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Para além da elevada responsabilidade das funções que lhe têm
sido cometidas no controlo qualitativo e quantitativo das refeições
servidas nos refeitórios destes Serviços e que o primeiro-verificador
Nogueira tem executado por forma a merecer toda a confiança dos
dirigentes, salienta-se também a delicadeza e afabilidade no trato
com os utentes e o bom relacionamento com os concessionários.

Entende-se por isso que a sua carreira deve ser apontada como
exemplo de serviço público.

3 de Abril de 2002. — O Presidente do Conselho de Direcção,
J. Coelho Antunes.

MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA REFORMA

DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho conjunto n.o 466/2002. — Aprovado o regime esta-
tutário do pessoal não docente, através do Decreto-Lei n.o 515/99,
de 24 de Novembro, que consagra expressamente os seus direitos
e deveres gerais e específicos, importa agora operacionalizar o direi-
to-dever à formação, nos termos dos artigos 49.o e 52.o deste diploma,
tendo em linha de conta a participação destes profissionais no desen-
volvimento da autonomia e do novo modelo de gestão e administração
das escolas.

Por outro lado, o novo regime jurídico do pessoal não docente
reflecte o esforço de modernização das escolas e de qualificação dos
respectivos recursos humanos, atendendo à crescente complexidade
das funções atribuídas a estes profissionais e, em particular, aos assis-
tentes de acção educativa. Neste âmbito, torna-se importante enquadrar
os seus direitos e deveres enquanto cidadãos, funcionários públicos
e membros da comunidade escolar, bem como valorizar o seu papel
na obtenção da necessária qualidade do serviço público de educação.

Os conteúdos funcionais aprovados pela Portaria n.o 63/2001, de
30 de Janeiro, remetem estes profissionais para uma estreita cola-
boração com o pessoal docente no processo educativo das crianças
e dos jovens, pelo que se torna necessário que aqueles compreendam
o comportamento dos educandos, através de um estudo sobre desen-
volvimento psico-afectivo-motor e intelectual, enquadrando-o nos res-
pectivos ambientes sociais, culturais e familiares. Para esta formação
pedagógica importará clarificar conceitos, tendo em conta as dife-
renças individuais, culturais e sociais de uma sociedade enriquecida
pela multiculturalidade, onde o diálogo e o atendimento personalizado
caracterizam as relações humanas e constroem uma imagem de qua-
lidade da instituição/escola enquanto comunidade educativa.

A escola, entendida como espaço de cidadania, de convívio e edu-
cação, partilha também da necessidade de segurança, tema que pela
sua actualidade deve constituir linha de orientação da formação inicial,
sobretudo ao nível da definição e execução de estratégias que garantam
uma efectiva prevenção e promovam a saúde individual ou colectiva
de todos os que usufruem das instalações e dos equipamentos esco-
lares, bem como na organização dos meios de intervenção em situações
de perigo grave ou iminente.

Neste contexto, o presente despacho define os objectivos gerais
a atingir, bem como os temas e subtemas da formação que devem
presidir à elaboração dos conteúdos programáticos da formação inicial,
para ingresso na carreira de assistente de acção educativa e para
a reconversão profissional de auxiliares de acção educativa, previstas,
respectivamente, no n.o 4 do artigo 26.o e no artigo 68.o do Decreto-Lei
n.o 515/99, de 24 de Novembro.

Pretende-se, por esta via, dotar estes profissionais com os saberes
e competências necessários, de modo a contribuírem decisivamente
para a melhoria da acção educativa, intervindo de maneira consciente
e eficaz na vida da comunidade escolar.

Atendendo à existência das carreiras de assistente de acção edu-
cativa e de auxiliar de acção educativa no ordenamento das carreiras
de pessoal da administração local, é-lhes também aplicável a regu-
lamentação constante do presente despacho.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.o 4 do artigo 11.o
e do n.o 2 do artigo 13.o, ambos do Decreto-Lei n.o 50/98, de 11
de Março, determina-se:

São aprovados os conteúdos programáticos da formação inicial para
ingresso na carreira de assistente de acção educativa e para a recon-
versão profissional dos auxiliares de acção educativa, no âmbito dos
estabelecimentos de educação e de ensino não superior, que constam
do anexo ao presente despacho conjunto e deste fazem parte integrante.

