


Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores
COMISSA0 DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPiTULO I
INTRODUCAO

A Comissao Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 6 de

Dezembro de 2011, na delegagäo da Assembleia Legislativa da Regiao

Autemoma dos Acores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar e

dar parecer, na sequència do solicitado par Sua Exceléncia o

Presidente da Assembleia, sabre a proposta de Decreto Legislativo

Regional "Educagao para a SaCide".

A referida Proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na

Assembleia Legislativa da Região Autemoma dos Acores no dia 3 de

Agosto de 2011 e foi submetida a Comissao de Assuntos Sociais, par

despacho do Presidente da Assembleia datado do mesmo dia e m6s,

para apreciacao e emissao de parecer, ate ao dia 3 de Outubro de

2011.

Foi solicitada a prorrogacao do prazo estabelecido para emissão de

parecer, ao abrigo das disposige5es regimentais aplicaveis, tendo a

mesma sido concedida.

CAPiTULO II
ENQUADRAMENTO JURiDICO

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciacao foi

apresentada pelo Governo Regional nos termos da alinea f) do artigo
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88.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos

Acores, aprovado pela Lei n.° 2/2009, de 12 de Janeiro e da alinea a)

do n.° 1 do artigo 227.° da Constituicao da RepOblica Portuguesa,

aprovada pela Lei Constitucional n.° 1/2005, de 12 de Agosto, que lhe

confere o poder genèrico de iniciativa legislativa perante a Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores.

A iniciativa legislativa em analise foi enviada a Comissao Permanente

de Assuntos Sociais para apreciacao e emissao de parecer ao abrigo

do disposto no n.° 1 do artigo 123.° do Regimento da Assembleia

Legislativa da Região Aut6noma dos Acores, em conjugagâo corn o

artigo 1. 0 da Resolucao da Assembleia Legislativa Regional n.°

3/2009/A, de 14 de Janeiro.

A apreciagao e emissao de parecer a presente Proposta por parte da

Comissao de Assuntos Sociais exercem-se em conformidade corn o

disposto no n.° 1 do artigo 37.° do Estatuto Politico-Administrativo da

Regiao AutOnoma dos Acores e na alinea a) do artigo 42.° do

Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores.

Nos terms da Resolucäo da Assembleia Legislativa da Região

AutOnoma dos Acores n.° 3/2009/A, de 14 de Janeiro, as matèrias

relativas a "educacão" sao competéncia da Comissao Permanente de

Assuntos Sociais.
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CAPiTULO III

PROCESSO DE ANALISE

Reunida a 6 de Setembro de 2011, na Delegacao da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, na cidade de Ponta

Delgada, a Comissao decidiu sobre as diliOncias a desenvolver no

ambito da apreciacäo da iniciativa em apreco tendo deliberado, por

unanimidade, ouvir o membro do Governo Regional competente em

matèria de educagao, e solicitar urn parecer escrito a todas as

Unidades Organicas do Sistema Educativo Regional, Escolas

Profissionais, assim como as respectivas Associacdes de Pais e de

Encarregados de Educagao e AssociacOes de Estudantes.

Posteriormente, na sua reuniao de 13 de Outubro de 2011, na

delegacäo da Assembleia na cidade de Ponta Delgada, a Comissao

procedeu a audicäo do membro do Governo Regional competente

em matêria de educacão, a partir da delegagäo da Assembleia na

Cidade de Angra do Heroism°, corn recurso a videoconfeCência.

Na reuniao de 8 de Novembro, na sede da Assembleia na cidade da

Horta, a Comissao analisou as propostas de alteracäo

apresentadas pelos Deputados do Grupo Parlamentar do Partido

Socialista.

Reunida novamente no dia 6 de Dezembro de 2011, na delegacão

da Assembleia na cidade de Ponta Delgada, a Comissao procedeu
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a apreciacao da iniciativa, a emissao de parecer e a aprovacao do

respectivo relatOrio.

Audicâo do membro do Governo Regional corn competéncia em

materia de educagäo:

A Secretaria Regional da Educacao e Formacao procedeu a

apresentacao da iniciativa salientando que esta nasce da necessidade

de se promover a adocao de comportamentos saudaveis na populacao

mais jovem, articulando a educacao corn a sat:1de, generalizando unna

pratica de algumas escolas da Regiao, corn resultados muito positivos.

