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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Subcomissão da Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência Presidente da Assembleia 

Legislativa, sobre o “Projeto de Decreto-Lei – Cria o grupo de recrutamento da Língua 

Gestual Portuguesa, e aprova as condições de acesso dos docentes da Língua Gestual 

Portuguesa ao concurso externo de seleção e recrutamento do pessoal docente regulado 

no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho - MEDU - (Reg. DL 31/2018).” 

 

O mencionado Projeto de Decreto-Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 29 de janeiro de 2018 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais para apreciação e emissão de parecer. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

O Projeto de Decreto-Lei em apreciação foi enviado à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores para audição, por despacho do Senhor Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de Ministros, com pedido de emissão de parecer 

“por razões de urgência, até ao próximo dia 8 de fevereiro”, sendo esta fundamentada 

“na necessidade de os concursos de colocação destes docentes serem abertos no início 

do mês de março.” 

 

A apreciação do presente Projeto de Decreto-Lei enquadra-se no disposto no n.º 

2 do artigo 229.º, da Constituição da República Portuguesa, e no n.º 1 do artigo 116.º do 
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Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 

12 de janeiro. 

 

Por fim, considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a 

competência para emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, 

de 6 de dezembro. 

 

 

CAPÍTULO III 

Apreciação na generalidade 

 

A iniciativa ora em apreciação visa – cf. o artigo 1.º – atingir os seguintes fins: 

 

a) Criar “o grupo de recrutamento da Língua Gestual Portuguesa, produzindo 

alterações ao Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, e ao Decreto-Lei n.º 

79/2014, de 14 de maio, ambos alterados pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 

de dezembro.” 

 

b) Aprovar “as condições de acesso dos docentes da Língua Gestual Portuguesa ao 

concurso externo de seleção e recrutamento do pessoal docente regulado no 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, 

pela Lei n.º 12/2016, de 28 de abril pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de 

março e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.”  

 

O proponente começa por salientar que “O XXI Governo Constitucional assumiu a 

inclusão das pessoas com deficiência como uma das prioridades da ação governativa e 
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enquanto corolário de uma sociedade que se quer mais justa, mais solidária, que respeita 

a diversidade e a encara como um fator de riqueza e de progresso.” 

 

Referindo-se, seguidamente, que “A Constituição da República Portuguesa, no seu atual 

artigo 74.º, n.º 2, alínea h), passou a consagrar expressamente a Língua Gestual 

Portuguesa (LGP) enquanto língua oficial, numa altura em que não era generalizado o 

reconhecimento constitucional das línguas gestuais ao nível mundial.” 

 

Por outro lado, aduz-se que “O ensino da LGP tem sido assegurado por técnicos 

especializados utilizando as Escolas de Referência, para o seu recrutamento, o 

mecanismo de contratação de escola com a publicação de avisos por cada delas, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho.” 

 

Assim, sustenta-se que “Este diploma, seguindo as recomendações do Relatório Final 

produzido pelo Grupo de Trabalho criado a coberto do Despacho n.º 2286/21017, de 16 

de março, põe, assim, termo a uma situação que era premente resolver, reconhecendo 

aos formadores de Língua Gestual Portuguesa a integração na carreira docente, criando, 

para o efeito, o respetivo grupo de recrutamento.” 

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Especialidade 

 

Os Deputados do PS, invocando a necessidade de acautelar os legítimos interesses dos 

Docentes a lecionar nas Regiões Autónomas, apresentaram a seguinte proposta de 

alteração: 

 

“Artigo 6.º 

[…] 
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1. São candidatos ao concurso externo para o ano 2018/2019, regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, os técnicos 

especializados com habilitação científica adequada em Língua Gestual 

Portuguesa que tenham exercido funções no ano letivo 2017/2018 em 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública do Ministério 

da Educação, bem como na rede pública do sistema educativo das Regiões 

Autónomas dos Açores e Madeira.” 

2. […] 

3. […] 

4. […].” 

 

 

A presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

 
 

 

 

CAPÍTULO V 

Parecer 

 

A Subcomissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo ao “Projeto de 

Decreto-Lei – Cria o grupo de recrutamento da Língua Gestual Portuguesa, e aprova as 

condições de acesso dos docentes da Língua Gestual Portuguesa ao concurso externo de 

seleção e recrutamento do pessoal docente regulado no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 

de junho - MEDU -(Reg. DL 31/2018).” 

 

A Comissão promoveu a consulta do Grupo Parlamentar do BE e da 

Representação Parlamentar do PCP (nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195.º do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, uma vez que 
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estes Partidos não integram a Comissão Permanente de Assuntos Sociais), e os mesmos 

não se pronunciaram. 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 


