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INTRODUçAO

EDUCAçÃO, FORMAçÃO, DESpORTO. jUVENTUDE, ARTES, CtÊNCtA E TECNOLOGTA

A elaboração deste documento iniciou-se no ano 2O2O, por iniciativa da Secretaria Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). Objetivou-se um documento genérico, mas muito assertivo no
que respeita ao rumo a tomat definindo grandes objetivos e linhas de orientação.

A defínição de medidas (Planos de Ação) não está considerada, excetuando os casos de algumas
situações de definição mais simples. Nas restantes, remete-se tal processo para documentos
temáticos, específicos, já existentes ou a serem desenvolvidos.

Para cada área de atuação foi definido um elemento coordenador que desenvolveu os conteúdos
da sua competência e se responsabiliza pela indicação e concretização dos documentos temáticos
considerados relevantes e necessários.

Assim, não se pretende definir objetivos calendarizados, mas tão só marcar o rumo a seguir. Os
calendários, dependentes dos recursos alocados, reservam-se para os documentos que definam o
financiamento disponível, mesmo assim, com as reservas necessárias.

De qualquer modo, a identificação das estratégias a adotar nas áreas de atuação da SRE no período
20-30 é assumida como essencial na implementação de políticas com vista ao desenvolvimento
sustentado da Região.

Com a Autonomia e a consequente regionalização de competências da Educação e Formação,
elevaram-se os níveis de frequência da escolaridade obrigatória até à erradicação do abandono
escolar e do analfabetismo entre as atuais gerações.

Suportando tais políticas, os apoios sociais, destinados prioritariamente às famílias mais carenciadas,
permitiram mensalidades de baixo custo, apoio à alimentação, transportes coletivos e seguros, bem
como acesso aos manuais.

Por outro lado, o redimensionamento do parque escolar foi acompanhado das medidas específicas,
porque adaptadas às exigências regionais, de constituição e consolidação de um corpo docente
devidamente habilitado e comprometido com a melhoria global ambicionada.

O ambiente de escola inclusiva, em que a abordagem flexível do currículo evoluiu num contexto
do enquadramento mais favorável do País relativamente à carreira docente, tornaram-se fatores
decisivos das metas alcançadas e dos processos em curso,

O facto de cerca de 40% dos alunos jovens que frequentam o Ensino Secundário terem optado, nos
últimos anos, por cursos da via profissionalizante, elucida tanto a evolução da oferta das escolas,
como das perspetivas de cumprimento da escolaridade obrigatória.

É relevante que um número crescente desses alunos procure, após a conclusão do ciclo de estudos,
formação de nível superio[ em opções que forçam o adiamento da entrada no mercado de trabalho.

Por fim, assinale-se que a transição digital educativa, iniciada em 2}t8lt9, permitirá no ano letivo
2024/25 a todos os alunos das escolas públicas o acesso a manuais escolares digitais através de
tablets (2.e e 3.e Ciclos) e de computador pessoal (Ensino Secundário).

O conjunto de referências apresentadas dimensiona-se, atualmente, no quadro das profundas
transformações demográficas, resultantes do aumento da esperança de vida e do decréscimo da
natalidade.
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A acumulação, a rondar os2OYo, de docentes em vias de reunir as condições para a aposentação e a
continuada diminuição do número de alunos que acedem ao sistema, são fatores a ter em conta nas
opções a adotar.

As áreas do Desporto, da Juventude e das Artes foram, desde sempre, consideradas num plano de
grande relevância social e educativa, assumindo, no seu todo, uma complementaridade essencial ao
percurso desde a conquista da Autonomia.

No essencial, as políticas prosseguidas permitiram uma oferta de formação extracurricular de valor
acrescentado, como viria a ser plasmado no perfil de competências à saída da escolaridade obrigatória,
mormente no plano das múltiplas literacias que integram aquele perfil.

No âmbito das áreas de intervenção da SRE, a Ciência e Tecnologia vem sendo entendida, a par
da Educação, como uma área crucial de desenvolvimento, mobilizando competências cujo nível de
especialização são decisivas.

lmpõe-se que a nova Estratégia Regional de Especlalização lnteligente (EREI), capitalize a experiência
do Programa-Quadro anterior (RlS3 / 2074-20201, com o qual se avançou em ordem à dinamização
da lnvestigação e Desenvolvimento.
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SISTEMA DE

EDUCAçÃO I FORMAçÃO

A Região dispõe da geração mais bem preparada de sempre, situação que torna necessário definir
prioridades na contínua melhoria das ofertas de formação e criação de trabalho para os que ficaram
e se mantêm na Região, mas também, na criação de (novas) ofertas (emprego produtivo) objetivando
a atratividade, tendo em vista o reeresso dos restantes madeirenses que procuraram (e encontraram)
formação superior de qualidade fora da Região e de outros quaisquer interessados em enriquecer o
tecido produtivo regional.

