
PROTOCOLO DE COLABORAçÃO

ENTRE A SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO E A SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Entre:

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educaçã0, doravante

designada por primeira outorgante;

E

A Secretaria Regional da Saúde, através do Serviço de Saúde da Região Autónoma da

Madeira, EPE (SESARAM, EPE), doravante designada por segundo outorgante.

Considerando:

. Que o presente protocolo visa estabelecer uma parceria, no sentido de promover a

colaboração ativa entre os serviços de educação e os serviços de saúde, assumindo-se

responsabilidades partilhadas;

. Que o programa do Xll Governo Regional, no Capítulo V. - Educaçã0, Formação

Profissional, Juventude e Desporto, no ponto 8 alude ao "Reforço do trabalho em rede com a

Secretaria Regional da Saúde (...), para efetivar as medidas necessárias à promoção do

bem-estar global dos alunos, através da satisfação das necessidades básicas (em especial

alimentaçã0, conforto habitacional) e saúde em geral";

é mutuamente acordado e livremente aceite o presente Protocolo de Colaboraçã0, o qual se

rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

(objeto)

O presente protocolo tem por objeto a colaboração ativa entre os serviços de educação e os

serviços de saúde da Região Autónoma da Madeira, com vista a proporcionar a crianças e

jovens sinalizados em ambiente escolar, vigilância na saúde.

Cláusula Segunda

(Obrigações das Partes)

L No âmbito do presente protocolo, o primeiro outorgante compromete-se a:

a) Divulgar as iniciativas promovidas pelo primeiro outorgante, junto dos estabelecimentos

de educação e ensino;
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b) Sensibilizar os encarregados de educação para a vigilância de saúde de crianças e

adolescentes de acordo com o preconizado pelo Serviço Regional de Saúde;

c) Sensibilizar os órgãos de gestão dos estabelecimentos de educação e ensino para a

inclusão de temáticas da área da saúde nos pgetos educativos e para a adoção de

políticas e práticas condizentes com a promoção da saúde;

d) Disponibilizar intervençÕes especializadas na área da acessibilidade e ajudas técnicas e

o serviço teleaula, de acordo com as necessidades dos utentes;

e) lntegrar um elemento da educação nas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados

(URAP), sempre que se justifique.

2. No âmbito do presente protocolo, o segundo outorgante compromete-se a:

a) Garantir a vigilância de saúde para os casos referenciados;

b) Disponibilizar consulta em tempo útil a ser operacionalizada através do diretor do Centro

de Saúde ou do enfermeiro-chefe, no âmbito das respetivas competências;

c) Garantir o atendimento de casos de urgência escolar com comprometimento da

cavidade oral - Serviço de Saúde Oral;

d) Criar e dinamizar programas de formação de docentes, outros profissionais de educação

e encarregados de educação na área dos hábitos e cuidados de saúde,

Cláusula Terceira

(Obrigaçoes comuns das partes)

No âmbito do presente protocolo, ambas as partes se comprometem a incrementar a articulação

inter-serviços, designadamente através de:

a) Comunicação entre profissionais da mesma área, com a partilha de informação entre

técnicos da Direção Regional de Educação, Centros de Saúde, Hospitais e Centro de

Desenvolvimento da Criança, designadamente nas áreas de serviço social, psicologia,

psicomotricidade, nuhiçã0, diagnóstico e terapêutica e ajudas técnicas, com o

consenti mento i nformado dos pais/encarregados de educação ;

b) Realização de reuniões de discussão de plano terapêutico de crianças e jovens em

acompanhamento por ambos os serviços;

c) Elaboração conjunta de linhas orientadoras para procedimentos em termos de hábitos e

cuidados de saúde a serem adotados pelos estabelecimentos de educação e ensino;
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d) Disponibilização de um número de vagas para os profissionais das áreas técnicas

(psicologia, psicomotricidade, área social, nutrição e diagnostico e terapêutica), bem

como para assistentes técnicos e assistentes operacionais ao nível da formação

especializada e supervisã0.

