise da iniciativa.

A Directora Regional iniciou a sua abordagem afirmando partilhar da preocupacao do

proponente assim como da conviccao de que o ensino musical é fundamental para o

desenvolvimento harmonioso da crianca.

Seguidamente informou que a competencia da Direccdo Regional da CuKura (DRC)

nesta area se limita ao dominio da formacao extra-escolar. Informou tambem nao haver

na DRC qualquer pedido de apoio de nenhum agente cultural da ilha do Corvo.

Manifestou a disponibilidade da DRC para apoiar quer a filarmOnica quer o grupo

folclOrico atraves do quadro de apoios ern vigor, assim como na formacao de urn agente

local que venha a assumir a dinamizacao destas actividades culturais, atraves do recurso

a formacdo extra-escolar.

A finalizar fez urn diagnOstico da situacao que se vive actualmente no Corvo

salientando terem sido infrutiferos todos os esforcos desenvolvidos no sentido de

encontrar quern se disponibilizasse para receber forma* e assegurar a regencia da
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banda Em sua opiniào trata-se de um problema relacional que nä° se resolve por via

legislativa e solicita o apoio do Deputado eleito pelo &ado eleitoral do Corvo na busca

desse interlocutor local.

Finda a apreciacdo da iniciativa, a Directora Regional disponibilizou-se para responder

As questifies que os Senhores Deputados entendessem colocar.

Intervieram os Deputados Paulo Esthdo, Piedade Lalanda, Josè Cascalho, Josè Manuel

Bolieiro e Alexandre Pascoal.

0 Deputado Paulo Estêvão interveio para lembrar que geracOes de criancas corvinas

tem sido privadas do ensino da mAsica e para demonstrar a sua total disponibilidade

para proceder As alteracOes ao texto da iniciativa que se verifiquem necessarias para que

o seu objectivo possa ser viabilizado.

No que conceme ao apelo deixado pela Directora Regional da Cultura refere não

conseguir identificar nenhum corvino que possa assumir a dinamizacao da filarmOnica e

do grupo folclerico sugerindo que se recorra a uma pessoa do exterior.

A Deputada Piedade Lalanda teceu um conjunto de consideracOes no sentido de alertar

para a necessidade de urn envolvimento mais alargado da comunidade local na

preservacào, e dinamizacão da sua heranca cultural Em sua opini -ao o declinio da

filarmOnica e do grupo folclOrico seed° sintomas de urn mal cultural mais profimdo que

interessa perceber e contrariar, sendo certo que essa intervencdo terd de contar

necessariamente corn o envolvimento da populacao ao invas de se importar solucOes

que, nAto estando enraizadas teeth) poucas probabilidades de sucesso.

0 Deputado Jos6 Cascalho sugeriu que a DRC pondere a dinamizacdo de actividades

culturais no Corvo, designadamente atravós de workshops, ou actividades de veräo por

forma a permitir as criancas corvinas algum contacto com a mAsica.
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0 Deputado Josè Manuel Bolieiro saudou o Deputado Paulo Estévao pela iniciativa

reafirmando que apesar de parecer haver consenso quanto ao objectivo se mantem as

davidas quanto a sua operacionalizacao referindo que lhe parece mais viavel garantir

que o Corvo disponha de professor habilitado para o ensino da masica, ate porque a

dinamica cultural nao pode ser imposta por decreto.

Quis ainda saber se a Directora Regional concorda ou nao corn a necessidade de se

alterar o actual estado de coisas e, em caso afinnativo, por que via.

0 Deputado Alexandre Pascoal considerou pertinente proceder-se a analise das

dinamicas sociolegicas da sociedade corvina no sentido de se perceber qual a razao pela

qual estas dinamicas culturais estao a morrer no Corvo. Afirmou parecer-lhe pouco

realista esperar que urn professor sej a o dinamizador cultural do Corvo ao hives de

tentar reavivar uma dinamica interna por forma a que o Corvo, a semelhanca das outras

ilhas, desfrute dos instrumentos e apoios A actividade cultural disponiveis.