É aqui que se determina a importância do Plano de Desenvolvimento Estratégico da RAM e a elaboração
de Estudo Prospetivo na determinação das áreas de formação, cuja implementação e incremento
sejam necessários, quantificando aquelas já de si evidentes, resultantes do envelhecimento
populacional e êxodo da juventude. Como nota particular, mas não exclusiva, a importância da
renovação etária da classe docente e o sinal de que não basta apurar necessidades e haver empregos
disponíveis: os mesmos terão também de ser competitivos face à concorrência global, por via do
binómio remuneração/qualidade de vida.

Nos últimos anos, o sistema regional valorizou os docentes, nomeadamente as suas carreiras e a

estabilização nos quadros. Promoveu-se a recuperação integral do tempo de serviço aos docentes
em funções na RAM, com o propósito de valorizar o seu trabalho com mais valias para os alunos. Os
professores contratados (7,3o/oem novembro de 2021) são já uma parte muito pequena dototal de
docentes em funções. Significa que o corpo docente, na RAM, atingiu já grande nível de estabilidade,
não só na respetiva carreira sígnificativamente mais atraente que a nível nacional, como no
desempenho de funções nas escolas, facto constatado pela continuidade que se tem operacionalizado
pela manutenção dos docentes nas mesmas organizações escolares em anos consecutivos.

No que respeita às crianças e alunos, a oferta e frequência em creches é muito elevada (já
superior aos 6OYo das críanças elegíveis - com mais de cinco meses) e em crescendo, muito devido
ao apoio do Governo Regional (GR) na redução de custos das mensalidades a pagar, não apenas
nos estabelecimentos públicos, mas também nos estabelecimentos privados, entendidos como
parceiros na oferta do serviço público em questão, através de transferências destinadas ao respetivo
funcionamento e apoios sociais para que todos, sem exceção, possam ter acesso a tais serviços.

Na Madeira, está assegurada a generalização da frequência da Educação Pré-Escolar pois todas as
crianças de três, quatro e cinco anos dispõem de oferta capaz. A frequência nestas idades é total. A
este nível, a RAM tem apresentado repetitivamente, ao longo dos anos, taxas bem acima das médias
nacionais.

Estão colocados, na Região, mais do dobro dos educadores em funções a nível nacional (para idêntico
número de crianças), sendo a oferta, a este nível etário (três aos cinco anos), maioritariamente
pública. O inverso se passa ao nível das idades creche onde a oferta se suporta no sector privado.

Melhoria Contínua na Preparação das Novas Gerações
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No 1.e Ciclo, são colocados docentes para enquadrar todas as atividades de enriquecimento
do currículo (que compõem a Escola a Tempo lnteiro - iniciada 10 anos antes do resto do País).
A valorização de uma escola inclusiva, fundada em medidas de política educativa sustentadas em
oportunidades de aprendizagem para todos, que acolhe as diferenças e as necessidades educativas,
que assegura a flexibilidade curricular e que garante o acompanhamento/apoio desde a intervenção
precoce na infância até à conclusão da escolaridade obrigatória, traduz-se no reforço dos recursos
técnicos e humanos especializados colocados ao serviço das crianças e alunos que frequentam os
estabelecimentos de educação e ensino e de toda a comunidade educativa. A Educação Especial
acompanha cerca do quádruplo dos alunos da média nacional, monitorizando e enquadrando
também todos aqueles com necessidades de Apoios Acrescidos (para além dos alunos e crianças com
Necessidades Educativas Especiais). O que se traduz - de igual forma - na duplicação dos docentes
colocados neste nível de ensino, na Região, por comparação com o Continente.

Nos ciclos superiores (a partir do 5.e ano), a colocação de pessoal docente supera em 4o% os rácios
nacionais. Como consequência, o número de alunos por turma é bastante inferior, alargando-se o
número de docentes afetos a vários projetos pedagógicos inovadores e de promoção do sucesso
educativo.
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A Educação registou na Região progressos consideráveis, conseguindo passar de uma taxa de saída
antecipada do sistema educativo/formativo de 28% em 2013 para t7,ïYo em 2018 e t3,7% em 2019,
ultrapassando o objetivo de reduzir para metade o valor de arranque, apurado no início do Quadro
L4-2O e perspetivando até uma forte aproximação à média nacional e ao objetivo assumido para o
País (70%l em 2O2O. lmporta realçar o facto de que, no final da década de 90 essa taxa situava-se
nos54,3Yo. Esta descida contínua e acentuada da taxa, é reveladora da maior capacidade do sistema
de educação e formação regional em reter durante mais tempo e até mais tarde os nossos jovens.
Para o efeito contribuiu com certeza a diversidade de ofertas educativas e formativas proporcionadas
aos jovens, permitindo-lhes optar por percursos adequados aos seus perfis de aprendizagem,
nomeadamente, optando por vias profissionalizantes.

Na próxima década, a Região vai prosseguir com as políticas educativas centradas nas pessoas,
garantindo a igualdade de acesso ao sistema e às oportunidades com vista à maximização do sucesso
educativo.