Ern seu entender a escola assume-se como context° privilegiado para a

prossecucao deste objetivo quer pela aglomeracâo natural dos jovens

num espaco (mica, quer pelos recursos para a divulgacao de

informacao e de promocao de modelos de comportamentos saudaveis.

Informou tambem que a iniciativa decorre da aplicacão e do

aprofundamento da legislacao em vigor a nivel regional e nacional,

designadamente:

- 0 Decreto Legislativo Regional n.° 18/2000/A, de 8 de Agosto

que estabelece orientacOes especificas dirigidas a

administracao regional autOnoma para a concretizacao da

educacao afetivo-sexual;
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- A Lei n.° 60/2009, de 6 de Agosto, que "Estabelece o Regime de

aplicacao da educacao sexual em meio escolar",

- A Portaria n.° 196-A/2010, de 9 de Agosto, que procede

regulamentacäo da Lei anteriormente referida.

Referiu tambem que a proposta de Decreto Legislativo Regional em

apreciacao integra as normas atualmente em vigor referente as

situacOes que determinam a eviccao escolar e que constavam do

Estatuto do Aluno.

Em conclusao afirmou que a iniciativa em apreciacao visa a

disseminacao de conhecimentos, o desenvolvimento de valores e a

promocao de atitudes e de comportamentos promotores da saCide,

atravês da inclusäo da educacao para a satkle no programa educativo

das escolas atravês da estreita articulacäo entre a educacao e a saUde.

Finda a apresentacao do diploma seguiu-se urn periodo para

esclarecimentos no qual intervieram os Deputados Piedade

Lalanda, Zuraida Soares, Paulo Rosa, Carlos Mendonca e

Francisco Aivares.

A Deputada Piedade Lalanda lembrou que a iniciativa em analise

prevë a existência de uma equipa de educacao para a sat:1de (do

ambito da escola) e de uma equipa de saUde escolar (do ambito da

saUde) e solicitou que a Secretbria Regional esclarecesse coma

sera feita a articulacao entre estas duas equipas.
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A Secretaria Regional afirmou que ja existe urn relacionamento

estrito entre a educacäo e a saCide, ao abrigo do protocolo em vigor.

Acrescentou que a presente iniciativa visa essencialmente conferir

major dignidade legislativa ao trabalho que vem sendo

desenvolvido, generaliza-lo a todas as unidades orgas nicas da

Regiäo e dar-lhe major visibilidade.

Acrescentou que, nas reuniOes do Conselho Coordenador do

Sistema Educativo Regional tem sido feita uma apreciacäo muito

positiva do trabalho desenvolvido pelas escolas ao abrigo do

protocolo corn a SaCide, considerando que este deve ser alargado a

todas as escolas, que revela urn elevado potencial de prevencäo de

comportamentos de risco e que a escola se assume como espaco

privilegiado para essa intervenc5o.

A Deputada Zuraida Soares fez referència a redacäo proposta para

o n.° 5 do artigo 8.° questionando se o tempo de funcionamento

previsto podera ser exiguo tendo em conta que ha que fazer "a

pedagogia da procura e utilizacäo" dos espacos em causa.

A Secretaria Regional clarificou que, inicialmente era intencäo da

tutela estabelecer urn horario mais alargado. Posteriormente, e

perante a reaca- o das escolas, optou-se par estabelecer qual o

horario de funcionamento minim°, sendo certo que, no ambito

regime de autonomia das escolas, pode ser adotado urn horario

mais alargado.
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0 Deputado Paulo Rosa fez referencia ao disposto no artigo 6.°

para solicitar clarificagao quanta a dimensao das equipas propostas

assim como a forma de assegurar o envolvimento da comunidade

educativa, previsto na alinea e).

Lenribrou que, em seu entender, a presente iniciativa nä° pode

legislar sobre as obrigacbes dos pais e questionou se o proponente

prevé que estes integrem as equipas de educacao para a saüde ou

que possam colaborar corn as mesmas. Corn base neste

entendimento propOs que a redacao do n.° 2 do artigo 9• 0 seja

alterada no sentido de deixar claro que os pais devem ser

informados, e nao informar-se, sobre as atividades curriculares e

nä° curriculares do Ambito da educagao para a saiide.

