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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 4 de abril de 2018 e foi submetido à apreciação da 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia 

para apreciação e emissão de parecer. 

 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo 

Parlamentar do BE, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO EM ANÁLISE 

 

Foi deliberado proceder à audição de um membro do Governo Regional, da 

Associação de Surdos da Ilha de São Miguel (ASISM) e solicitar pareceres por escrito 

às Assembleias de Escolas Básicas e Integradas e às Assembleias das Escolas e Básicas 

e Secundárias, bem como aos Sindicatos de Professores da Região e aos Conselhos 

Executivos e Associações de pais das escolas de referência para o ensino de alunos 

Surdos. A audição do membro do Governo Regional ocorreu no dia 29 de junho do 

corrente ano e a audição da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel ocorreu no dia 

23 de maio de mesmo ano. 

 

 

1) Audição da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel: 

A audição começou com a apresentação, por parte do proponente, do Projeto de 

Resolução, que de seguida questionou se consideram que o objeto deste Projeto de 

Resolução pode ser uma forma de valorização da carreira dos professores de língua 

gestual portuguesa nos Açores já que o objetivo é que esses professores tenham o 

mesmo direito e a possibilidade de progressão na carreira que todos os outros 

professores e também perguntou que tipo de contrato é que têm os professores de língua 

gestual portuguesa, neste momento, no sistema educativo regional. Questionou ainda se 

consideram importante a disponibilização de aulas de língua gestual portuguesa aos 

restantes alunos e se essa poderia ser uma forma de facilitar a comunicação e a sua 

integração na sociedade e de quebrar barreiras. Se consideram que existem recursos 

humanos suficientes de intérpretes e docentes ao nível das escolas de referência, mas 

também nas outras escolas onde existem alunos surdos. 

Em respostas o Presidente da ASISM disse que relativamente à disciplina de 

LGP opcional para alunos ouvintes acha que seria extremamente importante por uma 

questão de comunicação. Haver uma disciplina opcional de língua gestual, tal e qual 

outra língua, iria permitir que houvesse interação entre os alunos surdos e os ouvintes, 
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podendo ser opcional para cada um. Disse ainda que os professores têm os tempos 

ocupados porque estão ocupados com os alunos surdos. Os professores de LGP estão 

ocupados com os alunos surdos e não têm tanta disponibilidade de horário para dar 

aulas de língua gestual aos professores ouvintes. E depois as turmas de ouvintes acabam 

por não ter e que achava essencial haver esta comunicação entre surdos e ouvintes, de 

forma a haver esta interação e não uma segregação. Acrescentou que havendo 

intérpretes, também devia haver professores de língua gestual para ensinar a própria 

língua, senão os alunos nem sequer têm uma estrutura linguística e que não existem 

professores suficientes na região. 

Em réplica o Deputado questionou se têm conhecimento de que existam alunos 

surdos que necessitem de aulas de língua gestual, como sua primeira língua, ao que o 

Presidente da ASISM respondeu afirmativamente. 

A Deputada Sónia Nicolau pediu que fosse explicada a diferença entre docentes 

de língua gestual portuguesa e intérprete de língua gestual portuguesa acrescentando se 

são professores profissionalizados com habilitações próprias, ao que o Presidente da 

ASISM respondeu que neste momento não há nenhum professor profissionalizado. Aqui 

na região têm todos habilitação própria, são licenciados, à semelhança do que acontece 

no continente. Relativamente à diferença entre intérprete e professor a intérprete que 

acompanhou o Presidente da ASISM esclareceu que o intérprete tem uma licenciatura 

direcionada para a tradução da informação e que o professor de língua gestual vai 

ensinar a própria língua gestual. 

A Deputada Sónia Nicolau questionou sobre a figura contratual em que laboram 

estes profissionais, ao que lhe responderam que a carreira de intérprete não é igual à do 

professor. Há um grupo de recrutamento (360) que é só direcionado para os professores 

e não para os intérpretes. Os intérpretes, alguns têm contrato e há muitos intérpretes a 

recibos verdes. Neste momento, continuam como técnicos especializados, porque falta 

efetivamente a questão do código e do grupo de recrutamento que ainda não está a 

funcionar, o 360. A partir do momento que isto for regularizado, deixam de ser técnicos 

de especialidade e passam a ser docentes e a ter a progressão de carreira tal como outros 

professores. 
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A Deputada Catarina Cabeceiras questionou sobre se, existindo a integração, a 

contagem do tempo de serviço seria feita só depois da profissionalização ou se iriam 

contar o tempo antes e questionou se os recursos humanos na região são suficientes para 

colmatar as necessidades. 