Assim, serão procurados caminhos com diversidades enriquecedoras, opções e apoios adaptados às
diversidades de cada um, com vista à dotação de competências e ferramentas necessárias à sua vida.

Continuar-se-á com as ofertas generalizadas (praticamente já atingidas) e de qualidade crescente
da educação de infância, na melhoria qualitativa da Escola a Tempo lnteiro, na articulação reforçada
entre os três níveis do Ensino Básico e respetiva transição para o Ensino Secundário, sempre atentos à

transmissão de valores universais que capacitem os nossos jovens como adultos ativos, críticos numa
sociedade mais justa, democrática, diversificada, pluralista e coesa.

Tais objetivos serão assegurados em Escolas de qualidade crescente com autonomias sustentadas
em projetos educativos, abertos à sociedade e assentes em modelos de avaliação e autoavaliação
apontados à melhoria das aprendizagens dos alunos como foco do processo, devendo ser aperfeiçoada
a aplicação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar da RAM.

Será defendida a opção e escolha das famílias pelo estabelecimento de ensino mais desejado, quer
seja público ou particular, garantindo a liberdade de escolha e a pluralidade das ofertas educativas
na Região, Para esse efeito, serão mantidos os sistemas de apoio à frequência nos estabelecimentos
particulares, quer através da compensação {direta aos estabelecimentos) pelos custos do serviço
público prestado, garantindo-se que tal apoio é sempre inferior ao custo/aluno em estabelecimento
público, quer porvia de apoiossociais àsfamílias mais desfavorecidas, no pagamento das mensalidades
cobradas.

Serão incrementadas as condições para a aquisição de aprendizagens promovidas pela implementação
de programas associados à Robótica Educacional, à Programação, às Tecnologias e aos Ambíentes
lnovadores. Será também garantida a desmaterialização dos manuais escolares pela introdução
gradual de recursos digitais (manuais digitais).

Será mantida e melhorada a abordagem integrada e contínua do percurso escolar de todos os alunos,
com uma atenção prioritária na deteção precoce e apoios aos alunos com Necessidades Educativas
Especiais, garantindo a todos uma educação de qualidade ao longo da escolaridade obrigatória e o
crescímento de oferta de ajudas técnicas, Tal processo poderá ter continuidade na transição para a

vida adulta, através de certificações e apoios (aos próprios e empresas) na inserção no mercado de
trabalho,

Quanto ao ensino Recorrente ao nível do 1.e Ciclo (alfabetização) - deverá ter continuidade - por
ser uma oferta educativa de segunda oportunidade que visa contribuir para a elevação do nível geral
de qualificações dos madeirenses de idade mais avançada gue, por diversas razões não puderam
frequentar a escola e concluir o 4.s ano de escolaridade e/ou que abandonaram precocemente o
sistema educativo.
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Perante a disseminação e uso de tecnologias digitais que favoreceram o desenvolvimento de uma
cultura de uso dos media e, por conseguinte, de uma configuração social pautada num modelo
digital de pensar, criar, produzir, comunicar e aprender, é clara a importância das tecnologias para a

aprendizagem na atualidade.

Pensar no processo de ensino e aprendizagem em pleno século XXI sem o uso dos diversos
instrumentos tecnológicos é deixar de acompanhar a evolução que está na essência da humanidade.
Trazer as tecnologias para o ambiente educativo pode tornar o processo de ensino e aprendizagem

mais motivador, significativo e dinâmico para quem aprende e para quem educa.

As escolas necessitam de adotar estratégias que permitam que os seus alunos tenham
acesso de forma simples, efetiva e segura à informação e ao conhecimento e a todo
o equipamento e material digital necessário para serem bem-sucedidos.

Este contexto leva à necessária implementação da desmaterialização e da
digitalização progressiva dos processos de ensino-aprendizagem através,

nomeadamente, do uso massivo de manuais escolares digitais
(suas licenças) utilizáveis através de equipamentos tecnológicos
com acesso a plataformas e outros recursos, para os alunos das

escolas da RAM, logo a partir do 2.e Ciclo do Ensino Básico.

A progressiva digitalização dos processos de ensino-aprendizagem
é, assim, uma necessidade, em resposta às exigências do
desenvolvimento tecnológico, na procura da promoção de um
ensino mais inclusivo, adaptativo e inovador que desenvolve as

melhores aprendizagens e prepara as novas gerações para um
mercado de trabalho cada vez mais global onde a literacia digital é
absolutamente fundamental para o sucesso.