Ern resposta As questees colocadas a Directora Regional reafirma que a colocacao de

urn professor no Corvo extravasa as competencias da DRC, assim como a sua total

disponibilidade para apoiar, no ambito do ensino extra-escolar, a forma* de urn

agente cultural local. Manifestou tambern o seu acordo corn a sugestao apresentada pelo

Deputado Josè Cascalho e disponibiliza-se para colaborar corn outras entidades no

sentido da sua operacionalizacao uma vez que nao se trata de competéncia directa da

DRC.

Considerou que uma solucao possivel seria que a filarmenica funcionasse como escola

de masica e reitera a sua disponibilidade para apoiar a concretizacao desse processo.

A Finalizar, e em resposta ao Deputado Josè Manuel Bolieiro, afirma que o Projecto de

Resolucao extravasa a area de competencia da DRC, manifesta a sua solidariedade ern

relacao ao objectivo, que classifica de primordial, e reitera a disponibilidade da DRC

para apoiar a dinamizacao musical e cultural do Corvo, dentro da sua area de
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competéncia. Considerou urgente a identificacâo de interlocutores locais e informou que

nab deu entrada na DRC qualquer solicitacOo de apoio ou tar) pouco manifesto* de

qualquer necessidade ou projecto vinda do Corvo.

Audicão da Secretiria Regional da EducaeAo e Formacão:

A Secretdria Regional procedeu A apreciacdo da iniciativa afirmando ter consciOncia que

o ensino da mOsica e obrigatOrio e que, neste momento, o curriculo esta a ser leccionado

apesar da forma* do docente poder ser questionada.

Alertou para a responsabilidade da Escola no que concerne a gestäo dos recursos

humanos e informou que existem no Corvo 12 professores, para 34 alunos em regime

regular e 7 alunos em regime mediatizado. Verifica-se assim urn retro de 2,3 alunos por

professor, sendo que todos estes professores sat) do quadro da Escola do Corvo. Se

analisarmos o rAcio para o ensino da mitsica verificamos que existem apenas 8 alunos e

que essa obrigatoriedade esti a ser cumprida, apesar das dificuldades da docente

decoffentes do facto deste näo possuir formacdo especifica, tendo apenas forma*

inicial.

A Secretaria Regional afirmou que se a Escola apresentar um horthio, mesmo que a

tempo parcial, o Govern° poderd colocar urn professor especialista em mOsica. 0 ideal

seria que fosse alguem corn formacdo de base do 1. 0 ou do 2.° ciclos. 0 Govern°

compromete-se a garantir urn docente a tempo parcial enquanto Tao existir urn docente

que garanta a forma* musical, sendo certo que isso passard tambarn pela atitude do

Conselho Executivo.

De acordo com a Secreteria Regional a Escola tern actualmente 4 professores do 1.0

ciclo Ern sua opiniao a Escola podera oferecer formacäo musical a todos os alunos, do

1.0 ao 9 ° ano, mas essa gestäo de recursos depende do conselho executivo.
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Ate a data a Escola oferecia um horario de 4 horas sem que tenha havido candidatos

para assegurar a leccionacao.

Finda a apreciacao da iniciativa, a Secretaria Regional disponibilizou-se para responder

as questOes que os Senhores Deputados entendessem colocar.

0 Deputado Rui Ramos quis saber se o Governo esta disponivel para colocar urn

docente a tempo parcial ate que se encontre uma solucao definitiva.

0 Deputado Anibal Pires interveio para afirmar que independentemente do racio

professor/aluno importa salientar que os alunos estao privados de um direito. Salienta

ainda que a Escola podera eventualmente recrutar um docente para assumir tambem

actividades complementares do ensino da masica uma vez que a opcao por contratar urn

docente para o horario de educacao musical disponivel se tern mostrado impraticdvel.

Em resposta as questOes colocadas a Secretaria Regional afirmou que, no que se prende

com o hordrio, pode existir um horario de 16horas, se a escola oferecer o ensino da

nulsica desde o 1. 0 ao 9.0 ano. Mais informou que quando algtun professore sair do

Corvo, a vaga deixada podera ser preenchida corn urn professor com a valencia da

masica, desde que renna as condicOes previstas ou seja, ser do 1.° ou 2.° ciclo e possuir

formacao ern masica.