Em respostas o Presidente da ASISM disse que a contagem do tempo é uma 

preocupação, mas que ainda não sabe o que irá acontecer. Relativamente às 

necessidades dos alunos disse haver alunos com muitas necessidades e que seria 

importante que houvesse mais recursos e existem várias necessidades, sendo difícil 

explicar já que são tão diversificadas. Alguns alunos têm intérprete, outros não têm 

professores; alguns têm professores e outros não, em suma, a situação ideal seria todos 

terem ambos. 

O Deputado António Lima pediu que lhe fosse explicada a diferença formativa 

de um professore de LGP e um intérprete, ao que o Presidente da ASISM respondeu que 

haverá diferença se relaciona com a parte pedagógica e que são duas licenciaturas 

diferentes. 

A Deputada Sónia Nicolau, dando o exemplo da Ilha Terceira, em que existem 

três alunos, questionou se acha possível os professores acederem a um horário completo 

e se existirão professores suficientes para colmatar horários incompletos, ao que o 

Presidente da ASISM respondeu que não há professores suficientes, nem intérpretes 

suficientes. 

 

 

2) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura: 

O Secretário Regional da Educação e Cultura fez referência à criação de um 

grupo de recrutamento próprio dos docentes de Língua Gestual Portuguesa e à 

disponibilização de ensino de LGP. Referiu-se ainda ao facto de, a nível nacional (DL 

16/2018 de 17 de março), ter-se procedido à criação de um grupo de recrutamento para 

LGP ao qual acedem a concurso os habilitados com Mestrado em LGP. Nos Açores 

também se procederá a abertura de vagas para o grupo de recrutamento 360. 

Relativamente ao alargamento da língua gestual portuguesa aos não surdos 

(colegas, familiares ou membros das comunidades) o Regulamento de Gestão 
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Administrativa e Pedagógica dos Alunos (RGAPA) já confere a missão de programar e 

desenvolver formação de LGP, quer escolar quer extraescolar. 

No ano letivo 2017/2018 as atividades letivas desenvolvidas pela Escola dos 

Arrifes, onde funciona a Unidade de Apoio à Educação de Surdos (UAES), confirmam 

aquilo que os profissionais já fazem em matéria de apoio, em matéria de formação e 

matéria de enriquecimento a surdos e não surdos, a pessoal docente e não docente, a 

familiares e a membros da comunidade. 

Em São Miguel, realçou a colaboração entre Escolas e a ASISM, que inclui o 

desenvolvimento de atividades para surdos e para não surdos. Sendo que acrescentando 

as medidas referidas inicialmente, as mesmas beneficiaram do processo de 

reconhecimento, já em curso, da Escola dos Arrifes, como escola de referência para 

educação bilingue de alunos surdos que terminará numa maior aproximação entre esta 

Escola com outras Escolas nacionais mais especializadas nesta matéria.  

Em suma realçou a abertura de vagas para o grupo de recrutamento 360 na 

Escola dos Arrifes, onde funciona desde 2010 a já referida UAES e, relativamente ao 

alargamento do ensino da língua gestual portuguesa a não surdos, familiares e membros 

da comunidade, a aposta recai em atividades semelhantes às já referidas e também à 

oferta extracurricular ou de opção de língua gestual portuguesa a ouvintes, ou na escola 

de referência ou em alguma escola onde se verifique uma maior presença de surdos. 

A Deputada Catarina Cabeceiras questionou sobre quantos intérpretes existem 

nos Açores, que tipo de vínculo contratual existe para estes, se há situações em que 

alunos surdos são acompanhados por intérpretes e não tem formador ou vice-versa e 

pediu explicações sobre o tempo de serviço dos mesmos. 