Numa segunda intervencao clarificou que, no que concerne

dimensäo e composigão das equipas de educacao para a sat:1de,

pretendia confirmar se estes fatores sera° balizados, pela tutela, de

acordo cam a dimensäo da escola (pequena, media ou grande), ou

se cada escola tera liberdade para definir qual a dimensäo e

composicao da sua equipa.

Em resposta as questOes colocadas a Secretaria Regional clarificou

que a dimensao e composicao das equipas de educagão para a

saUde sao competencia de cada unidade orgAnica, atendendo a sua

dimensao, de acordo corn o estabelecido em regularnento interno e
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corn as balizas definidas pela tutela para que haja uma

proporcionalidade justa.

Acrescentou que as referidas equipas assumenn uma natureza

interdisciplinar pelo que devem ser compostas por pessoal docente

e nä° docente.

No que se reporta a redacäo do n.° 2 do artigo 9.° afirmou que

pretende deixar expresso que a escola deve informar devidannente

os pais de todas as atividades curriculares e extra- curriculares.

0 Deputado Carlos Mendonca considerou que a iniciativa esta ern

conformidade corn a definicäo de saCide adotada pela Organizacäo

Mundial de SaCide e quis saber em que medida poderà a iniciativa

contribuir tambêm para uma major co responsabilizacäo dos jovens

pela promocäo da sua saCide e da saUde comunithria.

A Secretaria Regional corroborou da perspetiva apresentada quanto

ao contributo da proposta de Decreto Legislativo Regional para a

cultivar nos jovens uma perspetiva de prevencao e de

responsabilizacäo pela saUde assumindo a escola enquanto

contexto privilegiado para esse trabalho.

0 Deputado Francisco Alvares referiu que sem prejuizo da

releváncia da escola na promocäo da saCide, nä° se deve esquecer

o impacto do contexto familiar. Fez tambêm refer6ncia

importáncia da atividade fisica, devidamente orientada, para a
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promocao da saale e questionou de que forma esta perspetiva se

enquadra e se articula corn a estratègia subjacente a iniciativa em

apreciacao.

A Secretaria Regional reafirmou que a proposta de Decreto

Legislativo Regional visa objetivos mais alargados e abrangentes,

designadamente a generalizagào do protocolo já existente entre

algumas escolas e alguns centros de saiide a todas as unidades

organicas, assim coma o reforco do envolvimento da comunidade

educativa que, entre outras entidades, inclui tambêm os pais e

encarregados de educacao.

Sem prejuizo dos professores de educacão fisica poderem integrar

formalmente a referida equipa lembrou que, no ambito do programa

de atividades proposto, estes docentes ou quaisquer outros cujo

contributo seja considerado relevante, podem ser convidados a

participar.

Neste sentido, considerou que deve ser dada particular atencao

definicao do perfil da pessoa designada assumir a coordenacao das

equipas de educacao para a saCide.

Concluiu reafirmando a qualidade e a mais-valia dos projetos que ja

vem sendo desenvolvidos por algumas escolas que já nao

prescindem deste trabalho.
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Outros Pareceres:

Na sequëncia do pedido de parecer emitido pela Comissao, foram

rececionados os pareceres das seguintes entidades:

- Escola Profissional do Pico;

- Escola Basica lntegrada de Agua de Pau;

- Escola Secundaria de Ribeira Grande;

- Escola Secundaria de Lagoa;

- Escola Basica lntegrada da Praia da VitOria;

- Escola Secundaria Manuel de Arriaga;

- Escola Secundaria Antero de Quental;

- Escola Basica Integrada da Ribeira Grande;

- Escola Basica Secundaria de Velas;

- Escola Basica Integrada de Arrifes;

- Escola Profissional de Nordeste;

- Escola Profissional da Santa Casa da MisericOrdia de Ponta

Delgada.

Os referidos pareceres foram disponibilizados a todos as Deputados

que integra a Comissao e encontram-se disponiveis nos servigos da

Assembleia.

