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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão 

de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre a Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 35/XII - “Aprova o Modelo de Educação Inclusiva”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo Governo 

Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do artigo 88.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de 

agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 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 (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea a) 

do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, todos do Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pelas Resoluções da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 49/2021/A, de 11 de agosto, e n.º 

52/2021/A, de 25 de outubro, que aprova as competências das comissões especializadas 

permanentes. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional – cf. artigo 1.º – “1 – (…) estabelece o 

regime jurídico da educação inclusiva e visa a criação das condições para a adequação do 

processo educativo, de todos e cada um dos alunos, de modo a responder à diversidade das 
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suas necessidades e potencialidades, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa.  

2 – (…) identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como os recursos 

específicos a mobilizar, para responder às necessidades educativas, de todas e de cada uma 

das crianças e jovens ao longo do seu percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e 

formação.  

3 – As opções metodológicas subjacentes ao presente diploma assentam na abordagem 

multinível no acesso ao currículo, bem como no desenho universal para a aprendizagem”. 

A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que “Um dos 

compromissos assumidos pelo XIII Governo Regional dos Açores, no seu programa do Governo, 

consiste na condução de políticas educativas centradas no progresso de cada aluno, 

promovendo uma estratégia que potencie as competências de cada aluno e promova o 

sucesso. Mais se comprometeu em investir no apoio e acompanhamento especializado dos 

docentes de alunos de educação especial, em parceria com os seus pares desta modalidade de 

ensino, por forma a garantir respostas educativas eficazmente direcionadas à situação 

particular de cada um destes alunos.  

Dando cumprimento a este desiderato, e incutindo transparência na gestão do sistema 

educativo regional, privilegiando mecanismos de concertação e de ação participada, o 

presente diploma visa a organização do sistema educativo regional, prosseguindo o princípio 

da educação inclusiva.  

A educação inclusiva, que se preconiza enquanto processo que visa responder à diversidade 

de necessidades dos alunos, através do investimento na intervenção multidisciplinar e do 

aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida da comunidade escolar, tem 

como missão a promoção do sucesso educativo de todos os alunos, garantindo equidade 

educativa, em linha com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), e pressupõe o estabelecimento de princípios 

orientadores, em torno dos quais se organiza a comunidade escolar.  

O conhecimento e apropriação desses princípios, por parte de todos os seus atores, a 

organização dos recursos e meios, bem como a qualidade da intervenção junto dos alunos, são 

condições fundamentais para que as escolas se constituam como verdadeiros espaços de 

inclusão para todos.  
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Ao nível do Ministério da Educação, assistimos à implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva, alterado e republicado 

pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, o que conduziu diversas unidades orgânicas do 

sistema educativo açoriano ao desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica, no 

âmbito da educação inclusiva, conforme Despacho n.º 1187/2019, de 8 de agosto, publicado 

no Jornal Oficial, II Série, n.º 152, de 8 de agosto de 2019.  

Decorrido este período, e munidos da experiência colhida, importa definir um enquadramento 

legislativo que consolide os princípios da educação inclusiva, reforçando, desta forma, um 

processo de transição mais amadurecido, consistente e adaptado à Região Autónoma dos 

Açores. 

Este enquadramento legislativo pretende prosseguir o desenvolvimento de uma estratégia 

educativa que, abandonando sistemas de categorização de alunos, incluindo a categoria 

necessidades educativas especiais, e do modelo de legislação especial para alunos especiais, 

reconheça a diversidade dos seus alunos, de forma a adequar o processo de ensino às 

caraterísticas e condições individuais de cada um, e de todos, congregando, no uso da 

autonomia de cada unidade orgânica e dos seus profissionais, os meios ao seu alcance, em 

especial através do reforço das funções dos docentes e técnicos especializados, enquanto 

elementos decisivos das equipas educativas, na definição de estratégias e no 

acompanhamento da diferenciação pedagógica e da organização curricular”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder às audições da Secretária Regional da 

Educação e dos Assuntos Culturais, do SDPA - Sindicato Democrático dos Professores dos 

Açores, do SPRA - Sindicato dos Professores da Região Açores e da Ordem de Psicólogos nos 

Açores, que decorreram no dia 3 de outubro de 2022.  

Deliberou também a Comissão solicitar pareceres escritos à Federação das Associações 

de Pais e Encarregados de Educação  e aos Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas 

dos Açores.                     