Apesar da estabilidade assegurada pela continuidade de funções nas mesmas escolas
pretende-se, a partir de agora, colocar o foco na adequada e oportuna renovação desta área de
recursos humanos, víabilizando situações de pré-reforma com prioridade para os profissionais que
evidenciem um histórico de dificuldades pessoais ao nível da saúde ou desgaste profissional, e que
serão progressivamente substituídos com recurso a novas contratações. Do mesmo modo, deverá
proceder-se à monitorização das aposentações por forma a antecipar os grupos de recrutamento
onde irão ocorrer necessidades de recursos. Assim, a Direção Regional de Administração Escolar
(DRAE), através do Observatório de Educação da RAM (OERAM), deverá acompanhar este processo
na execução de medidas que serão registadas em documento de planeamento, a produzir, que tenha
em conta e considere, nomeadamente, as aposentações do pessoal docente por grupo disciplinar
(Quadro de Escola/Quadro de Zona), o efeito da redução da componente letiva, bem como o efeito
da taxa de natalidade no número de turmas,

Antecipação das necessidades de renovação dos recursos humanos
em educação



Valorização dos recursos humanos em educação
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Considerando-se que a oferta disponível de novos recursos humanos para alocar às escolas da RAM é
muito diferente consoante os grupos de recrutamento, e pela constatação de que as listas de reserva
de recrutamento começam a ser deficitárias em algumas áreas de formação, torna-se necessário
uma postura de colaboração com a UMa, entidade que na RAM tem a responsabilidade da formação
inicial de professores, assim como debater uma nova perspetiva no que respeita à distribuição de
serviço docente feita nas escolas, bem como os créditos de horas para gestão de projetos e atividades
complementares. Esta gestão passa por diversas áreas e tarefas a considerar:

a) Formação para pessoal docente e não docente;

b) Revisão do modelo de formação contínua dos docentes;

c) Criação de condições favoráveis à obtenção e valorização de novos graus académicos;

d) Formação habilitante para outras áreas disciplinares (reconversão) ou funções;

e) Criação de condições para a frequência regular e contínua de formação de todo o tipo.

Essas opções têm impacto não só no prosseguimento de estudos, mas igualmente na empregabilidade
dos jovens. O Relatório sobre o Estado da Educação 2018 mostra que a taxa de emprego é superior
para quem tem formação vocacional (77,4% contra 69,7%o nas vias regulares).

Assim, é importante continuar a trabalhar para a afirmação das vias profissionalizantes como
alternativa de igual valor e como instrumento de reforço das qualificações intermédias e superiores
dos jovens.

A Região deverá assegurar a manutenção das ofertas de educação e formação de dupla certificação
ao nível do Ensino Secundário, aproximando a Região do objetivo europeu de ter 50% dos jovens a

frequentar este tipo de modalidade de educação e formação, pese embora a realidade económica
Regional ser distinta de outras - baseada nos serviços, nomeadamente turísticos e conexos, em
detrimento de indústrias e fábricas para as quais essa formação, noutras latitudes, ganha dimensão
face aos percursos educativos alternativos, de prosseguimento de estudos.

Essas ofertas deverão ser alinhadas com as novas especializações, por forma a garantir a

adequabilidade ao mercado de trabalho, mantendo as elevadas taxas de empregabilidade registadas
nestas modalidades.

Segundo o lNE, em 2018, em Portugal, cerca de 60%da população adulta era detentora no máximo do
Ensino Básico, e apenas 2!,8%tinha o nível secundário ou pós-secundário. Nesse ano, apenas 10,9%
dos adultos na União Europeia participaram em processos de aprendizagem ao longo da vída, sendo
que, em Portugal, essa percentagem foi de 9,8%.

Estamos perante um problema estrutural de um baixo nível médio de qualificações da população
adulta, facto que tem efeitos potencialmente negativos na capacidade de adaptação do mercado de
trabalho e no crescimento da produtividade, num contexto de envelhecimento da população.

Refira-se também, a este propósito, que apesar da evolução significativa da população entre os 30-
34 anos, com o Ensino Superior ou equivalente, passando, na RAM, de um valor de27,3Yo em 2016
para33,8/o, em 2018, esta percentagem ainda fica aquém dos objetivos traçados ao nível das metas
do PT2020 (4O%1, pelo que será uma das áreas a ter em consideração, nomeadamente na criação de
condições emprego/remuneração/qualidade de vida atrativas para a vinda de jovens para a Região.

É reconhecido que a falta destas competências básicas nos adultos está na base de toda uma falência
nos processos de aprendizagem futuros, condicionando a sua capacidade para a aquisição de

Vias Profissionalizantes
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competências mais complexas, necessárias à produtividade e competitividade das empresas,

Pretendemos transformar os Centros Qualifica na porta de entrada do sistema de educação e
formação, mobilizando a população adulta menos qualíficada para o aumento da escolaridade e das
competências profissionais, permitindo o desenvolvimento de percursos de formação personalizados,
promovendo o reconhecimento, validação e certificação das suas competências formais e informais e
alinhando as suas formações com as necessidades do mercado de trabalho.

Por último e tendo em conta que o baixo nível de qualificações constitui um obstáculo ao investimento
e crescimento da produtividade, o investimento na educação e formação, ao nível das infraestruturas,
é fundamental para fazer face à saída precoce do sistema de educação e formação, melhorando a

empregabilidade e mobilidade social.