26 de Março de 2002. — O Ministro da Educação, Júlio Domingos
Pedrosa da Luz de Jesus. — O Ministro do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — Pelo
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública, Alexandre
António Cantigas Rosa, Secretário de Estado da Administração Pública
e da Modernização Administrativa.

ANEXO

Conteúdos programáticos

I — Temas e subtemas de formação

1 — Os temas e subtemas de formação inicial para ingresso na
carreira de assistente de acção educativa e para a reconversão pro-
fissional de auxiliares de acção educativa são os seguintes:

A — Formação educacional e organização escolar:

A1 — Acção educativa — aspectos pedagógicos;
A2 — Organização escolar;
A3 — Desenvolvimento psicológico da criança e do jovem;

B — Formação pessoal, ética, deontológica e sociocultural:

B1 — Direitos e deveres dos funcionários;
B2 — Qualidade do serviço público de educação;
B3 — Cultura da participação, da cooperação e da auto-

nomia;

C — Comunicação e das relações interpessoais:

C1 — Língua e cultura portuguesa;
C2 — Princípios e processos da comunicação interpessoal;
C3 — Gestão de conflitos;
C4 — Tecnologias da informação e comunicação;

D — Escola promotora de saúde:

D1 — Higiene, prevenção e segurança;
D2 — Socorrismo;
D3 — Educação Alimentar;

E — Tema opcional — este tema é da responsabilidade da enti-
dade formadora que, no âmbito da sua autonomia pedagógica
e de acordo com a regulamentação da formação de pessoal
não docente, definirá os subtemas específicos.

2 — Na organização dos cursos de formação inicial, designadamente
no que se refere à ponderação dos temas de formação a incluir, devem
respeitar-se os seguintes equilíbrios:

A — Tema de formação educacional e organização escolar
(20 %);

B — Tema de formação pessoal, ética, deontológica e sociocul-
tural (25 %);

C — Tema da comunicação e das relações interpessoais (30 %);
D — Tema da escola promotora de saúde (15 %);
E — Tema opcional (10 %).

II — Metodologias

A formação inicial, qualquer que seja a sua modalidade, deve con-
templar metodologias diferenciadas que promovam a aprendizagem
de saberes adequados às exigências das diferentes funções, valorizando
as experiências sentidas e vividas, e que favoreçam práticas de análise
e de envolvimento construtivo com o meio.

III — Referencial de competências básicas após a formação inicial

A — Formação educacional e organização escolar

1 — O formando deve atingir os objectivos seguintes:
1.1 — Conhecer as estruturas centrais, regionais e locais do Minis-

tério da Educação, suas funções e competências;
1.2 — Conhecer a estrutura do poder local autárquico;
1.3 — Reconhecer os órgãos e respectivas competências inerentes

à organização dos estabelecimentos oficiais de educação e ensinos
básico e secundário;

1.4 — Identificar os instrumentos do processo de autonomia das
escolas;

1.5 — Distinguir os espaços educativos: jardim-de-infância, escola
básica do 1.o ciclo, escola básica dos 2.o e 3.o ciclos e escola secundária;

1.6 — Caracterizar o desenvolvimento físico/afectivo/social/intelec-
tual/psicomotor da criança e do jovem, tendo em conta a faixa etária
a que pertencem;

1.7 — Compreender o desenvolvimento da identidade na criança
e no jovem, nos diferentes contextos culturais, familiares, escolares
e sociais, com especial incidência sobre o relacionamento esco-
la-família-comunidade;

1.8 — Reconhecer a importância da afectividade na relação
adulto/profissional-criança/jovem;