   

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|5 

• Audição do SDPA - Sindicato Democrático dos Professores dos Açores: 

O Presidente do Sindicato Democrático dos Professores (SDPA), Dr. António Fidalgo, 

começou por fazer um breve enquadramento, explicando que se torna premente tomar 

consciência de que falhar “o rendimento normal”, na escola atual, não pode ser motivo de 

estigma, invisibilidade e segregação do indivíduo e referindo que o primado da inclusão é 

labor educativo, com enfoque na escola. Chamou, também, a atenção para algumas questões 

que conflituam com os caminhos que a Escola precisa de trilhar para ser inclusiva, referindo 

que, para reverter tais limitações e condicionalismos, será fundamental que toda a 

organização escolar se reconfigure. 

Feito este preâmbulo, deu nota que, para o SDPA, a implementação de um modelo de 

educação inclusiva no sistema educativo regional tem de assentar nas seguintes premissas: 

1. reforço da importância da educação que se pretende que seja inclusiva; 

2. definição indubitável dos papéis da escola do século XXI; 

3. reforço do investimento em recursos humanos, materiais e formativos que permita a 

implementação do modelo de modo a assegurar o trabalho com o aluno na sua plenitude. 

Não bastará recriar medidas adicionais, seletivas e universais se não existem todas as 

condições para a sua implementação. 

Ainda no uso da palavra, percorreu o documento, dando nota de algumas fragilidades e 

de algumas virtudes do diploma. Partilhou com os presentes que uma parte significativa das 

propostas no período de negociação foram aceites e incluídas no documento em análise, 

alertando, todavia, para questões que ficaram de fora e que importa não esquecer. 

Sumariamente, as maiores necessidades fixam-se nos recursos humanos e materiais, na 

necessidade de formação e capacitação dos agentes educativos, na desburocratização do 

processo, na valorização do papel do professor de educação especial e na necessidade de 

alocar determinadas tarefas à componente letiva dos docentes.  

 

Aberta a primeira ronda de questões, interveio o deputado Rodolfo Franca (PS) que 

perguntou se o que estava disposto no artigo 7.º, ponto 3 - pedido de autorização à tutela 

para atribuição de horas e recursos para serviços especializados da unidade orgânica -poderia 

ser um entrave ao desenvolvimento do trabalho a realizar no âmbito da educação inclusiva. 

Uma segunda questão colocada teve por base o artigo 10.º, ponto 5, tendo o deputado 

questionado se a redação poderia levar à leitura que as medidas adicionais são 

operacionalizadas através dos recursos humanos e materiais disponíveis na escola, questão 

que poderia levar a que não se procedesse à contratação dos docentes da educação especial. 
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Em resposta, o presidente do SDPA deu nota que a proposta apresentada pela estrutura 

sindical que representa foi aceite na negociação da anteproposta, pelo que está prevista a 

atribuição de tempos e recursos, o que salvaguarda o trabalho individualizado com os alunos 

no âmbito das áreas curriculares específicas, sendo este prestado por docente de educação 

especial e outros técnicos, conforme previsto no relatório técnico ao pedagógico. 

Ainda respondendo às questões, explicou que o papel do docente de educação especial 

deveria ser mais valorizado, devendo o documento explicitar com clareza e objetividade quais 

são as funções que ele deve desempenhar. 

 

Seguidamente interveio a deputada Délia Melo (PSD) para questionar se a proposta 

representa uma maior carga burocrática para os docentes e se os mesmos deveriam usufruir 

de uma redução da componente letiva para poder dar resposta às exigências do processo da 

educação inclusiva. 

Em resposta, a deputada foi esclarecida que qualquer novo modelo implica sempre um 

conjunto de adaptações na escola. Embora estejam, de momento, em suspenso a aguardar a 

aprovação do documento, há uma série de trabalho, reuniões e criação de documentos 

acessórios a todo este modelo que naturalmente vai trazer uma carga burocrática, pelo que 

parte poderia ter lugar já este ano letivo. 

Quanto à segunda questão, o dirigente sindical explicou que não está prevista a redução 

da componente letiva para todos os elementos que vão ter um papel importante no 

desenvolvimento da educação inclusiva nas escolas. 

 

Por último, pediu a palavra o deputado Rui Martins (CDS-PP) que começou por sublinhar 

a existência de duas comissões para o desenvolvimento da educação inclusiva, sendo que 

nenhuma delas contempla as associações de pais ou os próprios encarregados de educação. 