A finalizar, a Secret:Aria Regional afirmou que os alunos tido estao privados de forma*,

musical, que nao tem conhecimento de qualquer queixa dos alunos, dos pais ou mesmo

da professora quanto a qualidade do ensino e reafirma a disponibilidade da Secretaria

Regional para garantir os direitos dos alunos, sendo certo que a escola tem de fazer uma

boa gestao dos recursos humanos.

Outros Pareceres:

A Comissao nao recebeu nenhum parecer ate a data da elaboracao do presente relatOrio.
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CAPiTULO IV

APRECIACAO NA GENERALIDADE

0 Projecto de Resoluck' em apreciacao prop& que a Assembleia Legislativa da Regiao

AutOnoma dos Acores recomende ao Govern° que crie as condicifies necessarias para

garantir o ensino e a forma* musical na ilha do Corvo partindo do pressuposto de que

o ensino da mUsica tem, nos sistemas de ensino actuais, nomeadamente no acoriano,

uma presenca fulcral e universal nos curriculos escolares.

Alega o proponente que a Escola Basica Integrada Mouzinho da Silveira nunca

conseguiu, contratar um professor de mUsica, na medida em que a existencia de apenas

três turmas corn a presenca curricular da disciplina de milsica apenas permite colocar a

concurso um horario residual.

Nestas condicOes, os concursos tém ficado sempre desertos uma vez que nenhum

docente, com forma* especifica na area, concorre a urn horario que nao lhe oferece

condicties minimas de subsisténcia.

No que diz respeito A filarmOnica local, a "Lira Corvense", as principais dificuldades

relacionam-se com a inexisténcia de urn local corn condicties adequadas para os ensaios,

a renovacao dos mitsicos da filarmfanica e a quase total ausência de apoio no ambito da

formacao e aperfeicoamento musical dos membros que integram a filarmemica.

Assim, prop& que seja desenvolvido um plano de accao conjunto entre os

Departamentos do Govern° com competência em matéria de Cultura e de Educarao, no

sentido de vir a ser contratado um docente que possa exercer a sua actividade no

conjunto das valancias descritas.
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Dada a especificidade das funcOes que ihe será exigido, a sua contratacao tera de ser

realizada de forma especifica, nomeadamente atraves da descricäo do contend°

funcional que lire será exigido no Ambito da respectiva oferta de emprego.

Pretende o proponente corn este Projecto de Resolucão:

- Proporcionar a todos os alunos corvinos uma &Aida preparacão musical

proporcionada por urn professor corn habilitack especifica para o efeito. Assim,

fica garantido o principio da igualdade de oportunidades para todos os jovens

acorianos no espaco regional;

- Implemental: uma verdadeira medida de coesão, na medida ern que a defesa da

cultura musical popular representa - para alem do seu valor intrinseco enquanto

hem cultural imaterial - uma enorme mais-valia no 'Ambito do enriquecimento do

activo que o Govemo considera mais transcendente na ilha do Corvo: a

comunidade.

CAPITIJLO V

PARECER

0 Projecto de Resolucao ern apreciacâo mereceu parecer desfavordvel dos Deputados

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do CDS/PP e do Bloco de Esquerda

pronunciaram-se a favor da aprovacao da iniciativa.

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata abstiveram-se corn

reserva de posicao final para o Plenario da Assembleia.
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Assim, a Comissào deliberou, por maioria, emitir parecer desfavoravel a aprovacao,

pelo Plenario da Assembleia Legislativa da Região Autemoma dos Acores, do Projecto

de Resolucäo — "recomenda que o Govern° Regional crie as condiceies necessarias para

garantir o ensino e a formacdo musical na ilha do Corvo".

12 de Junho de 2009.

A Relatora,

VA L,,a

(Nelia Amaral)

0 presente relate:trio foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Claudia Cardoso)
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