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Sumário 

 

Os trabalhos tiveram início às 10 horas e 08 minutos. 

 

Após a chamada dos/as Srs./as Deputados/as, a sessão iniciou-se com a 

Verificação dos poderes do Sr. Deputado Alberto Pacheco da Ponte, cujo 

relatório foi apresentado pelo Sr. Deputado José Eduardo (PS). 

Submetido a votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. 

Seguiu-se o Período de Tratamento de Assuntos Políticos, onde foram 

apresentados os seguintes votos de congratulação: 

– Ana Margarida Filipe pela conquista de quatro medalhas na 10.ª edição do 

Campeonato da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS, apresentado 

pelo Grupo Parlamentar do PS. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Tiago Lopes (PS), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– Ana Margarida Filipe pelos três títulos de Campeã da Europa e pela 
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conquista de uma medalha de prata, apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PSD. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Paulo Gomes (PSD), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– Ana Margarida Filipe pela conquista de quatro medalhas na 10.ª edição do 

Campeonato da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS, apresentado 

pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Pedro Pinto (CDS-PP), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– MiratecArts do Pico para o Mundo, apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PSD. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Carlos Freitas (PSD) e usado da palavra o 

Sr. Deputado Rui Martins (CDS-PP), o referido voto foi aprovado por 

unanimidade; 

– MiratecArts – Prémio de Melhor Empresa Internacional de Gestão de 

Festivais de Arte e Eventos em Portugal em 2020, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PS. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Mário Tomé (PS), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– MiratecArts recebe Prémio de Melhor Empresa Internacional de Gestão 

de Eventos e Festivais de Arte, apresentado pela Representação Parlamentar do 

PAN. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Pedro Neves (PAN), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– Vigésimo quinto aniversário da Associação de Andebol da Ilha de Santa 

Maria, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. 

Feita a apresentação pela Sra. Deputada Bárbara Chaves (PS), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 
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– 25.º Aniversário da Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria, 

apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. 

Feita a apresentação pela Sra. Deputada Elisa Sousa (PSD), o referido voto foi 

aprovado por unanimidade; 

– 100 anos do Clube Desportivo Santa Clara, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PS. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Vílson Ponte Gomes (PS) e usado da 

palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado (PSD), o referido voto foi aprovado por 

unanimidade; 

– 50 Anos do Jornal Portuguese Times, apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PSD. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Pedro do Nascimento Cabral (PSD) e 

usado da palavra o Sr. Deputado José Contente (PS), o referido voto foi aprovado 

por unanimidade; 

– Dia Internacional da Mulher 2021, apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PAN. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Pedro Neves (PAN) e usado da palavra 

os/as Srs./as Deputados/as Sabrina Furtado (PSD), Célia Pereira (PS), Catarina 

Cabeceiras (CDS-PP), Carlos Furtado (CH) e Alexandra Manes (BE), o referido 

voto foi aprovado por unanimidade; 

– 25 anos do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel, apresentado pelo 

Grupo Parlamentar do PS. 

Feita a apresentação pela Sra. Deputada Célia Pereira (PS) e usado da palavra o 

Sr. Deputado Jaime Vieira (PSD), o referido voto foi aprovado por unanimidade; 

– 475 anos da Instituição da Ermida de Nossa Senhora da Consolação na 

Ribeira Seca - Vila de São Sebastião, em 1546, apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Luís Soares (PSD) e usado da palavra a 
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Sra. Deputada Andreia Costa, o referido voto foi aprovado por unanimidade. 

Ainda, no Período de Tratamento de Assuntos Políticos, foi apresentado o 

seguinte voto de protesto: 

– Voto de protesto pelas declarações do eurodeputado do PS, Carlos 

Zorrinho, que afirmou que o Governo dos Açores “é uma frente de oposição 

ao Governo do Continente”, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. 

Feita a apresentação pelo Sr. Deputado Rui Martins (CDS-PP) e usado da palavra 

os Srs. Deputados Berto Messias (PS), Paulo Estêvão (PPM), Nuno Barata (IL), 

António Lima (BE), João Bruto da Costa (PSD) e Carlos Furtado (CH), o referido 

voto foi aprovado por maioria. 

Prosseguiu-se com o debate da Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 

2/XII – “Quarta alteração ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente 

da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário”, apresentada 

pelo Governo Regional dos Açores. 

Após a apresentação da iniciativa por parte da Sra. Secretária Regional da 

Educação (Sofia Ribeiro), intervieram no debate os/as Srs./as Deputados/as Rui 

Espínola (PSD), Catarina Cabeceiras (CDS-PP), Rodolfo Franca (PS), José 

Pacheco (CH), António Lima (BE), Paulo Estêvão (PPM), Vasco Cordeiro (PS), 

Délia Melo (PSD) e Ana Luís (PS).  

Em votação final global, o diploma foi aprovado por maioria. 

Proferiram declarações de voto os/as Srs./as Deputados/as Joaquim Machado 

(PSD), Nuno Barata (IL), António Lima (BE), Pedro Neves (PAN), Carlos Furtado 

(CH), Rodolfo Franca (PS), Catarina Cabeceiras (CDS-PP) e Paulo Estêvão 

(PPM). 

 

Os trabalhos terminaram às 19 horas e 57 minutos. 