Neste seguimento, questionou qual a opinião do SDPA sobre a questão, tendo sido elucidado 

que a participação dos pais é fundamental, mas os mesmos já se encontram representados 

no Conselho Pedagógico das escolas e, portanto, encontram naquele local um espaço para 

poderem intervir. No caso específico de cada encarregado de educação dos alunos sinalizados, 

o SDPA é da opinião que os mesmos também têm um espaço para serem auscultados e 

tomarem conhecimento das medidas, pelo que a presença nas comissões não é necessária.  
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Numa nova ronda, inscreveu-se a deputada Alexandra Manes (BE) para solicitar ao SDPA 

que, de uma forma sintética, elencasse aqueles que são problemas já identificados na 

experiência piloto de aplicação da legislação nacional na Região e que importa corrigir antes 

de aprovar o presente diploma.  

Sobre a questão colocada, a deputada foi informada que os problemas estão ligados à 

carga burocrática, à falta de recursos e, ainda, à falta de formação dos profissionais que 

estarão a trabalhar nesta matéria. 

 

De seguida, interveio o deputado Rodolfo Franca (PS) que chamou a atenção para o 

disposto no artigo 21º ponto 3 - sempre que solicitado a emissão de um parecer técnico por 

parte do docente especializado, que implica a avaliação direta de um aluno, o mesmo deve 

integrar a respetiva componente não letiva de estabelecimento em dois tempos a gozar em 

semana a acordar entre o docente e o órgão de gestão executiva. Neste seguimento, 

perguntou se esta medida não traria injustiça para outros docentes com funções similares, 

mas sem estarem ligados à educação inclusiva.  

O presidente do SDPA referiu ser necessário ponderar seriamente qual o tempo letivo e 

não letivo, quer do professor de educação especial, quer de outros docentes que vão ter 

participação neste modelo. Portanto, não é uma questão de privilégio, é efetivamente 

compensar o docente, quer monetariamente, quer em tempo o trabalho realizado. 

 

A deputada Délia Melo (PSD) questionou se foram tidas em conta sugestões apresentadas 

pelo Sindicato no período de negociação e quais aquelas que não foram incluídas, mas que na 

ótica do SDPA são fundamentais estarem explicitadas. 

O dirigente sindical confirmou que foram consideradas algumas das propostas do SDPA e 

que estão agora previstas no documento. Deveriam, porém, ter incluído também as funções 

dos professores de Educação Especial. Relembrou, de igual modo, a necessidade de formação 

dos profissionais e de haver um referencial para que todas as escolas trabalhassem a educação 

inclusiva do mesmo modo.  

 

  A terminar, e já na terceira ronda, pediram a palavra os deputados Rodolfo Franca (PS) e 

Alexandra Manes (BE), para questionar sobre o desaparecimento ou supressão do plano 

individual de transição e a necessidade de haver formação a acompanhar o manual de apoio 

à prática que será distribuído pelas escolas, respetivamente. 
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Para a primeira questão, o presidente do SDPA disse ter apresentado uma proposta no 

sentido de dar resposta à preocupação levantada e que, em parte, foi atendida. Em relação 

ao manual, o SDPA é da opinião que o mesmo deverá ser entregue o quanto antes para se 

poder avaliar das necessidades de cada escola.   

 

• Audição da Ordem de Psicólogos nos Açores 

O presidente da Ordem dos Psicólogos nos Açores, Dr. Marco Santos, começou por referir 

que na Região Autónoma dos Açores temos a sorte de ter as maiores equipas em termos de 

intervenção escolar, deste modo, e havendo recursos humanos suficientes, o apoio 

pedagógico deverá ser dado diretamente, não em termos de consultoria ou forma indireta, 

como aponta a proposta.  

No que toca à tipologia de medidas, a Ordem é da opinião que em vez de estarem 

definidas medidas universais, seletivas e adicionais, deveria ser feita a evolução da frequência, 

intensidade, duração e grau de individualização do que o aluno necessita. Em termos de apoio, 

o mesmo não se centra apenas nas aprendizagens, mas também na componente 

comportamental e socioemocional. 

Uma outra questão apontada relaciona-se com o papel dos pais e encarregados de 

educação, uma vez que, caso o relatório técnico pedagógico não mereça a concordância 

destes, poderá na mesma ser homologado com o parecer vinculativo do Conselho Pedagógico. 