Com a realização, pelo lQ, lP-RAM, do Estudo Prospetivo das Qualificações da Região Autónoma da
Madeira, pretende-se dotar a RAM, no horizonte do período de programação de Fundos Estruturais
2027-2027, de uma perspetiva de médio/longo prazo, de investimento em competências estratégicas
que contribuam para a renovação dos argumentos competitivos da economia regional.

Esta intenção traduz-se numa orientação do investimento de reforço do capital humano da Região
para a produção de competências e perfis considerados estratégicos que permitam comparabilidade
externa e que abranjam os diferentes leques de qualificações que vão desde a produção de
profissionais qualificados e altamente qualificados às competências de base científica.

Principais benefícios ou objetivos:

' Orientar os decisores relativamente à distribuição dos fundos comunitários;

' Melhorar o nível de qualificações dos madeirenses;

' Aumentar a competitividade da RAM através do incremento de competências do capital
humano;

' Proporcionar às empresas da RAM trabalhadores com as competências adequadas às reais
necessidades;

' Obter o reconhecimento global de uma região economicamente competente;

' Diminuir o abandono escolar dos jovens;

' Reduzir o desemprego regional;

' Prever a realização de parcerias estratégicas para o desenvolvimento das ações de formação,
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As ações de formação promovidas no âmbito da formação de adultos enquadram-se essencialmente
nas seguintes tipologias de formação:

a) Cursos de educação e formação para adultos são cursos que se destinam a indivíduos com
idade igual ou superior a 18 anos, não qualificados ou sem qualÍficação adequada.

b) Formações modulares inserídas no Catálogo Nacional de Qualificações são desenvolvidas com
base em unidades de formação de curta duração e integradas no âmbito da formação contínua de
ativos.

c) Ações Capacitar visam reforçar a qualidade, a eficácia e a agilidade das respostas no âmbito da
qualificação profissional dos adultos desempregados, através do desenvolvimento de percurso de
formação modular, com base em unidades de formação de curta duração.

As Ações Capacitar têm como obietivos:

' Reforçar a adequação da formação ministrada às necessidades reais do mercado de
trabalho, permitindo respostas mais céleres e capitalizáveis ao longo da vida;

' Valorizar as competências adquiridas em formações anteriores, por via da experiência
e/ou da formação prática em contexto de trabalho, como forma privilegiada de
aproximação ao mercado de trabalho;

' Capacitar os desempregados com competências profissionais, sociais e
empreendedoras;Ainda no que respeita à qualificação dos adultos, assumem especial
relevo o Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC

escolar e RVCC profissional).

' Contribuir para o reforço de competências e/ou para a obtenção de um nível de
qualificação profissional.

Ainda no que respeita à q ualificação dos ad u ltos, assu me especia I relevo o Sistema de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC escolar e RVCC profissional). Os Processos de RVCC,
desenvolvidos nos Centros Qualifica, consistem no reconhecimento de competências adquiridas
pelos adultos, ao longo da vida, em contextos formais, informais e não formais, tendo em vista a

certificação escolar e/ou profissional (RVCC escolar e/ou RVCC profissional).

lnvestimentos vários em equipamentos para uso pedagógico e formativo, nomeadamente os que
permitem evoluções e inovações pedagógicas, em paralelo com as medidas de digitalização do ensino.

Considera os equipamentos laboratoriais e científicos que não podem nem devem ser colocados de
lado no processo de digitalização (inclui kifs móveis - para todos os níveis de ensino).

I nvestimentos em Equipamentos

Este tipo de investimento, como é

evidente, nunca se conclui, pois,
todos os anos há evoluções
tecnológicas que obrigam a um
reinvestimento constante
em equipamentos que
passam a potenciar novas
metodologías e inovação
pedagógica.
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DESPORTO,

JUVENTUDE E ARTES

O modelo em vigor, com sucesso, de introdução generalizada de ofertas de atividades desportivas,
desde a infâncía até ao Ensino Secundário, será continuamente desenvolvido, ligando-se e tendo
continuidade com o Desporto Escolar que se articulará, aínda mais com o Desporto Federado, sem
prejuízo do desenvolvimento de um quadro de eventos desportivos ajustados a uma prática que, se
pretende, crie raízes para a vida de cada um na promoção da saúde individual.

Na área do Desporto Federado, serão alargados e incrementados os processos de especialização
junto das entidades gue as promovem (clubes e associações), no investimento e renovação de
infraestruturas desportivas públicas e no apoio parcial às iniciativas de Clubes em criar e/ou renovar
as suas instalações; no apoio à competição regional, nacional e de Desportistas de Alto Potencial.
Acrescem novas formas de ajustamento das componentes gerais (currículos adaptados) destinadas
aos jovens nestas circunstâncias.

No referente às lnstalações Desportivas Públicas, incrementar a melhoria regular das condições de
funcionamento, incluindo a sua gestão energética.