CAPiTULO IV
APRECIACAO NA GENERALIDADE

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciagao visa

promover a educagao para a saCide, em contexto escolar, em
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articulacäo corn os servicos de sat:1de, em cumprimento das

recomendacbes emanadas da Organizacão Mundial da Sat:1de e da

Organizacäo Mundial das Nacdes Unidas para a Educacao, a

Ciência e a Cu!tura.

No contexto da presente iniciativa a educar para a sat:1de consiste

em dotar as criancas e jovens de conhecimentos, atitudes, valores e

comportamentos promotores do major grau possivel de saikle

fisica, mental e social.

Pretende-se igualmente contribuir para que as escolas adotem

politicas e prâticas conducentes a promocao da saCide,

designadamente no que se refere a prevencâo de comportamentos

de risco e a promocão, nos alunos, de urn papel interventivo

designadamente na promocäo da saCide dos que os rodeiam.

Neste contexto, introduz-se na presente iniciativa toda a materia

referente a eviccäo escolar, anteriormente prevista no ambito do

Estatuto do Aluno.

Procede-se tambêm a alteracäo das orientacbes previstas no

Decreto Legislativo Regional n.° 18/2000/A, de 8 de Agosto, no que

respeita a concretizacao dos objetivos de informac5o, formacao e

implementacao da educacao afetivo-sexual em meio escolar, em

conformidade corn o disposto na Lei n.° 60/2009, de 6 de Agosto e

reconhecendo que a educacäo afetivo-sexual é parte integrante da

educacao para a saUde.
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A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional cumpre todos

os requisitos exigidos pelos artigos 114.° e seguintes do Regimento

da Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores,

aprovado pela Resolucäo n.° 15/2003/A, de 26 de Novembro.

CAPiTULO V
APRECIACAO NA ESPECIALIDADE

Numa apreciacäo na especialidade, os Deputados do Grupo

Parlamentar do Partido Socialista, apresentaram as propostas de

alteracão que a seguir se transcrevem:

"Propostas de Alteragâo

Ao abrigo das disposicOes regimentals aplicäveis, os Deputados do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista abaixo assinados, apresentam as seguintes
propostas de alteracäo a Proposta de Decreto Legislativo Regional
"Educagâo para a Sat:We":

Artigo 2.°
Finalidades

Constituem finalidades da educacäo para a saUde:

a)
b) Apoiar a inclusäo escolar de criancas corn necessidades de saCide ou
necessidades educativas especiais;
c) ...;
d)...;
e) ...;
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Artigo 4.°
Areas da educacao para a saOde

1 - Constituem areas prioritarias para a promocäo de estilos de vida saudbveis:

a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) A satlide afetivo-sexual e reprodutiva;
e)

-..;
g) ...;
h) A Prevencäo dos consumos nocivos e comportamentos de risco;
i) A Prevengâo da viorencia em meio escolar.

Capitulo III
Organizacäo e funcionamento

Artigo 5°
ConteOdos curriculares

4 - As atividades e projetos relativos a promocao da educacäo para a satkle
integram o Plano Anual de Atividades da Unidade OrgAnica e contemplam os
seguintes aspetos:

a) Objetivos;
b) Atividades ou projetos a desenvolver;
C) ...;
d) ...;
e) ...;
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5 - 0 piano de atividades da educagao para a sat:1de é elaborado pela equipa
de educacäo para a saCide, competindo-lhe, sob a supervisao do coordenador
da equipa, acompanhar e avaliar as atividades ou projetos.

7 - 0 docente da educagao prè-escolar, o professor titular de turma do 1.° ciclo,
o professor tutor ou o diretor de turma nos restantes niveis de ensino, bem
como todos professores envolvidos em trabalho direto corn os alunos devem
verificar a adequagäo das orientacifies do projeto curricular de escola a turma,
adaptando, se necessario, essas orientacdes as necessidades e as
expectativas dos alunos.

8 -

9 - Sem prejuizo do disposto nos nümeros anteriores, as equipas de educacäo
para a satade dos estabelecimentos de educagao e ensino desenvolvem
atividades de complemento curricular no ambito da promocao da educagao
para a saUde, integradas no piano anual de atividades da unidade orgänica.

Artigo 6.°
Equipa de educacao para a sakle

1 - Cada unidade organica cria uma equipa interdisciplinar de educagao para a
satkle, corn uma dimensao adequada ao nOmero de turmas existentes, nos
termos do respetivo regulamento interno.