Ademais, o presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos chamou a 

atenção que a Comissão Permanente é composta por demasiados elementos, o que faz com 

que não seja funcional, pelo que deveria ser reequacionada, tal como a Comissão Alargada. 

Quase a terminar, referiu que se deve ter em atenção a estabilidade da própria resposta à 

intervenção, no sentido de não haver quebras no acompanhamento prestado pelos 

profissionais, para garantir uma resposta de sucesso e lamentou que esteja prevista uma 

compensação para o coordenador da EMAEI caso seja docente, não havendo referência de 

compensações para outros elementos, caso a coordenação seja assumida por um técnico. 

 

Aberta a primeira ronda, interveio a deputada Alexandra Manes (BE) que perguntou se a 

iniciativa não poderia ser enriquecida com uma referência também aos alunos sobredotados, 

uma vez que as medidas previstas eram todas canalizadas para os alunos com dificuldades.  

Para o presidente Marco Santos, a abordagem multinível é centrada na capacidade de 

resposta para todos os alunos. As escolas têm de deixar de dar respostas apenas remediativas 
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e dar também respostas preventivas. Há um variado leque de situações que definem a 

insucesso e não se relacionam somente com problemas cognitivos das crianças, mas 

essencialmente com outros fatores, como os emocionais. É necessário escolher os indicadores 

certos para organizar as respostas educativas. 

 

Seguidamente, pediu a palavra a deputada Délia Melo (PSD) que questionou qual a 

compensação que gostariam que estivesse espelhada no diploma para os técnicos que 

coordenassem a EMAEI. Para além disso, quis saber se os pais e encarregados de educação 

deveriam ser elementos variáveis nas Comissões Permanentes.  

Em resposta às perguntas, o Dr. Marco Santos referiu que uma compensação pela 

coordenação da equipa é uma questão de igualdade, pelo que não indica uma medida 

específica, deixando esta matéria ao cargo do legislador. Em relação à presença dos pais ou 

encarregados de educação na Comissão Permanente, é da opinião que tal seria uma boa 

solução, dado que são elementos fundamentais em todo o processo e é fulcral que haja uma 

articulação com as famílias para que as intervenções sejam bem sucedidas. 

 

Por último, usou da palavra o deputado Rui Martins (CDS-PP) que fez alusão aos pareceres 

recebidos sobre o diploma em análise e a sugestão da Federação de Associações de Pais e 

Encarregados de Educação de se fazerem representar nos órgãos de decisão dos processos 

relacionados com a Educação Inclusiva. Questionou, neste sentido, se tal deveria acontecer. 

Nesta sequência, foi esclarecido que os pais já têm a sua representação em sede própria do 

Conselho Pedagógico. Quando se trata de uma situação na Comissão, ela diz respeito a um 

aluno em particular, pelo que neste caso, pode haver a presença dos pais/encarregados de 

educação do aluno sinalizado. 

 

Numa segunda ronda, interveio a deputada Nídia Inácio (PSD) para questionar se a Ordem 

dos Psicólogos estaria disponível a constituir-se como parceiro na formação da comunidade 

educativa no âmbito da educação inclusiva. Perguntou ainda se o projeto piloto que houve na 

Casa do Povo do Porto Judeu, na ilha Terceira - uma escola de pais – poderia ser novamente 

replicado, visto o trabalho desenvolvido ter sido muito valorizado pelas famílias com crianças 

que necessitavam de acompanhamento. 

A deputada foi esclarecida que a Ordem não pode fornecer formações que não seja no 

âmbito dos atos psicológicos, portanto, não tem uma intervenção direta com outros 

profissionais, mas está disponível para colaborar e ser parceira no trabalho de capacitação 
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dos psicólogos. Quanto à escola para pais, o Dr. Marco Santos é da opinião que o ideal era que 

na comunidade e na escola houvesse esses serviços. 

 

• Audição do SPRA - Sindicato dos Professores da Região Açores  

De acordo com o presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores, Dr. António 

Lucas e a Dra. Lucília Ávila, decorridos três anos letivos da implementação do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, no território continental, já é possível encontrar fragilidades da sua 

aplicação prática como a falta de recursos humanos e a regressão ou estagnação de processos 

de desenvolvimento de inúmeras crianças e jovens, nomeadamente de alunos que 

beneficiavam de apoios no âmbito da educação especial no anterior regime e que viram esses 

apoios específicos desaparecerem ou serem reduzidos significativamente.  