No apoio ao Movimento Associativo (MA), aponta-se para o crescimento dos apoios à manutenção das
lnstalações Desportivas com contrapartidas protocoladas; para a facilitação do acesso às lnstalações
Desportivas públicas para as suas atividades federadas; para a manutenção do apoio através de
recursos humanos disponíveis nos quadros públicos (destacamentos),

No referente aos apoios financeÍros para o desenvolvimento do desporto associativo, dar continuidade
às políticas estabelecidas no Regulamento de Apoio ao Desporto (RAD) e nos Planos Regionais Anuais
de Apoio ao Desporto (PRAD). Nomeadamente, apoiando:

a) A competição desportiva regional;

b) A participação na competição nacional, bem como a atividade dos agentes desportivos de alto
rendimento;

c) As deslocações e eventos desportívos.

Desporto
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As Políticas no setor da Juventude visam criar condições favoráveis à formação e desenvolvimento
integral dos jovens, facultando meios que lhes proporcionem a aquisição de conhecimentos e a

consolidação de valores, para que possam assumir-se como cidadãos ativos, livres e responsáveis.

Perante as novas realidades e desafios que se perspetivam, em consequência da conjuntura atual,
todos os agentes da sociedade são chamados a desempenhar o seu papel nas soluções a adotar.
Neste âmbito, cabe aos jovens um protagonismo natural, pelo seu espírito de inovação, pelo seu
sentido de crítica e generosidade, pela sua capacidade de adaptação, de assumir riscos e de conceber
a diferença.

Nesta linha de princípios, a ação do Governo nesta área respeitará as seguintes grandes linhas de
atuação:

a) lncentivo à capacidade inovadora e empreendedora dos jovens;

b) Estabelecimento de parcerias com entidades envolvidas nas questões da juventude, coordenando
as políticas sectoriais e assegurando a eficácia das medidas em favor dos jovens;

c) Apoioaoassociativismojuvenil,comoformadeincentivaraparticípaçãodosjovensnadefinição
de políticas e na procura de soluções para as questões que os afetam e preocupam;

d) Desenvolvimento de programas que visem a promoção de valores e estímulos de vida saudáveis,
designadamente nas áreas de ocupação de tempos livres, de voluntariado, da cooperação, do
associativismo, da formação, da mobilidade e do intercâmbio;

e) Promoção da integração social dos jovens mediante o apoio às suas iniciativas socioculturais e

criativas;

Juventude

f) Garantia do acesso à informação, quer através da disponibilização de espaços físicos adequados,
quer permitindo a utilização gratuita das novas tecnologias;

g) Apoio ao intercâmbio juvenil regional, nacional e comunitário no âmbito de uma política de
promoção do turismo sociocultural juvenil;

h) Criação de condíções físicas na Casa da Juventude - Direção Regional de Juventude (DRJ) - e
nos Centros de Juventude, com os quais os jovens se identifiquem e se sintam em segurança,
quer física, quer digitalmente e onde possam desenvolver os seus projetos pessoais e/ou
coletivos, mas onde também possam participar em ações que visem a partilha de experiências
e conhecimentos ou a aquisição de valências que os auxiliem na construção do seu futuro
enquanto madeirenses;

i) Renovação das Lojas de Juventude, adaptando-as a uma nova contemporaneidade juvenil,
nomeadamente com a instalação de equipamentos modernos, seja do ponto de vista tecnológico,
seja em termos de mobiliário, que possam inclusive apresentar valências inclusivas.
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Ensino Artístico Especializado
Conservatório/l nstituto das Artes

A últíma década foi marcada pela aposta contínua na descentralização do Ensino Artístico
Especializado e em proporcionar uma oferta formativa alargada de cursos livres em artes, bem como
na produção de concertos em contexto profissional com alunos. Esta estratégia permitiu à Região
Autónoma da Madeira disponibilizar a todas as crianças e jovens a oportunidade de aprendizagem
artística em diferentes contextos de ensino - ensino genérico, ocupação de tempos livres, ensino
artístico especializado e ensino profissional - e proporcionar experiências artísticas fortes, criadoras
de autoconfiança, derivadas das frequentes atividades em palco.
No atual contexto, o foco estratégico na próxima década deverá passar pelos seguintes eixos de ação:

Modernização de lnstalações e incremento de aprendizagem em ambiente digital: o exemplo
da área do desporto, as atividades artísticas precisam de condições específicas para o seu
desenvolvimento. Deste modo, ao longo da próxima década é importante replicar a aposta
realizada em instalações e equipamentos desportivos, agora no domínio das artes. Além disso,
deve-se aproveítar esta oportunidade para uma aposta na modernização das instalações que
permita melhorias significativas da aprendizagem digital e tecnológica, essenciais para a

promoção das artes da Madeira fora da região.

a

!

a

lnvestigação e alargamento da oferta formativa: a investigação e produção de conhecimento
original sobre o património cultural artístico da Madeira deve ser um dos focos de ação, junto
com o alargamento da oferta formativa aos cursos superiores, em parceria com universidades e
politécnicos portugueses. De igual modo, as expressões artísticas estão a desenvolver-se a um
ritmo muíto rápido, sendo importante acompanhar a oferta formativa a novas áreas de expressão,
que até há poucos anos tinham custos incomportáveis, como a animação ou o cinema, mas que
atualmente são tecnologicamente mais acessíveis e são fontes de rendimento importantes e

veículos de identidade cultural imprescindíveis.

