
                                                                                          

                                                                              
 
 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores 

 
 
Assunto: Medidas extraordinárias COVID-19 
 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores entrega à Mesa da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores e a V. Ex.ª, para efeito de admissão, perguntas com pedido de 

resposta escrita, dirigidas ao Governo Regional, nomeadamente à Secretaria Regional da 

Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. 

 

Ponta Delgada, 5 de abril de 2021 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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Exmo. Sr. Secretário Regional da  

Juventude, Qualificação Profissional e 
Emprego 

 

 

Considerando que as medidas extraordinárias de apoio ao emprego assumem um papel essencial 

para empregadores e trabalhadores, permitindo a manutenção de postos de trabalho e /ou a 

promoção da empregabilidade através da integração profissional de desempregados. 

 

Considerando que, devido aos constrangimentos decorrentes das medidas de contingência em 

situação de pandemia, empregadores, trabalhadores e desempregados se encontram numa 

situação de maior vulnerabilidade, que se agrava de dia para dia.  

 

Considerando que a morosidade inerente aos processos de concurso, admissão e aprovação das 

candidaturas dos programas extraordinários prolonga, por si só, a situação de incerteza e 

precariedade das entidades e trabalhadores envolvidos. 

 

Considerando que todo e qualquer atraso na aprovação das candidaturas, e/ou colocação dos 

candidatos e/ou demora nos pagamentos dos apoios atribuídos é um fator de acréscimo da 

instabilidade e vulnerabilidade na vida e subsistência dos trabalhadores e das empresas. 

 

Considerando que o Bloco de Esquerda Açores tem conhecimento de situações de demora ou 

atraso em fases diferentes dos programas REACT e IRNAE, que, inclusivamente, podem 

inviabilizar a colocação de candidatos em tempo útil. 

 

 



                                                                                          

                                                                              
 
 

Assim, nos termos estatutários e regimentais e atendendo ao exposto, o Grupo 
Parlamentar do BE/Açores solicita a V.ª Ex.ª resposta às seguintes perguntas: 
 

 

1. Relativamente ao programa REACT: 

a) quantas candidaturas foram recebidas?  

b) quantas candidaturas foram aprovadas e em que datas? 

c) quantas das candidaturas aprovadas já viram os seus candidatos colocados? 

d) quantas ainda estão à espera de resposta e por que razões? 

e) quando se espera que a totalidade dos projetos aprovados esteja em  

 funcionamento? 

 

2. Relativamente ao programa IRNAE:  

a) quais as empresas que já receberam a 3ª tranche?  

b) qual a data prevista para o pagamento da 3ª tranche às empresas em falta? 

c) em quantas situações o pagamento da 3ª tranche não foi efetuado dentro do prazo 

legal de seis meses? 

 

 
Ponta Delgada, 5 de abril de 2021 