 

Presidente: Vamos dar início aos nossos trabalhos.  
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Desejo a todos uma boa semana de trabalho. 

Vamos iniciar com a chamada. Tem a palavra o Sr. Secretário Tiago Branco. Faz 

favor, Sr. Secretário.  

 

Eram 10 horas e 08 minutos. 

 

Secretário: Bom dia a todos. 

 

Procedeu-se à chamada à qual responderam os/as seguintes Deputados/as:  

 

Partido Socialista (PS)  

Ana Luísa Pereira Luís  

Andreia Martins Cardoso da Costa  

Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves  

Berto José Branco Messias  

Carlos Emanuel Rego Silva 

Célia Otelinda Borges Pereira  

Francisco Miguel Vital Gomes do Vale César  

João Vasco Pereira da Costa  

José Manuel Gregório de Ávila  

José António Vieira da Silva Contente  

José Gabriel Freitas Eduardo 

Lubélio de Fraga Mendonça  

Manuel José da Silva Ramos  

Maria Isabel Góis Teixeira  

Mário José Diniz Tomé 

Miguel António Moniz da Costa  

Rodolfo Paulo Silva Lourenço da Franca  
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Rui Filipe Vieira Anjos  

Sandra Micaela Costa Dias Faria  

Sérgio Humberto Rocha de Ávila  

Tiago Dutra da Costa Rodrigues Branco  

Tiago Alexandre dos Santos Lopes  

Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho  

Vasco Ilídio Alves Cordeiro   

Vílson Filipe da Costa Ponte Gomes  

 

Partido Social Democrata (PSD)  

Ana da Ascensão Moniz Arruda Quental  

Bruno Filipe de Freitas Belo  

Carlos Manuel da Silveira Ferreira  

Carlos Eduardo da Cunha Freitas  

Délia Maria Melo  

Elisa Lima Sousa  

Flávio da Silva Soares 

Jaime Luís Melo Vieira  

João Luís Bruto da Costa Machado da Costa  

José Joaquim Ferreira Machado  

Luís Carlos Correia Garcia  

Luís Carlos Cota Soares   

Marco José Freitas da Costa  

Paulo Duarte Gomes  

Paulo Alberto Bettencourt da Silveira  

Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral  

Rui Miguel Mendes Espínola  

Sabrina Marília Coutinho Furtado  
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Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira  

  

Partido Popular (CDS/PP)  

Catarina Oliveira Cabeceiras  

Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto 

Rui Miguel Oliveira Martins 

 

Chega (CH)  

Carlos Alberto Borges Rodrigues Furtado  

José Eduardo Cunha Pacheco  

 

Bloco de Esquerda (BE)  

Alexandra Patrícia Soares Manes   

António Manuel Raposo Lima  

  

Partido Popular Monárquico (PPM)  

Gustavo Valadão Alves  

 

Iniciativa Liberal (IL)  

Nuno Alberto Barata Almeida Sousa  

  

Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN)  

Pedro Miguel Vicente Neves  

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Estão presentes 54 Sras. e Srs. Deputados, o que significa que temos quórum. 

Declaro aberta a sessão. Pode entrar o público. 

Sras. e Srs. Deputados, antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente ditos, o 
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Período de Tratamento de Assuntos Políticos, vamos proceder à Verificação dos 

poderes do Sr. Deputado Alberto Pacheco da Ponte. Para a apresentação do 

relatório, elaborado pela Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, tem a palavra o Sr. Relator e Sr. Deputado José 

Gabriel Eduardo. Faz favor, Sr. Deputado. 

Deputado José Eduardo (PS):  

 

RELATÓRIO E PARECER RELATIVO À VERIFICAÇÃO DE PODERES 

DO CANDIDATO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES ALBERTO PACHECO DA PONTE 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

________________________________________________________________  

 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável reuniu no dia 22 de março de 2021, na sala das comissões 1, na sede 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

Da agenda da reunião constava a emissão de parecer relativo à verificação de 

poderes do candidato à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

Alberto Pacheco da Ponte.  

Estiveram presentes os Deputados Bárbara Chaves (Presidente), José Gabriel 

Eduardo (Relator), José Contente, Lubélio Mendonça e Valdemira Gouveia do 

PS, Sabrina Furtado (Secretária), Rui Espínola, Luis Soares, Marco Costa (em 

substituição do Deputado Carlos Ferreira) e Carlos Freitas do PSD, António Lima 

do BE, Pedro Neves do PAN, Paulo Estevão do PPM e Pedro Pinto do CDS/PP 

(que participa sem direito a voto).  
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Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

________________________________________________________________ 

  

Nos termos do disposto no artigo 5.º do Estatuto dos Deputados à Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovado pelo Decreto Legislativo 

Regional nº 19/90/A, de 20 de novembro, os Deputados podem requerer ao 

Presidente da Assembleia a sua substituição temporária por motivo relevante de 

ordem profissional.  

Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º do citado Estatuto dos 

Deputados, o deferimento do requerimento de substituição temporária por motivo 

relevante determina a suspensão do mandato, a qual cessa pelo decurso do período 

de substituição ou pelo regresso antecipado do Deputado.  