Em respostas o SREC disse que no corrente ano letivo (2017/2018) são quinze: 

seis docentes e nove intérpretes nas Escolas de Vila do Porto, Antero de Quental, 

Laranjeiras, Arrifes, Praia da Vitória e Lajes Pico. Relativamente aos vínculos 

contratuais disse que há sete interpretes com contratos a termo resolutivo e dois com 

prestações de serviço e que os docentes estão a contrato a termo. Relativamente ao 

tempo de serviço disse que este será considerado não podendo adiantar mais 

informações agora. 
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A Deputada Maria João Carreiro pediu esclarecimento sobre o vínculo dos 

docentes, questionando também se, face aos recursos afetos, há necessidade de mais 

docentes ou o sistema neste momento garante abrangência a todas as necessidades. Ao 

que o SREC respondeu dizendo que os contratos são todos eles em termos resolutivos 

com intenção de passar a quadro e que relativamente às necessidades elas são voláteis. 

Em réplica a Deputada questionou sobre qual a solução e para quando aparece e 

se há intenção de concentrar numa escola ou colmatar a necessidade na escola de 

origem. Ao que o SREC respondeu que quando a situação é na mesma ilha há um 

esforço e aconselhamento de concentração das pessoas na Escola que oferece melhores 

serviços, nas outras ilhas o esforço é de colmatar na origem. 

 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

A iniciativa ora em apreciação começa por dizer que “A LGP é a primeira língua 

das pessoas Surdas em Portugal. Entende-se por Surda (com S maiúsculo) a pessoa que 

se expressa em LGP e que se considera cultural e linguisticamente Surda”. 

Sustenta também que “Em 2008, através do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de 

janeiro, a educação bilíngue para pessoas Surdas entra no ordenamento jurídico 

nacional. Esta legislação estabeleceu medidas concretas para a educação bilíngue, 

definindo a concentração de alunos surdos em escolas de referência e introduzindo a 

LGP enquanto disciplina curricular e a língua portuguesa como segunda língua, 

referindo a existência de docentes de LGP com habilitação profissional própria para a 

docência” e que “atualmente existem nos Açores escolas de referência para alunos 

Surdos e o ensino da Língua Gestual Portuguesa é assegurado, nessas unidades 

orgânicas, por intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, existindo, no entanto, falhas no 

sistema, principalmente ao nível do ensino secundário o que constitui uma barreira para 

que os alunos/as Surdos/as concluam a escolaridade obrigatória e possam prosseguir 

estudos”. 
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No entender o proponente é “injusta” a forma de contratação já que “os/as 

professores/as de língua portuguesa têm um grupo de recrutamento através do qual são 

colocados/as, enquanto os/as professores/as de LGP são contratados/as como 

técnicos/as e não como professores/as, uma vez que na Região Autónoma dos Açores – 

ao contrário do que se verifica na República – não existe um grupo de recrutamento 

para professores/as de LGP”. 

 

 

Assim, este Projeto de Resolução, propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que: 

1. Integre os atuais docentes de Língua Gestual Portuguesa no Estatuto da Carreira 

Docente da Região Autónoma dos Açores, como “Professores de Língua Gestual 

Portuguesa”. 

2. Proceda à criação de um grupo de recrutamento para Docentes de Língua 

Gestual Portuguesa (LGP). 

3. Em diálogo com a Comunidade Surda e as escolas de referência atualmente 

existentes, estude e implemente, no ano letivo de 2018/2019, um modelo de 

ensino de Língua Gestual Portuguesa (LGP) que permita que as/os alunos/as 

ouvintes das escolas de referência possam aprender esta língua, enquanto 

disciplina opcional. 

4. Analise a possibilidade das Escolas de Referência para a Educação Bilingue de 

Alunos Surdos disponibilizam aulas de Língua Gestual Portuguesa (LGP) à 

comunidade em geral. 

5. Assegure a existência de intérprete/docentes de Língua Gestual Portuguesa no 

ensino básico e secundário das Escolas de Referência para a Educação Bilingue 

de Alunos Surdos, assim como noutras escolas onde existam alunas e alunos 

surdos. 
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CAPÍTULO V 

PARECER 

 

Assim, a Comissão deliberou, por unanimidade, abster-se com reserva para 

Plenário, ao Projeto de Resolução n.º 85/XI (BE) “Recomenda ao Governo a 

disponibilização de ensino LGP a alunos e alunas ouvintes e a criação de um grupo de 

recrutamento para docentes de LGP”. 

 

 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 


































