Neste seguimento, a proposta em análise, que tem várias virtudes e está 

significativamente melhor que a versão nacional, apresenta alguns aspetos a ter em 

consideração. Numa enumeração, começou por dar como exemplo o que se encontra no 

artigo 21.º, defendendo que as reduções para a Coordenação EMAEI deveriam ser 

concretizadas na componente letiva, mas ao invés disso, surgem na componente de 

estabelecimento. 

Também no artigo 17.º, há competências da Comissão permanente que se encontram 

repetidas na Comissão alargada. Em relação a esta última, o SPRA considera que os seus 

membros deveriam ser eleitos, em vez de nomeados.  

Terminou a referir que o modelo da educação inclusiva é um modelo em que, para se 

cumprir o verdadeiro desiderato da inclusão, requer mais recursos humanos e, portanto, não 

se compadece com a falta de recursos quer de pessoal especializado. 

 

Aberta a primeira ronda de questões, pediu a palavra o deputado Rodolfo Franca (PS) para 

questionar se o SPRA concorda com o disposto no ponto 3 do artigo 21.º e se esta medida 

poderia ser discriminatória em relação a outros docentes que também estejam envolvidos 

noutros processos burocráticos de caráter semelhante. Perguntou, igualmente, qual a visão 

do SPRA em relação à supressão do plano individual de transição no diploma em análise.  

O dirigente sindical referiu que todos os cargos que tenham implicitamente coordenação 

de trabalho devem ter redução da componente letiva ou, em alternativa, receber uma 
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gratificação e, em relação ao plano individual de transição, o SPRA é da opinião que o mesmo 

deverá existir. 

 

De seguida, pediu a palavra a deputada Délia Melo (PSD) para questionar se foram 

contempladas, na versão em análise, propostas feitas pelo SPRA na discussão da 

anteproposta. A deputada perguntou, também, quais os pontos que devem ser incluídos, 

tendo sido esclarecida que a proposta integra algumas das sugestões feitas pelo sindicato e 

que deverá ser repensada a questão da Coordenação da EMAEI estar contemplada na 

componente não letiva.  

 

A terminar a primeira ronda, interveio a deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP) para 

questionar se o SPRA entende que existem medidas do diploma nacional que não foram 

contempladas na proposta regional, mas que deveriam ter sido.  

Para este órgão sindical, o diploma regional é mais equilibrado e eventualmente mais 

eficaz que o nacional, sendo que a eficácia da sua aplicação está muito ligada à disponibilidade 

que o Governo vier a ter para a afetação de recursos humanos. 

 

Na segunda ronda, pediu, novamente, a palavra o deputado Rodolfo Franca (PS) que quis 

saber que entendimento fazia o SPRA do artigo 7.º, ponto 3 e ainda do artigo 10.º, ponto 5. 

Para o presidente do sindicato, faz algum sentido haver um pedido da afetação para casos 

específicos, porque a afetação de recursos humanos no âmbito da educação especial é feita 

com as regras básicas, as regras gerais dos concursos, como para qualquer grupo. Nas escolas 

mais pequenas, é necessária uma afetação pontual de um determinado recurso humano. 

 
 

Ainda na segunda ronda, usou da palavra a deputada Délia Melo (PSD) para relembrar o 

que havia sido afirmado na audição anterior, mormente que a região não carecia de recursos 

humanos, mas sim de uma maior eficácia do trabalho colaborativo entre eles. Neste 

seguimento perguntou se esta era também a perspetiva do Sindicato, tendo sido esclarecida 

que o mesmo via a questão de modo diferente, porque em todas as áreas tem havido trabalho 

colaborativo, mas que isso, por si só, não basta.  

 

Na terceira e última ronda, pediram a palavra o deputado Rodolfo Franca (PS) para 

perguntar se a par do manual de apoio à prática deveria também existir um acompanhamento 

formativo, e a deputada Délia Melo (PSD) para perguntar a perceção do SPRA em relação ao 
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trabalho e ao envolvimento dos pais e encarregados de educação, nos moldes em que está 

definido no diploma.  

Para o SPRA, deve haver formação dirigida aos profissionais que terão de lidar com a 

educação inclusiva e que os próprios encarregados de educação terão de se consciencializar 

das alterações introduzidas pelo diploma e da sua responsabilidade em todo o processo.  