O n.º 1 do artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/90/A, de 20 de 

novembro (Regime de Execução do Estatuto dos Deputados), estabelece que, em 

caso de vacatura, “o deputado será substituído pelo primeiro candidato não eleito 

na respetiva ordem de precedência da mesma lista”. De acordo com o disposto no 

n.º 5 do mesmo dispositivo legal, a substituição de deputado, em caso de vacatura, 

depende de requerimento da direção do grupo parlamentar ou de órgão 

competente do partido ou, ainda, do candidato com direito a preencher o lugar 

vago.  

Nos termos do disposto no artigo 70.º, n.º 2, do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 

2/2009, de 12 de janeiro, constitui competência da Assembleia Legislativa 

proceder à verificação dos poderes dos seus membros.  

A verificação de poderes consiste na conferência da identidade do Deputado e na 

apreciação da regularidade formal do mandato, através da verificação da 

elegibilidade e de quaisquer incompatibilidades, tal como dispõe o artigo 8.º, nºs 
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1 e 2 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

aprovado pela Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro.  

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, os “assuntos constitucionais, 

estatutários e regimentais” e a “organização e funcionamento da Assembleia” são 

competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Capítulo III 

VERIFICAÇÃO DOS PODERES DOS DEPUTADOS 

________________________________________________________________ 

  

Por ofício dirigido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, em 5 de março de 2021, e na sequência do pedido 

de renúncia do respetivo mandato pelo Deputado Gil Alberto Medeiros Borges, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do Estatuto Político-administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, com efeito a 5 de março de 2021, assim como 

da comunicação para suspensão do respetivo mandato do candidato Octávio 

Manuel Melo Torres ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 101º da Lei 2/2009, 

de 12 de janeiro, e da alínea q) do n.º 1 do artigo 22.º, e ainda da comunicação 

para o mesmo efeito da candidata Carlota Gaudêncio Ferro, ao abrigo da alínea b) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional nº. 19/90/A, de 20 de 

novembro, sendo ambos os pedidos com efeito na mesma data de 5 de março, a 

Direção do Grupo Parlamentar do PSD comunicou que a vaga será preenchida 

pelo candidato Alberto Pacheco da Ponte.  

Compulsada a ata de apuramento geral do resultado da eleição para a Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores realizada a 25 de outubro de 2020, 

o mapa oficial de resultados e as listas definitivas de candidatos e considerando a 
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ordem de precedência na respetiva lista, há que proceder à verificação dos poderes 

do candidato Alberto Pacheco da Ponte, o qual, nos termos das já citadas normas 

do Estatuto dos Deputados deverá substituir o Deputado Gil Alberto Medeiros 

Borges.  

O candidato Alberto Pacheco da Ponte não apresenta qualquer situação de 

inelegibilidade. Quanto à verificação de incompatibilidades, verifica-se que o 

candidato é empresário agrícola, pelo que não se verifica qualquer situação de 

incompatibilidade. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

________________________________________________________________ 

  

Os Grupos Parlamentares do PS, do PSD, do BE, do PPM, e a Representação 

Parlamentar do PAN consideram estar verificada a elegibilidade e que o candidato 

supramencionado não está em situação de incompatibilidade.  

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

________________________________________________________________ 

  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável considera, por unanimidade, elegível o 

candidato Alberto Pacheco da Ponte, e que o mesmo não está em situação de 

incompatibilidade, concluindo que, pode assumir o mandato à data da suspensão 

do mandato do Deputado que substitui, ou seja, a 5 de março de 2021.  

Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do citado Regimento, o 

presente Relatório, depois de apresentado e discutido, é votado pela Assembleia 
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Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Horta, 22 de março de 2021. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Relator. 

Pergunto se há inscrições. Parecendo não haver, vamos passar à votação deste 

relatório de verificação de poderes. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O relatório de verificação de poderes colocado à votação foi aprovado por 

unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Sendo assim, chamo o Sr. Deputado Alberto Pacheco da Ponte a ocupar o seu 

lugar. Em nome do Parlamento, dou-lhe as boas-vindas e desejo-lhe um bom 

trabalho.  

Uma palavra também de boas-vindas e votos de bom trabalho ao Sr. Deputado 

Carlos Silva. Um gosto revê-lo nestas lides. Sr. Deputado Carlos Silva, não se fez 

a verificação dos poderes porque já estavam os seus poderes verificados no início 

da legislatura. 

Bem, vamos então iniciar o nosso Período de Tratamento de Assuntos 

Políticos. Como foi deliberado na Conferência de Líderes, vamos ter um período 

da manhã reservado ao Período de Tratamento de Assuntos Políticos, reservado à 

emissão de votos, declarações políticas e eventual comunicação do Governo ao 

Parlamento.  

Os tempos definidos para esta reunião e para este período são os seguintes: o 

Governo dispõe de 20 minutos; o Partido Socialista, de 48 minutos; o PSD, de 40 

minutos; o CDS-PP dispõe de 16 minutos; o Chega, o Bloco de Esquerda e o PPM 
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dispõem, cada, de 12 minutos; a Iniciativa Liberal e o PAN dispõem de 10 minutos 

cada. 

Vamos iniciar com a apresentação e votação dos votos. O primeiro voto de 

congratulação é apresentado pelo Partido Socialista a Ana Margarida Filipe pela 

conquista de quatro medalhas na décima edição do Campeonato da Europa de 

Atletismo. Para a sua apresentação, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Lopes. 

Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado Tiago Lopes (PS): 

  

Voto de Congratulação 

Ana Margarida Filipe pela conquista de quatro medalhas na 10.ª edição do 

Campeonato da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS 

 

Entre os dias 11 e 14 de março de 2021, decorreu a 10.ª edição do Campeonato 

da Europa de Atletismo em Pista Coberta VIRTUS. Portugal esteve representado 

com 11 atletas terminando a sua participação com um total de 17 medalhas, 7 de 

ouro, 6 de prata e 4 de bronze, igualando, assim, o número de medalhas que 

conquistou na primeira edição desta competição no ano 2000. 

Ana Margarida Filipe, atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da 

Mocidade, na ilha Terceira, voltou a brilhar ao trazer para a Região Autónoma 

dos Açores quatro medalhas conquistadas na edição deste ano. 

A atleta terceirense, treinada por Ana Paula Costa, alcançou o ouro nos 60 metros 

barreiras, triplo salto e salto em altura às quais juntou a prata no salto em 

comprimento. 

O nome de Ana Margarida Filipe é atualmente indissociável à conquista de 

medalhas em competições internacionais. 

A medalhada atleta da Associação Cristã da Mocidade tem sido uma presença 

assídua nos últimos anos no atletismo “regular” como no “adaptado”, em provas 
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locais e regionais, tendo-se sagrado campeã regional em diversas disciplinas e 

escalões etários. 

Ana Margarida Filipe representou a Região, por diversas vezes, em competições 

nacionais no Atletismo “regular” e, em 2015, iniciou as participações 

internacionais inserida na Seleção Nacional, trazendo duas medalhas de bronze 

do Campeonato do Mundo de Pista Coberta INAS, em São Petersburgo, na 

Rússia. 

Nas Jornadas Paralímpicas da Juventude Europeia foi campeã na prova de salto 

em comprimento e, no Global Games, disputado no Equador, bateu o recorde no 

Heptatlo e obteve três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Ainda 

em 2015, participou no Campeonato do Mundo IPC, no Qatar. 

Representou também os Açores, em 2017, nos Jogos Paralímpicos e participou no 

Campeonato da Europa de Pista Coberta INAS, em Ancona, Itália, onde obteve 

duas medalhas de ouro, no salto em altura e nos 4x200 metros, uma medalha de 

prata nos 60 metros barreiras, e uma medalha de bronze no salto em comprimento.  

As conquistas atléticas de Ana Margarida Filipe passam ainda pela entrada para o 

ranking internacional em 2016, após o 9º lugar alcançado nos Jogos Paralímpicos 

do Rio de Janeiro, pela medalha de bronze no salto em comprimento no Mundial 

IPC, realizado em Londres, pela prata obtida no Campeonato Mundial Júnior de 

Atletismo, realizado em Nottwil na Suíça, pelo ouro no salto em comprimento nos 

Jogos Europeus da Juventude, realizados em Génova, Itália e, mais recentemente, 

duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata no Campeonato do Mundo de 

Desporto Adaptado de Pista Coberta VIRTUS, em Torun, na Polónia. 

Ana Margarida Filipe continua a dignificar o desporto regional e nacional, sendo 

um exemplo a seguir por todos os nossos jovens e um orgulho para a Região 

Autónoma dos Açores e para Portugal, fruto de um trabalho muito profícuo 

desenvolvido ao longo dos últimos anos por atletas e dirigentes para prestigiar e 

valorizar o desporto açoriano e a inclusão, elevando o nome da ilha Terceira, dos 
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Açores e de Portugal aos mais altos patamares internacionais do desporto 

adaptado. 

É inegável o valor e a importância do desporto na vida de todos sobretudo quando 

praticado desde tenra idade e quando aberto à adesão de qualquer pessoa em 

qualquer etapa da vida revela-se como uma mais-valia para uma vida saudável e 

duradoura e para o bem-estar físico e mental de todos os cidadãos, sendo que o 

invejável palmarés de Ana Margarida Filipe torna-se num verdadeiro incentivo à 

sua prática. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de março de 2021, a 

aprovação de um voto de congratulação à atleta Ana Margarida Filipe pelas quatro 

medalhas obtidas na 10.ª edição do Campeonato da Europa de Atletismo em Pista 

Coberta VIRTUS. 

Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento à atleta Ana 

Margarida Filipe, à Associação Cristã da Mocidade, à sua treinadora Ana Paula 

Costa e à Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência. 

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021. 

Os Deputados, Tiago Lopes, Andreia Costa e Berto Messias. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Parecendo não haver, vamos então passar à votação 

deste voto de congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Obrigado, Sr. Secretário. 

Para a apresentação de um voto de congratulação também à atleta Ana Margarida 
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Filipe, tem a palavra, pelo PSD, o Sr. Deputado Paulo Gomes. Faz favor, Sr. 

Deputado.  

Deputado Paulo Gomes (PSD): Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. 

Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

Ana Margarida Filipe pelos três títulos de Campeã da Europa e pela 

conquista de uma medalha de prata 

  

Nos recentes Campeonatos da Europa de Atletismo em Pista Coberta de Atletismo 

Adaptado Virtus, para atletas com deficiência intelectual, a presença da 

terceirense Ana Margarida Filipe revestiu-se novamente de sucesso, com a 

conquista de três medalhas de ouro – nos 60 metros Barreiras, Salto em Altura e 

Triplo Salto – e uma medalha de prata, no Salto em Comprimento. 

A atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira 

garantiu assim mais um conjunto de resultados de relevo para o desporto nacional, 

desta feita na cidade de Nantes, em França.  

Ana Margarida Filipe foi a primeira classificada nos 60 metros Barreiras, com o 

tempo de 10,53 segundos; no Salto em Altura, com 1,54 metros, e no Triplo Salto, 

com 11,65 metros, sendo ainda segunda classificada no Salto em Comprimento, 

com 5,45 metros. 

Treinada por Ana Paula Costa, a atleta já tinha ganho duas medalhas de ouro e 

duas medalhas de prata no Campeonato do Mundo de Pista Coberta em 2020. 

E, no final de 2019, conquistara quatro medalhas no INAS Global Games, na 

Austrália. 

No anterior Campeonato da Europa de Atletismo de Pista Coberta, disputado na 

Turquia, em 2019, a atleta da ACM arrecadou duas medalhas de ouro e uma de 

bronze. 
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Um ponto alto da carreira desta ainda jovem atleta, que desde o Campeonato do 

Mundo de Pista Coberta INAS de 2015 tem acumulado participações 

internacionais como membro da Seleção Nacional, foi a sua presença nos Jogos 

Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Ana Margarida Filipe conta já com 19 

internacionalizações. 

Do seu extenso palmarés fazem ainda parte a eleição como desportista açoriana 

do ano de 2017 e 2019 e a nomeação para desportista nacional do ano em 2019 

Relevando a importância da prática desportiva na vida de todas as crianças, e face 

à inegável mais-valia que ela significa para o bem-estar físico e mental das 

populações, é de realçar o papel de Ana Margarida Filipe como verdadeira 

embaixadora do desporto inclusivo e para todos. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

PSD/Açores propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 

aprovação de um voto de congratulação à atleta Ana Margarida Filipe pelas três 

medalhas de ouro e uma medalha de prata nos recentes Campeonatos da Europa 

de Atletismo em Pista Coberta de Atletismo Adaptado Virtus, referentes aos 

títulos de campeã europeia dos 60 metros Barreiras, Salto em Altura e Triplo 

Salto. 

Do presente voto de congratulação deverá ser dado conhecimento à atleta Ana 

Margarida Filipe, ao Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha 

Terceira, à sua treinadora Ana Paula Santos, à Secretaria Regional da Saúde e 

Desporto e à Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

(FPDD).  

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Pedro do Nascimento Cabral, João Bruto da Costa, Rui Espínola, 

Jaime Vieira, Elisa Sousa, Marco Costa e Paulo Gomes. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto de 
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congratulação apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Faz favor, Sr. Secretário. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Também para a apresentação de um voto de congratulação à atleta Ana Margarida 

Filipe e à sua treinadora Ana Paula Costa, bem como ao Clube Desportivo da 

Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira, tem a palavra, pelo CDS-PP, o 

Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado Pedro Pinto (CDS-PP): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 

 

Voto de Congratulação 

 

Decorreu na cidade de Nantes, em França, entre os dias 9 e 14 de março de 2021, 

a 10.ª edição do Campeonato da Europa de Atletismo de Pista Coberta Virtus. 

Ana Margarida Filipe, atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da 

Mocidade da Ilha Terceira, na sua 19.ª internacionalização, foi um dos 11 atletas 

que representaram Portugal naquela competição internacional. 

A seleção nacional teve um desempenho de destaque conquistando 17 medalhas, 

suplantada apenas pela seleção francesa. 

Ana Margarida Filipe participou em 4 provas e conquistou 4 medalhas, sendo 3 

de ouro no salto em altura, no triplo salto e nos 60 metros barreiras e 1 medalha 

de prata no salto em comprimento. 

Dez dias antes, a atleta do Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade 

da Ilha Terceira, treinada por Ana Paula Costa, obteve um resultado de destaque 

no Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta, em atletismo, que 

decorreu em Pombal, com o 10.º lugar e a marca de 5,21 metros na prova de salto 
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em comprimento, o 3.º lugar no concurso de salto em altura, transpondo a barreira 

a 1,56 metros e qualificando-se nas provas de salto em altura, triplo-salto e salto 

em comprimento. 

A meados de fevereiro, a atleta participou nos Campeonatos Absolutos de 

Portugal de Pista Coberta que decorreram em Braga, confirmou a obtenção dos 

mínimos de participação nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 e obteve a sua 

melhor marca pessoal de sempre em prova de referência no salto em comprimento 

com o registo de 5,48 metros. 

Ana Margarida Filipe ocupa atualmente a sexta posição do ranking internacional 

que dá apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 

Este brilhante desempenho atlético é o resultado de muito esforço, dedicação, 

resiliência e capacidade de superação com foco nos objetivos. 