Bem-Estar e lnclusão Social: demonstrando o crescimento da preocupação com as questões da
inclusão social, é estratégico implementar e reforçar um plano neste domínio, que permita uma
educação mais inclusiva, que combata fenómenos de marginalidade e que também aproveite o
enorme potencial das Artes na Saúde, em áreas como a musicoterapia.

Melhoria da Captação de Talentos: apesar da descentralização das
atividades artísticas pelos municípios da RAM, é essencial melhorar as

estratégÍas de captação de talentos artísticos, através de uma forte
aposta no regime integrado e articulado do ensino especializado
de música e em programas de sensibilização para as artes nas
escolas da RAM.

1

Artes
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Educação Artística nas Escolas

Na componente artística, o incremento e melhoria do modelo regional onde o trabalho generalizado
e a participação em atividades, no âmbito do currículo e do enriquecimento curricular, que englobam
as diversas áreas de Educação Artística, promovem, não só a formação de um aluno mais atento, mais
crítico, mais interventivo, mais conhecedor e aberto à compreensão e à fruíção da Arte, nas suas
diversas manifestações e expressões, mas também ao aprofundamento da sensibilidade artística,

Uma das missões da escola é proporcionar às crianças e aos alunos o contacto com todas as áreas
do saber, nas quais se incluem as Artes, cruciais para o seu desenvolvimento pessoal e social. Assim,
na RAM, o reconhecimento da importância das Artes para o desenvolvimento integral em contexto
escolar, tem-se evidenciado, ao longo dos últimos 40 anos, através do apoio oficial aos projetos
desenvolvidos para e com os alunos dos diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao
ensino secundário, quer a nível do currículo, quer a nível do enriquecimento curriculaç através das
modalidades artísticas.

O ensino das Artes potencia desde cedo, nas crianças e alunos, os pensamentos, as emoções, a

perceção e o entendimento consciente do mundo que os rodeia, do qual fazem parte e para o qual
vão integrar-se e contribuir, A Arte contribui para tornar o ser humano mais sensível, mais recetivo,
mais tolerante e aberto aos outros e a um mundo de diversidades, de culturas, de tradições, de
saberes, de gente e de povos e, por isso, cada vez mais global e multicultural, sendo a sua integração
no âmbito educativo essencial.
Considera-se, então, fundamental continuar o reforço no investimento na educação artística,
nomeadamente ao nível dos 2.e e 3.s Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário, com abertura a

outras áreas/expressões no domínio artístico, para incentivar e potenciar a criatividade no contexto
educativo, de modo a fomentar, nos alunos, uma nova consciência cultural e o desenvolvimento
das habilidades criativas enquanto competência essencial num mercado de trabalho em constante
evolução.

lnvestir num corpo docente estável com conhecimentos especializados,
espaços e recursos materiais adequados, equipamentos e instrumentos
atualizados é imprescindível de modo a assegurar a continuidade da missão
de levar o ensino das artes a todas as escolas da RAM, promovendo a

aprendizagem das artes, nas suas diferentes formas, nomeadamente,
a dança, a música, a escultura, o teatro, a tecelagem, a pintura, a

fotografia e o design digital .

Trata-se de assumir uma perspetiva integral e holística do processo
educativo, assumindo a perspetiva de que as artes se constituem
como uma oportunidade, experiência e vivência pedagógica
que contribuiem para o sucesso escolar e para a melhoria da
qualidade das aprendizagens.
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AJUSTAMENTO
DO PARQUE EDIFTCADO

A contínua redução do número de alunos nas escolas regionais exige um dinamismo efetivo na
resposta às suas necessídades. As ofertas pedagógicas obrigam a determinada massa crítica, não só
nos grupos de alunos (turmas) como na Escola no seu todo.

No 1.e Ciclo, a necessidade de agrupar alunos de mais do que um ano (20 ou menos alunos de
dois anos) e, nos ciclos seguintes, a evidência da redução do número de alunos (e turmas, como
consequência) que inviabilizem desenvolvimento de atividades em grupo e a socialização necessária,

Neste pressuposto, haverá que alterar alguns paradigmas em vigor. Assim, as organizações futuras,
para além das Escolas lsoladas - ao nível dos 2.e e 3.e Ciclos e Ensino Secundário) podem passar pela
criação de:

a) Núcleos horizontais (através de fusões de algumas escolas de 1.s Ciclo com PE e Creche).

b) Núcleos verticais onde as escolas de 1.s Ciclo com PE se fundem com uma Escola de 2.e e 3.e
Ciclos e Secundário local.

c) Escolas integradas onde, agora ou num futuro próximo, se fundem escolas de 1.e Ciclo com PE e
Creche com uma Escola de 2.s e 3.e Ciclos e Secundário local, com partilha de instalações.