1.9 — Compreender o desenvolvimento da afectividade e da sexua-
lidade no adolescente/jovem e suas implicações ao nível compor-
tamental;
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1.10 — Enumerar finalidades e objectivos da educação escolar
tendo em consideração a importância das diferenças individuais e
culturais;

1.11 — Orientar crianças e jovens portadores de deficiências, tanto
nos espaços físicos como nas actividades;

1.12 — Colaborar com os serviços especializados de apoio educativo
a crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

B — Formação pessoal, ética, deontológica e sociocultural

2 — O formando deve atingir os objectivos seguintes:
2.1 — Reconhecer os direitos dos cidadãos numa sociedade demo-

crática e multicultural;
2.2 — Identificar os seus direitos enquanto funcionário público;
2.3 — Integrar os seus deveres enquanto membro da comunidade

escolar e actor de acção educativa;
2.4 — Inferir acerca da influência do atendimento sobre a imagem

da instituição/escola;
2.5 — Saber organizar o posto de trabalho e a prioridade das tarefas;
2.6 — Conhecer noções sobre conceitos de escola, de aluno e de

educação;
2.7 — Caracterizar algumas noções de cultura escolar e cultura do

meio/comunidade;
2.8 — Distinguir papéis, funções e responsabilidades dos vários

intervenientes na comunidade educativa.

C — Comunicação e das relações interpessoais

3 — O formando deve atingir os objectivos seguintes:
3.1 — Utilizar vocabulário e técnicas de escrita para uma comu-

nicação escrita correcta e eficiente;
3.2 — Utilizar tecnologias de informação, em particular o correio

electrónico, e saber recolher informação via Internet;
3.3 — Estabelecer relações de cortesia no diálogo entre atendedor

e utente;
3.4 — Utilizar técnicas de atendimento ao público nas acções de

escuta, formulação de questões e prestação de informações;
3.5 — Gerir obstáculos à comunicação/compreensão da mensagem

e os conflitos a eles inerentes;
3.6 — Valorizar o interlocutor no tratamento de reclamações pre-

sencial ou via telefone;
3.7 — Utilizar técnicas e estilos de comunicação para o desenvol-

vimento das relações interpessoais na comunidade escolar;
3.8 — Desenvolver atitudes facilitadoras da melhoria do processo

de comunicação: tipos de comportamento e técnicas de gestão de
conflitos com especial incidência ao nível da intervenção junto de
crianças e jovens;

3.9 — Explicar alguns princípios para uma boa comunicação inter-
pessoal ao nível da relação consigo mesmo e da relação com os outros,
em particular com os alunos.

D — Escola promotora de saúde

4 — O formando deve atingir os objectivos seguintes:
4.1 — Conhecer uma breve evolução histórica da segurança no

mundo do trabalho;
4.2 — Identificar problemas da sociedade contemporânea e a sua

repercussão na escola, na família e na criança/jovem;
4.3 — Explicar o conceito de escola promotora de saúde;
4.4 — Sensibilizar para estilos de vida saudáveis: vacinação, ras-

treios;
4.5 — Delimitar o fenómeno da delinquência infantil e juvenil, seus

tipos e teorias;
4.6 — Aplicar algumas estratégias de prevenção da delinquência;
4.7 — Conhecer/participar na elaboração do Plano de Emergência

Interno (PEI) da escola;
4.8 — Identificar os problemas de saúde mais frequentes em meio

escolar;
4.9 — Sensibilizar para a importância da higiene pessoal e das

instalações;
4.10 — Definir conceito de socorro;
4.11 — Distinguir entre as actividade de socorrista, enfermeiro e

médico;
4.12 — Accionar mecanismos de socorro e alerta;
4.13 — Caracterizar vários tipos de acidentes em meio escolar;
4.14 — Lidar com alunos com doenças infecciosas na escola;
4.15 — Sensibilizar para a prevenção de acidentes;
4.16 — Avaliar a situação da vítima através de diagnóstico;
4.17 — Utilizar técnicas gerais de primeiros socorros.

