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Exmo/a. Senhor/a Coordenador/a

Reconhecendo que as necessidades dos alunos acompanhados pelos serviços da
Direção Regional de Educação e das suas famílias são múltiplas e complexas,
requerendo por isso medidas e ações concertadas e intervenções transdisciplinares, a

coordenação entre os setores dominantes (Educação, Saúde e Segurança Social) é

fundamental.

Desta forma, a Direção Regional de Educação preconiza a colaboração com outros
serviços relativamente à partilha de informação e documentação relevante. Esta

colaboração assume especial importância, no sentido de otimizar a utilização de
recursos e ação dos profissionais, evitando-se redundâncias, em que a mesma ação é

repetida por profissionais de diferentes serviços (ex. aplicação de uma escala de
avaliação).

Não obstante, é fundamental definir procedimentos claros com respeito pelos
direitos das famílias e salvaguardando requisitos éticos.

Face ao exposto, é imprescindível o consentimento informado dos
pais/encarregados de educação para a partilha de informação entre técnicos dos
serviços de Saúde, Segurança Social e Educação designadamente nas áreas de serviço
social, psicologia, psicomotricidade, nutrição, diagnóstico e terapêutica e ajudas
técnicas.

No caso da partilha de documentação relevante (ex. relatórios), o envio da mesma é
feito através do Secretariado do Diretor Regional de Educação, mediante ofício externo,
após validação dos mesmos pela Divisão de Apoios Técnicos Especializados.

A partilha de documentação relevante carece igualmente do consentimento dos
pais/encarregados de educação, cujo modelo se anexa.

Com os melhores cumprimentos,
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Assunto: Procedimentos para a partilha de

informação e documentação relevante com

outros serviços
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