Cláusula Quarta

(Equipa Multidisciplinar)

1, No âmbito da execução do presente protocolo é criada uma equipa multidisciplinar que

integra representantes da Direção Regional de Educação e do Serviço de Saúde da Região

Autonoma da Madeira, EPE,

2. Compete à equipa multidisciplinar, designadamente:

a) Assegurar a articulação das açoes desenvolvidas ao nível de cada Secretaria, mediante

reuniões mensais de acompanhamento e avaliação;

b) Sistematizar a informação e elaborar um mapa regional de recursos humanos /serviços,

visando a rentabilização dos mesmos;

c) Conceber uma base de dados comum, para avaliação de indicadores referentes ao

protocolo em vigor;

d) Criar canais de comunicação, definindo elementos de contacto nos serviços locais de

educação e de saúde.

Cláusula Quinta

(Estrutura da Parceria)

A estrutura regional da parceria é constituída pela Direção Regional de Educação, em

representação da Secretaria Regional de Educação e pelo Serviço de Saúde da Região

Autonoma da Madeira, EPE, em representação da Secretaria Regional da Saúde, a quem

compete criar condiçÕes para uma efetiva parceria entre as estruturas operativas de ambas as

partes,

Cláusula Sexta

(Encargos)

Na execução da parceria compete a cada uma das partes suportar os encargos inerentes às

responsabilidades assumidas no presente protocolo,
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Cláusula Sétima

(Omissões e Dúvidas)

0s outorgantes poderão fixar por escrito, mediante acordo, e como adenda, os aspetos e

situações que não tenham sido objeto de regulamentação ou que suscitem dúvidas.

Cláusula Oitava

(Vigência)

0 presente protocolo tem início na data da sua assinatura e é válido por um ano,

automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia de qualquer das partes, por

escrito, com antecedência mínima de trinta dias.

Cláusula Nona

(Comunicaçoes)

1, As comunicações entre as partes, a efetuar ao abrigo do presente protocolo, devem ser

realizadas entre os elementos da equipa multidisciplinar, mediante correio eletrónico e/ou

telefone e dirigidas para os seguintes contactos:

M
(^

,\1t

P

Carmo Ferreira (Divisão de Acompanhamento Educativo

Especializado)

Email : mariacarmoferreira@gov-madeira.pt

Joana Xavier (Divisão de Apoios Técnicos Especializados)

Email: ioana.o,xavier@madeira.gov.pt

Luísa Cabral (lntervenção Precoce)

Email: ip.dre@madeira.gov.pt

Vanda Oliveira (Divisão de Educação Pré-Escolar e do 1.o Ciclo

do Ensino Básico)

Email: vandaoliveira@gov-madeira. pt

Morada: Rua D. João n.o 57

9054-510 Funchal

Telefone: 291 705 860

Orlandina Figueira (Médica CSP)

Email: orlandina.figueira@sesaram.pt

Sílvio Carvalho (Medico fisiatra)

Email: silviotorra@gmail.com

Ana lvone Nunes (Enfermeira CSP)

Email: anaivone@sesaram.pt

Pedro Fonseca (Assistente Social)

Email : ped r qf g6gç?.@lggalqrn p!

Liliana Vasconcelos (Coord. Saúde Oral)

Email: liliana.vasconcelos@sesaram.pt

Sónia Xavier (Nutricionista)

Email: soniaoliveiraxavier@qmail.com

Luísa Leça (Psicóloga)

Email: flll@sapo.g!

Morada: Avenida Luís de Camoes n.o 57

9004-514 Funchal

Telefone: 291 709 632

2. A comunicação entre os elementos de contacto dos serviços locais de educação e de saúde

deverá ser efetuada com o conhecimento dos elementos da equipa multidisciplinar.
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Cláusula décima

(Lei Material Competente)

0 presente protocolo rege-se pela Lei Portuguesa, segundo a qual deverá ser sempre

interpretado e de cuja validade a execução depende.

O presente protocolo, constante de cinco folhas, e feito em duplicado, e vai ser assinado e

rubricado, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes.

Assinado no Funchal, a 26 de junho de 2018.

O Diretor Regional de Educação

Marco Paulo Ramos Gomes

A do Conselho de Administração do SESARAM, EPE

Maria Tomásia Figueira Alves

Homologado no Funchal, a 26 de junho de 2018.

0 Secretário Reg de Educação

Jorge M Carvalho

O Secretário Regionalda Saúde

Pedro Miguelde Câmara Ramos
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