O processo de matrículas deve ser continuamente aperfeiçoado, sendo concretizado de forma
centralizada, no prosseguimento do que tem sido feito nos últimos anos.

Evolução da Rede Escolar
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Novos investimentos infraestruturais - edificado e eficiência energética

Plano de lnvestimentos 20-30\-^.-^*/

a) Manutenção/modernização/ajustamento do Parque Escolar

Desenvolver um plano de 10 anos conjuntamente com a SREI, com intervenções anuais, calendarizadas,
que percorram toda a rede de edifícios de educaçãoformação da RAM. Assegurar intervenções
baseadas em novas necessidades, justificadas por oferta pedagógica e formativa inovadora, tendo
em atenção a procura esperada (demografia e ajuste populacional). A clarificação da nova oferta
(onde, qual e em que dimensão) e os programas das intervenções propostos (para uma resposta
ajustada) serão concretizados pela SRE mas o Plano de lmplementação - projetos de execução,
projetos especiais, cadernos de encargos e obras - deverão ser da responsabilidade da SREI (face à

atual estrutura de competências do GR-RAM). É importante assegurar a procura de maior
conforto e maximização energética, nomeadamente a focada em energias renováveis.
Torna-se fundamental o avanço do programa de dotação de acesso generalizado à

internet em todos os edifícios escolares. Esta iniciativa também inclui a necessária
intervenção e renovação dos equipamentos estruturais necessários ao bom uso
do edificado (painéis solares, redes energéticas, de comunicações, coberturas,
águas e esgotos, segurança, etc).

A este nível, são consideradas como prioritárias as intervenções nas
seguintes escolas:

o Escola Secundária de Jaime Moniz

r Conservatórío - Escola das Artes

r Escola Básica e Secundária D, Lucinda Andrade

o EBl c/PE da Pena

o Escola Básica de te,2e e 3e ciclos c/ Pré-Escolar e Creche Bartolomeu Perestrelo

b) Novas lnfraestruturas

. EBl c/PE da Ponta do Sol O atual edífício não foi construído para fins educativos e o polidesportivo/
recreio (de pequena dimensão) está situado sob escarpa, em zona delicada e algo perigosa em
caso de intempérie.

Mais relevante nas instalações desportivas (e aqui, nas Piscínas) onde urge
uma intervenção que substitua a queima de gás por energias renováveis. Tal
processo poderá passar pelo investimento público e/ou pela contratação

- controlada - de serviços energéticos (de tipologia a definir) a adquirir
com base nos custos dos consumos atuais.

lnclui mobiliário vário e equipamento desportivo

1

Ajustamento energético do Parque edificado de Educação, Desporto
e Juventude
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A nova Estratégia Regional de Especialização lnteligente (EREI) procura capitalizar a experiência
do Programa-Quadro anterior da RlS3 (21t4-2o20), propondo para o novo quadro l212t-2027),
um aumento significativo da despesa total de lnvestigação e Desenvolvimento (l&D) no Produto
lnterno Bruto (PlB) da RAM, atualmente com um valor muito abaixo da média nacional (0,39% em
2018)' A RAM segue um padrão específico (distinto do nacional) onde o peso do financiamento do
Estado para dinamizar as atividades de l&D supera o contributo das empresas. No entanto, a Região
destaca-se por uma dinâmica de lnovação (transferência do conhecimento para a economia)
significativa tendo sido classificada pelo lnnovation Scoreboard como "inovadora moderada",
representando um aumento de 16,3 pontos, entre 2011 e 2019.

Assim, considerando que:

' a economia regional tem sobre custos elevados devido à sua posição insular e ultraperiférica;

' há limitação demográfica na criação de massa crítica;

' o domínio do sector do Turismo na economia, é fundamental para viabilizar uma diversificação
inteligente com a criação de plataformas facilitadoras de práticas colaborativas, e aumentar os
instrumentos de capitalização para as atividades de lnvestigação, Desenvolvimento e lnovação
(l&D+l).

A nova EREI (2021-2027)propõe definirseis Domínios Prioritários assentes numa lógica tridimensional:
Ativos, Condições Empresariais e Dinâmica de Procura, concomitantemente garantindo uma
articulação com a Estratégia Regional e com a Estratégia Nacional de Especialização lnteligente
(ENEI). A operacionalização de cada domínio terá de propor linhas de ação com planos e processos
de descoberta empreendedora, bem como sistemas de monitorização permanentes que respeite a
'policy mx' (hélice quádrupla) previstos nos programas de financiamento nacionais e europeus.

A proposta tem, portanto, desafios para o novo período de governação onde por um lado exige-se
a harmonização da EREI com a ENEI, respeitando as imposições europeias bem como o Programa

Especialização lnteligente

Operacional Regional, e por outro lado uma diversificação
inteligente das atividades de l&D culminando na geração
de soluções de valor acrescentado, Será necessário
um 'publÍc push' para garantir o apoio a pequenos
projetos inovadores de ciência e tecnologia junto
das academias.
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