Assim, nos termos das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do CDS-PP apresenta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores o seguinte voto de congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprova um voto de 

congratulação à atleta Ana Margarida Filipe, à sua treinadora Ana Paula Costa e 

ao Clube Desportivo da Associação Cristã da Mocidade da Ilha Terceira pelo 

trabalho desenvolvido que se materializa no brilhante desempenho atlético e nos 

resultados alcançados nos Campeonatos Absolutos de Portugal de Pista Coberta, 

no Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta e na 10.ª edição do 

Campeonato da Europa de Atletismo de Pista Coberta Virtus com a conquista de 

3 medalhas de ouro e 1 de prata. 

Deste voto deve ser dado conhecimento à atleta Ana Margarida Filipe, à sua 

treinadora Ana Paula Costa e ao Clube Desportivo da Associação Cristã da 

Mocidade da Ilha Terceira, à Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual, à Federação Portuguesa de Atletismo e ao Comité Paralímpico de 

Portugal. 
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Muito obrigado. 

Os Deputados, Pedro Pinto, Catarina Cabeceiras e Rui Martins. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto de 

congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

O próximo voto é um voto de congratulação à MiratecArts e é apresentado pelo 

Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Freitas. Faz 

favor, Sr. Deputado.  

Deputado Carlos Freitas (PSD): Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

MiratecArts – do Pico para o Mundo 

 

A cultura, a arte e o conhecimento são dos maiores valores que uma região pode 

transportar e delegar às novas gerações. 

E se aquelas forem criadas, produzidas e divulgadas a partir das nossas ilhas, é 

não só mais enriquecedor, como reforça a nossa capacidade de expandir as nossas 

ideias junto dos públicos de outras paragens. 

Com sede na Ilha do Pico desde 2012, a MiratecArts conta no seu historial com 

mais de 750 colaboradores açorianos e mais de 2000 artistas representantes de 64 

países, o que só por si revela a importância e a projeção que foi adquirindo ao 

longo dos 9 anos de existência. 
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Foi graças ao seu fundador, Terry Costa, que o projeto nasceu e foi ganhando 

internacionalmente o mérito e a consistência merecida. 

Nascido em Oakville, Canadá, foi na ilha do Pico que Terry Costa passou a sua 

adolescência, tendo voltado mais tarde ao seu país de origem, onde veio a terminar 

os estudos na Universidade de Toronto. 

Em 2011, Terry Costa decide voltar para o Pico definitivamente e, em 2012, funda 

a MiratecArts, assumindo em simultâneo o papel de presidente e o de diretor 

artístico. Desde essa data já organizou e realizou nove temporadas de cultura 

artística, movimentando milhares de artistas participantes e promovendo dezenas 

de intervenções. 

A Associação MiratecArts foi declarada de utilidade pública em 2018 pelo 

Governo Regional dos Açores, sendo ao longo destes anos galardoada por 

diversas entidades internacionais especialistas em cultura artística e, mais 

recentemente, em 2020, destacou-se como a Melhor Empresa Internacional de 

Eventos e Festivais de Arte, pela Global Excellence Award, LUX Life, do Reino 

Unido. 

A MiratecArts recebeu também o Prémio Nacional Audiência Artes & Letras e o 

seu fundador, Terry Costa, foi galardoado com o Prémio Herói Gerador por 

colocar os Açores no mapa cultural internacional.  

Ao longo da sua curta existência, a MiratecArts criou os Roteiros Madalena Arte 

Pública, Sorrisos de Pedra, Moinhos do Pico e a MiratecArts Galeria Costa.  

Deste modo, é da mais elementar justiça congratular o açoriano Terry Costa e a 

empresa por ele fundada, a MiratecArts, pela forma como tem desenvolvido a sua 

atividade ao longo dos últimos nove anos e contribuído para a divulgação do nome 

da Região no exterior. 

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, a Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores emite o presente voto de 

congratulação à atividade desenvolvida pela MiratecArts, e determina que se dê 
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conhecimento ao cidadão Terry Costa.  

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Pedro do Nascimento Cabral, João Bruto da Costa, Rui Espínola, 

Jaime Vieira, Elisa Sousa, Marco Costa e Paulo Gomes. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Rui Martins, faça favor. 

(*) Deputado Rui Martins (CDS-PP): Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:  

O Grupo Parlamentar do CDS, obviamente, associa-se a este voto de 

congratulação à MiratecArts, bem como aos outros votos que se seguirão do 

mesmo teor apresentados aqui por outros Grupos Parlamentares, efetivamente, 

pelo trabalho que esta associação tem realizado na promoção da cultura no Pico, 

na Região, bem como da projeção nacional e internacional que os projetos que 

desenvolvem imprimem aos Açores. 

Muito obrigado. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Também para a apresentação de um voto à MiratecArts, pelo Partido Socialista, 

tem a palavra o Sr. Deputado Mário Tomé. Faça favor, Sr. Deputado.  

Deputado Mário Tomé (PS): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do 

Governo:  

 

Voto de Congratulação 
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MiratecArts – Prémio de Melhor Empresa Internacional de Gestão de 

Festivais de Arte e Eventos em Portugal em 2020 

 

A MiratecArts recebeu recentemente o prémio de 'Melhor Empresa Internacional 

de Gestão de Eventos e Festivais de Arte', da Global Excellence Awards, 

produzidos pela LUX Life, na Inglaterra. 

