


Protocolo de Colaboração entre a Secretaria Regionalde Educação e a Associação

Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira

Considerando que:

A Direção Regional de Educação tem por missão promover, desenvolver e operacionalizar as

políticas educativas da Região Autónoma da Madeira de âmbito pedagógico e didático,

relativas à educação pré-escolar, aos ensinos básico e secundário e à educação extraescolar,

numa perspetiva inclusiva, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade das

aprendizagens e potenciadora do sucesso escolar e da elevação da qualificação pessoal, social

e profissional da população madeirense e porto-santense;

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira

enquanto pessoa coletiva de utilidade pública, conforme JORAM ll série ns L40 de 22 de julho

de 2005, foi fundada em abril de 2004 por um grupo de pais perante a necessidade de apoiar

crianças/jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e respetivas famílias;

O presente protocolo visa estabelecer uma parceria, no sentido de promover a colaboração

ativa entre os serviços de educação e os servíços da Associação Portuguesa para as

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, assumindo-se responsabilidades

partilhadas;

É celebrado o presente protocolo entre:

A Secretaria Regional de Educação, com sede no Palácio do Governo, Avenida Zarco, no

Funchal, adiante também designada SRE, na qualidade de PrimeÌro Outorgante, devidamente

representada pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Maria Abreu de Carvalho;

e

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, com sede

na Avenida Luís de Camões, Bairro do Hospital, Cave Bloco 14, no Funchal, adiante designada por

APPDA-Madeira, na qualÌdade de Segundo Outorgante, representada pelo Presidente da Direção,

Carlos de Olíveira Nogueira;
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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 da APPDA-Madeira, com vista a proporcionar a crianças e jovens com perturbações do

desenvolvimento e respetivas famílias respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível

de educação e formação facilitadores da sua plena inclusão escolar e social.

Cláusula Segunda

(Colaboração das partes outorgantes)

No âmbito do presente Protocolo, ambas as partes comprometem-se a incrementar a

articulação inter-serviços, designadamente através da:

a) lntervenção junto das crianças e jovens pelos técnicos especializados, nas áreas de

psicologia, reabilitação psicomotora, nutrição, diagnóstico e terapêutica, área social e

ajudas técnicas, de forma a rentabilizar os recLrrsos humanos de cada uma das partes,

com a salvaguarda do consentimento informado dos pais/encarregados de educação;

b) Atuação de acordo com os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto

processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de

todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de

aprendizagem e na vida da comunidade educativa;

c) Realização de reunÌões de estudo de caso de críanças e jovens em acompanhamento

por ambos os serviços, com definição de linhas de ação e do contexto de intervenção;

d) Parceria na candidatura a projetos cofinanciados por entidades públicas ou privadas;

e) Disponibilização de um numerus clausus de vagas para os profissionais das áreas

técnicas (psicologia, reabilitação psicomotora, área social, nutrição e diagnóstico e

terapêutica), bem como para assistentes técnicos e assistentes operacionais ao nível

da formação especializada e supervisão;

f) Colaboração no acompanhamento de estágios profissionais por paÍte dos elementos da DRE.

Cláusula Terceira

(Divulgação)

Ambas as partes comprometem-se a divulgar as iniciativas promovidas pelos outorgantes,

junto das comunidades educativas.
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Cláusula Quarta

(Encargos)

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

responsabilidades assumidas no presente protocolo.

Cláusula Quinta

(Omissões e Dúvidas)

Os 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 Sexta

(Vigência)

O 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 Sétima

(Comunicações)

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

realizadas mediante correio eletrónico, ofício ou telefone e dirigidas para os seguintes contactos:

Funchal, 3 de dezembro de 2018

Primeiro Outorgante Segundo Outorgante

O Secretário R onal de Educação, O Presidente da Direção,

ll
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Contacto: DRE

E-mail : dre@edu.madeira.gov,pt

Morada: Rua D. João n.e 57, Quinta Olinda

Telefone: 291705860

sRE/DRE

Contacto: Carlos N ogueira

E-mail: appda,madeira@gmail.com

Morada: Avenida Luís de Camões, Bairro do

Hospital, Cave Bloco L4,9000-168 Funchal

Telefone: 291753354

APPDA.Madeira

(Jorge M de Carvalho) (Carlos de Oliveira Nogueira)