E — Tema opcional

5 — As competências decorrentes do tema opcional serão definidas
pela entidade formadora, previamente ao processo de acreditação
da acção de formação.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Louvor n.o 691/2002. — Recentemente, Portugal viveu situações
particularmente difíceis em matéria de saúde pública, nomeadamente
quando do desencadear do bioterrorismo, da epidemia da gripe, no
processo de luta contra as doenças transmissíveis e no relançamento
de acções de cooperação internacional na área da saúde.

Ao longo destes processos destacaram-se, pelo seu empenhamento
na defesa da saúde das populações e na dedicação à causa do interesse
público, funcionários da Direcção-Geral da Saúde.

Assim, é com grato prazer que atribuo público louvor aos seguintes
funcionários:

Professora Doutora Laura Maria Lourenço da Cruz Martins,
coordenadora do Laboratório de Bacteriologia do Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, atendendo aos trabalhos
que desenvolveu no âmbito da montagem de técnicas avan-
çadas para diagnóstico de carbúnculo que contribuíram deci-
sivamente para o sucesso das operações de prevenção de riscos
consequentes e ameaças bioterroristas;

Doutora Helena Paula Lopes Henriques Rebelo de Andrade,
coordenadora do Centro Nacional da Gripe do Instituto Nacio-
nal de Saúde Dr. Ricardo Jorge, tendo em consideração as
actividades desenvolvidas no quadro do controlo e prevenção
do último surto de gripe;

Dr.a Maria da Graça Gregória de Freitas, assistente graduada
de saúde pública na Direcção-Geral da Saúde, tendo em aten-
ção a qualidade dos trabalhos que tem concretizado no que
se refere às doenças transmissíveis em geral e em particular
às doenças evitáveis pela vacinação;

Dr.a Paula Virgínia Andrade Vasconcelos Lopes Seelt, assistente
eventual de saúde pública no Centro de Saúde de Marvila,
pela forma como conduziu o relançamento das acções de coo-
peração em saúde com os países africanos de língua oficial
portuguesa.

24 de Março de 2002. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
do Ministro da Saúde

Despacho n.o 8578/2002 (2.a série). — Tendo sido concedido
o visto à proposta de Plano Director Regional do Equipamento de
Saúde da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (PDR — com-
ponente hospitalar), por meu despacho desta data determino a aber-
tura do período de audição pública por um período de 60 dias a
contar desta data, em conformidade com o despacho n.o 24 141/2001
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, de 27 de Novem-
bro de 2001.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo remeterá, no prazo de três dias
úteis, um exemplar da proposta de plano a todos os presidentes de
câmara municipal da região, aos bastonários das Ordens dos Médicos
e dos Enfermeiros e aos presidentes das associações sindicais dos
médicos e enfermeiros.

As entidades antes referidas serão convidadas a participar no encon-
tro a que se refere o n.o 7 do despacho n.o 24 141/2001, o qual deverá
ser publicado na imprensa da região.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo divulgará periodicamente, por
anúncio a publicar em dois dos jornais mais lidos da sede da região
e no jornal mais lido de cada uma das Sub-Regiões de Saúde de
Santarém e Setúbal, o local em que se encontra o PDR — componente
hospitalar e o local e horas em que pode ser consultado.

Idêntico procedimento deverá ser adoptado com a divulgação do
Plano Director Regional do Equipamento de Saúde da Região de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, na sua componente de cuidados
primários.

26 de Março de 2002. — A Secretária de Estado Adjunta do Minis-
tro da Saúde, Cármen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Departamento de Modernização e Recursos da Saúde

Aviso n.o 5608/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
Regulamento do Estágio de Carreira dos Técnicos Superiores de
Saúde, aprovado pela Portaria n.o 796/94, de 7 de Setembro, no Decre-
to-Lei n.o 414/91, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 501/99, de 19 de Novembro, e na Portaria