 

• Audição da Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais: 

A Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Sociais, Dra. Sofia Ribeiro, explicou que 

a educação inclusiva é um novo paradigma de trabalho nas escolas e que em 2018 houve uma 

alteração ao nível do Ministério da Educação, levando a que na região, ainda sob a tutela do 

anterior Governo, se iniciassem experiências em várias escolas piloto. 

Com base na experiência adquirida, foi possível fazer-se uma avaliação do diploma 

nacional e a adaptação que se impunha à região. A anteproposta esteve em consulta pública 

e, após os contributos recebidos, bem como as negociações com os sindicatos e a avaliação 

feita dos projetos piloto, foram introduzidas as alterações pertinentes. O modelo em análise 

é orientado a todos os alunos, não se destina apenas a alunos com as ditas necessidades 

educativas especiais, mas prevê diferentes níveis de intervenção consoante as especificidades 

e as necessidades de cada um dos alunos e, portanto, sendo constituindo um modelo de muito 

maior proximidade na própria forma e no trabalho pedagógico e psicossocial que se 

desenvolve nas nossas escolas. Evoluiu-se para uma situação em que temos uma equipa 

multidisciplinar, de apoio à educação inclusiva. 

A governante referiu que acompanhou as audições dos Sindicatos e percebeu que o 

diploma tinha um erro de redação no artigo 21.º, ponto 1, devendo ler-se que o trabalho 

“integra, preferencialmente, a respetiva componente letiva…”. A equipa regional de 

monitorização e apoio à educação inclusiva, após a aprovação do diploma pela Assembleia 

Legislativa, orientará as ações de formação e fará a devida sensibilização do que tem estado 

a fazer nas escolas.  

 

Aberta a primeira ronda de questões, pediu a palavra a deputada Catarina Cabeceiras 

(CDS-PP) para questionar se os professores seriam capacitados para as mudanças que o 

diploma trará, tendo sido informada que estão pensadas formações para todos os envolvidos 

no processo. Há uma equipa regional que é constituída por docentes e por técnicos 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO ESPECIALIZADA PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|13 

especializados que tem feito o acompanhamento e o apoio. Numa primeira fase, o apoio 

direciona-se para as escolas piloto, mas a seguir será para todas as escolas.  

A deputada também quis compreender se a avaliação dos projetos tinha permitido 

verificar quais as adaptações necessárias para a Região, integrando o que de melhor se fazia 

e alterando o que não funcionaria nas escolas do arquipélago, tendo a responsável pela pasta 

da Educação respondido afirmativamente. De momento existem dois modelos em 

coexistência nas nossas escolas – a educação especial e de educação inclusiva. 

 

De seguida, interveio o deputado Rodolfo Franca (PS) para questionar se o ponto 3 do 

artigo 21.º não se afigura como uma medida discriminatória em relação a outros docentes 

com a incumbência de tratar de questões burocráticas. O deputado perguntou, ainda, se o 

plano individual de transição (PIT) não deveria ser mantido. 

Em resposta, a Secretária Regional respondeu que o que se encontra exposto no ponto 3 

é uma questão somente de um parecer técnico que é muito mais pontual e daí continuar a 

ser remetido este trabalho para uma componente não letiva. Já no que concerne à supressão 

do PIT, a governante explicou que a questão foi negociada com os sindicatos, que 

concordaram que tal medida poderia conduzir a uma desburocratização também deste 

sistema. No fundo, não se está a prescindir de um plano de transição integrado dos alunos, 

uma vez que este está a ser integrado no programa educativo individual. 

 

Por último, interveio a deputada Nídia Inácio (PSD) para perguntar se houve alterações 

em relação à anteproposta que foi colocada em discussão pública com base nos aportes e 

sugestões recebidas, tendo sido esclarecida que sim.  

A deputada perguntou, também, se era necessário um reforço nas equipas 

multidisciplinares. 

Em resposta à questão, a governante afirmou que este trabalho tem sido feito, referindo, 

inclusivamente, que na Região temos um melhor rácio de psicólogo por aluno no que 

concerne à comparação com o território continental. De acordo com a Secretária Sofia 

Ribeiro, “Temos feito também um forte investimento na colocação de terapeutas de fala, de 

psicomotricista, mas este será naturalmente um trabalho que tem de continuar a ser visto em 

contínuo, num processo que é naturalmente de acompanhamento da situação de cada uma 

das escolas e, portanto, será um trabalho que continuará.”. 
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Numa segunda ronda, interveio, novamente, o deputado Rodolfo Franca (PS) para 

questionar se toda a dinâmica de escola não fica um pouco posta em causa com a 

obrigatoriedade permanente prevista no artigo 7.º, ponto 3. Perguntou, ainda, se não haveria 

a obrigatoriedade de contratação de docentes de ensino especial para determinadas funções, 

e, por último, se os pais e encarregados educação deveriam, de algum modo, também fazer 

parte da Comissão da EMAEI. 