2 -

a) ...
b)
c)
d)
e)
f)
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6- Aos docentes que integrem as equipas de educacäo para a saCide nä° sao
distribuidas tarefas no ämbito da respetiva componente näo letiva de
estabelecimento ate ao mâximo de quatro horas.

7 -

Artigo 8.°
Gabinetes de apoio e promocäo da satkle

7 — 0 gabinete de apoio e promogäo da saCide assegura aos alunos os
meios, de disponibilizagäo gratuita, adequados a promocào das areas
priorithrias definidas no n° I do art.° 40 do presente diploma.

Artigo 9.°
Participacao da cornunidade escolar

2 — Sem prejuizo do disposto no namero anterior os pais e encarregados de
educagao e respetivas estruturas representativas devem ser informados sobre
todas as atividades curriculares e näo curriculares desenvolvidas no 5mbito da
educacao para a sailide, sendo-lhes facultada a consulta dos documentos
orientadores sobre a materia.

Artigo 10.0
Avaliacão, acompanhamento e monitorizacao
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a) Objetivos;
b) Populagäo alvo;
c) Anterior alinea a);
d) Anterior alinea b);
e) Anterior alinea c).

Artigo 12.°
Finalidades

As atividades a desenvolver no ambito da educacäo afetivo-sexual visam
atingir, de forma faseada e adequada, as seguintes finalidades:

a) Integrar a sexualidade e a afetividade no desenvolvimento individual;
b) Desenvolver cornpetências nos jovens que permitam escolhas informadas e
seguras no campo da sexualidade;
c) Melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens;
d) Prevenir comportamentos sexuais de risco e suas consequdncias,
nomeadamente a gravidez precoce e as infecties sexualmente
transmissiveis;
e) Capacitar para a protecão face a todas as formas de exploracäo e de abuso
sexuais;
f) Promover o respeito pela diferenca entre as pessoas e pelas diferentes
orientacães sexuais;
g) Defender uma sexualidade respons6vel e informada;
h) Promover a igualdade de gènero;
i) Envolver os pais e encarregados de educagâo e toda a comunidade
educativa de forma responsAvel.
j) Informar sobre as disfungOes sexuais e a problemàtica genètica
associada a sexualidade.

Artigo 13.°
Organizagão

2 - Ac docente da educacäo prè-escolar, professor titular de turma do 10 ciclo
ou conselho de turma nos restantes niveis de ensino, compete elaborar no
inicio do ano escolar o projeto de educacäo sexual da turma em articulacäo
corn a equipa de educacäo para a sat:1de e de acordo corn o estipulado no
referencial que suporta o curriculo regional.
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5 - Compete aos conselhos pedag6gicos das unidades orgänicas proceder ao
acompanhamento e a avaliagäo dos projetos de educacäo sexual em
articulacäo corn os coordenadores de cada ano, ciclo ou curso e a equipa de
educacäo para a sakle.

CAPiTULO VI
DisposigOes finais

Artigo 17.°
Regulamentacäo

0 presente diploma é objeto de regulamentagdo, no prazo de 90 dias
contados a partir da data da sua publicacdo."

As propostas de alteragao foram colocadas a votagao. A Comissao
deliberou, por maioria, corn os votos favoraveis dos Deputados do
Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a abstengäo dos
Deputados dos Grupos Parlamentares do Partido Social Democrata
e do CDS/PP.

CAPiTULO VI
PARECER

Os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista emitiram

parecer favoravel a aprovacão da Proposta de Decreto Legislativo

Regional em apreciacao.

Os Deputados dos Grupos Parlamentares do Partido Social Dennocrata

e do CDS/PP abstiverann-se, corn reserva da posicao final para o

Plenario da Assembleia.
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A Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda faltou

reuniao, justificadamente.

Assim, a Comissao deliberou por malaria, emitir parecer favoravel

aprovagao da Proposta de Decreto Legislativo Regional "Educagao para

a Sat:K:1e" pela Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Agores,

corn as alteragOes aprovadas em Comissào.

Ponta Delgada, 6 de Dezembro de 2011.

A Relatora

„

(N6lia Amaral)

0 presente relatOrio foi aprovado par unanimidade.

A Presidente

(Catarina Furtado)
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