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Projecto de Resolugeo

Recomenda ao Governo da Regiâo Autónoma dos Acores que elabore e

implemente urn Plano de intervenglo para a prevenoão da gravidez e apoio
maternidade na adolescincia na Regret:, Autimoma dos Agores.

Considerando qua na Regiao AutOnoma dos Acores, a percentagem de

adolescentes q ue enfrentam urns gravidez é a mais elevada do pals;

Considerando qua so longo de 10 anos (1991 —2001) a percentagem media de

nados vivos, de mass menores de 20 anos, na Regiäo Autônoma dos Acores foi a

mais elevada do pals e qua segundo dados do estudo da Associagão para o

Planeamento da Familia (APF) "Mamas de Palma e Meio: Gravidez e maternidade na

adolescência" tern sido, a par da regiäo do Alentejo, a regido do pais com a taxa mais

elevada;

Considerando dados referentes ao ano de 2005 e retirados do relatrio anual

do Servico Regional de Estatistica dos Acores, os quais indicam que dos 3019 nados

vivos nos Acores, 321 &do de mdes corn menos de 20 anos;

Considerando quo, segundo resultados do Estudo Gravidez e Maternidade

na Ado/ascends na Reggio Autenoma dos Agores"(GMARAA) coordenado pela Prof.

Doutora Maria Cristina Canavarro da Universidade de Coimbra, é elevada a

maternidade repetiteria (13% das adolescentes foram mdes pot dues vezes, antes dos

20 anos) na adolescencia;

Considerando qua segundo a coordenadora do Estudo GMARAA, Professora

Doutora Maria Cristina Canavarro: "a maternidade, mesmo precoce, surge coma um

projecto de vida aceitavel e desejävel para muitas destas jovens" o qua nao significa
que ease project° de vida seja realista;
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Considerando que segundo o Estudo GMARAA, a gravidez e a maternidade

são conceptualizadas enquanto projectos de vide que potenciam o abandono escolar

das adolescentes (o abandono escolar é ate, na major parte das vezes, anterior a

gravidez, o que demonstra que a escola não é considerada urn recurso pare urn

project° de futuro), podendo assim a maternidade na adolescancia constituir uma

barreira pare a qualificagdo profissional, o que, par sua vez, dificulta a insergao no

mercado de trabalho, per pane das miftes adolescentes;

Considerando que segundo o Estudo GMARAA, as grevidas e mAes

adolescentes, alêm de possuirem reduzidos niveis de escolaridade, apresentam

tambern uma maior taxa de retengäo escolar;

Considerando ainda que o estudo GMARAA aponta para as seguintes

conclusees:

- Qua as adolescentes gravidas sào mais vulneraveis ao stress e mais

susceptiveis a sentimentos de privagdo de afectos e consequente rejeicão, situagóes

essas para as quais o apoio social é fundamental;

- Quo as mães adolescenteS percepcionam um major nivel de apoio social,

quando term a oportunidade de continuar o seu perourso profissional;

- Que as mges adolescentes percepcionam as profissionais de sal-de como

uma das principals fontes de apoio social;

- Quo a gravidez na adolescincia é mais frequente nas families de baixo ou

medic, nivel socioecon6mico, constituindo-se, provavelmente, corrio urn factor

propiciador e perpetuador de ciclos de pobreza;

- Oue tendencialmente os progenitores adolescentes seo filhos de

progenitores, outrora também, adolescentes (vet tambem Alan Guttmacher Institute,

1981 cited° pot Carpintero, 2003);

- Que se verificam especificidades no caso acoriano, quo ajudam a explicar

as elevadas taxas de maternidade na adolescencia em todas as ilhas dos Acores e

que se prendem corn a existancia de urn context° sociocultural qua lova a qua o

papel matemo e a conjugalidade a maternidade en quanta meios de valorize* e

afinnacCes femininas sejam prevalecentes nestas jovens.";
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- Qua as mäes adolescentes percepcionam urn major nivel de apoio social,
quando tam a oportunidade para continuar o seu percurso profissional;

- Os progenitores adolescentes experimentam uma major necessidade de
autonomia (coabitacào aut6noma);

Considerando ainda qua, segundo o estudo GMARA:

- A informacdo e formacao sabre sexualidade sâo muito limitadas nos meios
familiares das mães adolescentes, nos Acores;

- Qua a escola é referenciada corn major frequência, enquanto fonte de
informagao sexual, mais especificamente, no qua respeita a informacao contraceptive;

- Qua a major parte das m5es adolescentes (64,2%) utilizou meios
contraceptivos de baixa fiabilidade ou näo os utilizavam cu, ainda, irtilizavam-nos
incorrectamente, antes de terem engravidado;