O deputado foi esclarecido que o que consta no número 3 do artigo 7.º é que as medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão, quando impliquem trabalho direto e individualizado 

com os alunos, deverá a própria EMAEI especificar, de forma devidamente justificada, o 

número de horas ou tempos letivos que lhes devem ser assistidos. Assim, tem que ser, numa 

primeira fase, o Conselho Executivo a requerer à tutela contratação de docentes, quando isso 

requeira a utilização de outros recursos que não os existentes na própria escola. Este é o 

procedimento próprio e normal de gestão de recursos humanos em qualquer instituição. 

Já no que respeita aos docentes de educação especial, a questão está refletida e 

salvaguardada no artigo 13.º. 

Por fim, e em relação à participação dos pais na Comissão permanente ou alargada da 

EMAEI, é preciso haver alguns cuidados no que respeita à proteção dos dados pessoais e dos 

processos individuais de cada aluno. Não pode esse tipo de informação ser submetida a 

qualquer encarregado de educação, daí a sua presença ser requerida noutro âmbito. Já um 

nível diferenciado, que é o de participação na condução das políticas pedagógicas, a presença 

do encarregado de educação do aluno que está a ser avaliado está previsto no próprio 

Conselho Pedagógico. 

 

Seguidamente, pediu a palavra a deputada Nídia Inácio (PSD) para questionar se 

continuará a haver respostas educativas aos alunos inseridos no Programa Ocupacional (PO); 

Programa Socioeducativo (PSE); Programa Despiste e Orientação Vocacional (DOV); Programa 

pré-profissional (PP) e Programa Pré- Profissionalizante (PPF), nos mesmos moldes que 

acontece de momento. Perguntou, também, se não estavam previstas parcerias com outras 

entidades externas à Secretaria, como a Ordem dos Psicólogos ou centros de formação das 

nossas escolas para capacitar a comunidade educativa para o novo modelo a adotar. 

Em resposta, a deputada foi esclarecida que é absolutamente imperativo que continuem 

a existir estes programas específicos de acompanhamento a estes alunos. Em relação à 

cooperação com entidades externas para fazer a formação mais alargada, a governante 

reconheceu como sendo uma excelente proposta. 
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Na terceira e última ronda, interveio, novamente, o deputado Rodolfo Franca (PS) que 

pediu esclarecimentos acerca do exposto no número 7 do artigo 11º, tendo sido informado 

que a presença de um assistente operacional não vem afastar qualquer tipo de outro apoio 

que possa ser dado no âmbito das medidas seletivas. 

 

No âmbito do pedido de pareceres escritos, a Comissão de Assuntos Sociais rececionou os que 

abaixo se elencam: 

-Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

- Conselho Pedagógico da Escola Básica e Secundária da Povoação 

- Conselho Pedagógico da Escola Básica 2 Roberto Ivens 

- Conselho Pedagógico da Escola EBI Francisco Ferreira Drummond 

- Conselho Pedagógico da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe 

- Conselho Pedagógico da EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) 

- Conselho Executivo da Escola Básica e Integrada da Praia da Vitória 

- Conselho Pedagógico da EBS do Nordeste 

- Conselho Executivo da EBI da Horta 

- Conselho pedagógico da EBS da Flores 

- Conselho Pedagógico da Escola Básica Integrada da Maia 

- Conselho Executivo da EBI de Ribeira Grande 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda emite parecer de abstenção com reserva 

de posição para plenário. 
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VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

plenário. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representação Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à 

presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar da IL emite parecer de abstenção com reserva de 

posição para plenário. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por 

maioria, com os votos a favor PSD, CDS-PP e CH e a abstenção do PS e IL, com reserva de 

posição para Plenário, emitir parecer favorável relativamente à presente Projeto de Decreto 

Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 18 de outubro de 2022. 

A Relatora 

 
 

 (Délia Melo) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Encontram-se anexos ao presente relatório os pareceres escritos rececionados. 
 

 

 

 
 

 

 

 

O Presidente 

 
 
 

 

(J. Joaquim F. Machado) 




































































