O comunicado refere: "A MiratecArts tem demonstrado excelência, 

comprometimento e dedicação mesmo em tempos de incertezas. Depois de 

superar essa rutura, acreditamos, mais do que nunca, que a MiratecArts deve ser 

reconhecida. As entidades nomeadas ao prémio foram sujeitas ao rigoroso 

procedimento de verificação interna da LUX Life.  

O extenso processo de pesquisa e julgamento foi orientado pelo mérito e centrado 

numa avaliação aprofundada das habilidades e programas oferecidos. A 

MiratecArts demonstra experiência, dedicação e compromisso com a promoção 

da excelência.  

Esta abordagem trouxe sucesso e elogios ao longo dos últimos anos e reforça a 

posição da LUX Life de que os vencedores não são determinados pela 

popularidade dos votos, mas por mérito de suas contribuições para com a 

sociedade." 

A associação MiratecArts tem por finalidade realçar o indivíduo, a equipa e a 

produtividade organizacional no mundo da cultura artística. Foi fundada em 2012, 

pelo seu atual presidente e mentor, Sr. Terry Costa, com sede na Mirateca-

Candelária, Madalena, ilha do Pico. 

Em janeiro 2018, o Governo dos Açores declarou a associação como utilidade 

pública.   

Os projetos da associação incluem plataformas online, festivais, encontros, 

roteiros, galerias, publicação de livros, desde a construção à apresentação de 

espetáculos, atividades sazonais e workshops. A associação publica anualmente 4 
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revistas destacando programação de festivais entre outros eventos, projetos, 

oportunidades e os roteiros construídos.  

A associação está bem visível online com o site oficial e nas redes sociais. 

A comemorar 9 anos de existência e de programação dos Açores para o mundo, 

este prémio vem reconhecer o trabalho notável e extraordinário que tem sido 

desenvolvido pela MiratecArts e, nomeadamente, em especial, pelo seu mentor e 

presidente, o Sr. Terry Costa, na promoção e desenvolvimento cultural da ilha do 

Pico, dos Açores e de Portugal.  

A MiratecArts apresenta vários festivais de renome internacional como: o 

Montanha Pico Festival, com arte e aventuras na temática da cultura montanhosa; 

o Azores Fringe, que ocorre nas 9 ilhas dos Açores; o mais galardoado evento 

musical na Região Autónoma, o Cordas World Music Festival, que acontece 

anualmente em setembro na vila da Madalena; o AnimaPIX, o festival de 

animação do livro à tela, entre outros projetos, incluindo a propriedade ao ar-livre 

com mais de 26 mil metros quadrados para experimentação e inspiração aos 

artistas visitantes. A programação preenche um calendário repleto de atividades e 

projetos durante todo o ano. 

Este prémio é o reconhecimento do extraordinário trabalho desenvolvido e um 

estímulo, para a associação cultural MiratecArts e dos membros da associação em 

especial na pessoa do Sr. Terry Costa e dos mais de 750 colaboradores das 9 ilhas 

dos Açores, na continuação do desenvolvimento cultural artístico da ilha do Pico, 

da nossa Região, dos artistas regionais, promovendo oportunidades para 

chegarem mais além, simultaneamente abraçando talentos internacionais nas suas 

visitas aos Açores.  

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores a aprovação de um voto de congratulação pela conquista do prémio 

internacional, atribuído à MiratecArts, de Melhor Empresa Internacional de 
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Gestão de Festivais de Arte e Eventos em Portugal em 2020. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à MiratecArts, à Direção 

Regional da Cultura, à Assembleia e à Câmara Municipal da Madalena, à 

Associação de Municípios da Ilha do Pico e à junta e assembleia de freguesia da 

Candelária. 

Disse. 

Horta, Sala de Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Vasco Cordeiro, Mário Tomé e Miguel Costa. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto de 

congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Também para a apresentação de um voto à MiratecArts, tem a palavra o Sr. 

Deputado Pedro Neves, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado Pedro Neves (PAN): Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo: 

 

Voto de Congratulação 

MiratecArts recebe Prémio de Melhor Empresa Internacional de Gestão de 

Eventos e Festivais de Arte 

 

A MiratecArts, fundada em 2012 na ilha do Pico pelo luso-canadiano Terry Costa, 

tem como propósito, nas palavras do seu fundador e diretor artístico, “realçar o 

indivíduo, a equipa e a produtividade organizacional no mundo das artes e da 
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cultura.” Tem ainda como objetivos a promoção e a apresentação de artistas e 

eventos, de forma pluricultural, abrangendo as várias disciplinas artísticas. 

A MiratecArts conta com mais de 750 associados, provenientes das nove ilhas do 

nosso arquipélago, e já acolheu, mais de dois mil artistas de 64 países diferentes, 

nos diversos eventos criados e promovidos.  

Dentre eles, salientamos: o Azores Fringe Festival, o Cordas World Music 

Festival, o Montanha Pico Festival, o Encontro Pedras Negras – Writers Festival, 

O Azores Birdwatching Arts Festival e o AnimaPIX.   

Em 2020, com a forçosa paragem e adaptação de muitas atividades, da qual 

também se incluíram os eventos culturais, a MiratecArts reinventou-se na 

promoção dos seus eventos, da arte e da cultura açoriana. A associação investiu 

em projetos realizados ao ar livre, junto da natureza, permitindo uma presença 

física dos artistas e do público, ainda que em números muito reduzidos e com o 

devido distanciamento social. 