- Cue 51,3% das rrthes adolescentes rid° marcaram consulta de planeamento
familiar, depois do parto;

Considerando finalrnente qua na Regiào AutOnoma dos Acores, a falta de
informacäo no Ambito do planeamento familiar, contribui para qua os pr6prios utentes
n'âo procurem this cuidados, por cons iderarem qua n5o precisam, ou por entenderem
que ainda sào muito jovens, cu ainda por não acharem necessaria vigilancia medics.
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0 Grupo Parlamentar do BE/Acores apresenta o seguinte Projecto de Resolucäo:

A Assembleia Legislative da Regido Autónoma dos Acores, ao abrigo do artigo Unica

da Resolucdo da Assembleia Legislative da Regiao AutOnoma dos Acores n.2

21/2007/A, a qual recomenda ao Governo Regional a realize* de urn estudo sobre a

problematic:a da gravidez na adolescancia, de forma a formular propostas adequadas

de intervengdo, e depois de conhecidos os resultados e conclusOes do mesmo,

resolve recomendar ao Govern° Regional que:

a) Elabore pianos de formacdo pare profissionais de sathe, de acordo corn o

estipulado no Art. 11.2 do Decrelo Legislativo Regional n 2 18/2000/A, que

privilegiem a promo* de competencies nas areas do atendimento a jovens

em saUde sexual e reprodutiva e da educe* para a saUde;

b) Elabore pianos de formacdo ern educacao sexual, conforme o previsto no Art.

12. 2 do Decreto Legislativo Regional n2 18/2000/A, corn conteados

diferenciados consoante o nivel de desenvolvimento e as necessidades dos

destinaterios, pare educadores de infancia e prof essores de todos os dabs de

ensino e que constem, nos termos do Art. 13. 2 do Decreto Legistativo Regional

n2 18/2000/A, do respectivo Projecto Educativo;

c) Elabore urn Plano de Forma* de Educacao para a Sexualidade em contexto

comunitario, organized° e implemented° por tecnicos de saade e de

interven* psico-social, em consonancia corn o Artigo 42 e nOrnero 2 do Artigo

52 do Decreto Legislativo Regional n 2. 18/2000/A e das alineas 2 e 8 da

Resolugäo da Assembleia Legislative da Regido AutOnoma dos Acores n2.

14/2007/A. Assim como de Acg6es de sensibilizacão de adolescentes e jovens
para adolescentes e jovens (formagao inter-pares);
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d) Quo de acordo corn a alfnea a), do Art. 8 2 do Decreto Legislativo Regional n2.
18/2000/A e das alfneas 4 e 7 da Resolucao da Assembleia Legislative da
Regiao AutOnoma dos Acores n 2. 1412007/A, organize e implemente, ern
parceria corn os Centros de Satide, urns reds regional de Centros e de
Unidades mäveis de atendimento/aconselhamento, corn os quais os
adolescentes e jovens se identifiquem, preferencialmente fora dos servicos
tradicionais de salide, e quo conte corn o apoio técnico de uma equipa
multidisciplinar, composta por tecnicos nas areas da saide, assistancia social e
psicologia, disponibilizando mátodos contraceptivos de forma gratuita, ancinima
e confidencial e garantindo atendimento, aconselhamento e o devido
encaminhamento em Interrupcao Voluntaria da Gravidez em consonancia corn
o previsto na Lei n.2 1W2007;

e) Organize e implemente consultas de planeamento familiar especificas pare
adolescentes;

f) Proporcione as condicOes necessaries pan quo os pais e males adolescentes
possam prosseguir estudos quer no ensino regular, quer no ensino tecnico-

profissional;

g) Agilize mecanismos institucionais corn vista a possibilitar a conjugacao da
escola e/ou desempenho de uma actividade profissional corn a parentalidade;

h)Apoie os pais e maes adolescentes disponibilizando "cestas basicas" (conjunto
constitufdo por generos alimentfclos, produtos de higiene pessoal e limpeza para
os progenitores e para os seus filho(a)s) de acordo corn a alfnea 6 da Resolucao
da Assembleia Legislative da Regiao Autônoma dos Acores n 2 . 14/2007/A;
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i) Promova uma intervengâo psicolOgica e social, continuada, na gravidez e nos

primeiros anos de vida do nascituro;

j) Proporcione programas de formacCio parental destinado aos progenitores

adolescentes.

0 Deputado do Grupo Parlamentar do BE/Acores

tCkL

(Josó Cascalho)
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