Desta forma, e apesar das contingências circunstanciais, a MiratecArts foi capaz 

de continuar a promover a arte e cultura açoriana, permitindo a expressão e 

atuação de vários artistas, com os eventos promovidos local e presencialmente, 

aliando à transmissão online, que permitiu o acompanhamento dos eventos nos 

quatro cantos do mundo.  

Importa salientar que mesmo antes do período pandémico surtido em 2020, a 

MiratecArts já se mostrava pioneira na presença e divulgação online dos seus 

eventos, permitindo uma disseminação internacional dos conteúdos artísticos 

apresentados.   

A MiratecArts mostra por isso, ser um palco de expressão pluricultural, 

funcionando, simultaneamente, como alavancagem, montra e porto de abrigo para 

muitos artistas, organizações e produções artísticas. Esta associação tem 

demonstrado ser uma ótima impulsionadora da cultura e arte açoriana, 

promovendo diversos eventos e festivais com o cunho da açorianidade.  
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A associação fundada por Terry Costa foi recentemente galardoada com o 

“Prémio de Melhor Empresa Internacional de Eventos e Festivais de Artes", pela 

publicação britânica LUXLife, que conta com um vasto e reconhecido programa 

de atribuição de prémios de mérito em variadas áreas e categorias.  

Este prémio internacional vem demonstrar e deixar patente a nível internacional 

o que já é localmente reconhecido, e que deve ser cada vez mais gratificado: o 

bom trabalho desenvolvido pela MiratecArts.  

Este prémio torna-se ainda mais relevante, considerando ser o único no panorama 

mundial nesta categoria.  

O meritório trabalho e reconhecimento da associação MiratecArts edifica-se na 

sua dedicada promoção e divulgação dos artistas locais e da cultura açoriana. 

Opera-se, também, como palco e montra dos Açores, mostrando a nossa cultura, 

a nossa história, a nossa arte e os nossos artistas, a públicos e eventos 

internacionais.  

Nos tempos incertos que atravessamos, a MiratecArts continua empenhada na 

promoção dos artistas, da arte e da cultura açoriana, estando já a planear e preparar 

um conjunto de eventos, dos quais se destaca a nona edição do Festival 

Internacional de Arte ‘Azores Fringe’. 

A MiratecArts é uma verdadeira embaixadora da cultura, da arte e dos artistas 

açorianos e muito se lhe deve na promoção dos Açores, colocando o nosso 

arquipélago no radar internacional da cultura e como destino, também, cultural.  

Citando o escritor André Malraux, “A cultura não se herda, conquista-se.”, e 

muito do que se tem vindo a conquistar culturalmente nos Açores se deve ao 

filantropo trabalho e empenho da associação MiratecArts e da dedicação de Terry 

Costa. 

Assim, por todo o desenvolvimento cultural e artístico açoriano gerado e 

potenciado pela MiratecArts, por todas as oportunidades criadas e por todo o 

destaque conferido a variados artistas regionais, pelo meritório prémio recebido, 
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congratulamos a associação MiratecArts, desejando muito sucesso na contínua 

missão de elevar a cultura e artistas açorianos.  

Muito obrigado.  

O Deputado, Pedro Neves. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto de 

congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Eu aproveito para lembrar as Sras. e os Srs. Deputados que a comunicação dos 

votos que estão a ser apresentados às outras forças políticas compete ao 

proponente. E, portanto, a Mesa teve a informação de que há Grupos 

Parlamentares que não têm os votos. Pedia que quem não os distribuiu aos outros 

Grupos e Representações Parlamentares que o proceda. 

Vamos continuar com os votos. O próximo é apresentado pelo Partido Socialista. 

É um voto de congratulação pelo 25.º aniversário da Associação de Andebol de 

Santa Maria. Para a sua apresentação, tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara 

Chaves. 

Deputada Bárbara Chaves (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e 

Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

Vigésimo quinto aniversário da Associação de Andebol da Ilha de Santa 

Maria 
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A 13 de março de 1996, nascia, em Vila do Porto, a Associação de Andebol da 

Ilha de Santa Maria, completando agora 25 anos de existência.  

O movimento associativo e desportivo na ilha de Santa Maria remonta aos anos 

90, altura em que foram implementadas medidas para reorganização de 

infraestruturas desportivas na Região.  

Em 1996, nesse âmbito, foi criada a Associação de Andebol da Ilha de Santa 

Maria, incentivada pelo então Delegado dos Desportos de Santa Maria, Prof. 

Amílcar Melo, e que tomou forma por iniciativa de dez jovens marienses que se 

constituíram como sócios fundadores e criaram esta associação, com o objetivo 

de “Promover e Desenvolver o Andebol Mariense”.  

Os sócios fundadores foram Ezequiel Araújo, Sérgio Teves, Sérgio Figueiredo, 

Manuel Medeiros, Roberto Cunha, Roberto Furtado, Mário Carvalho, Henrique 

Magalhães, Paulo Resendes e Inês Moura.  

De todos esses, Paulo Resendes e Inês Moura, continuam a desempenhar cargos 

de Direção na Associação de Andebol, com toda a motivação, persistência, 

resistência e espírito de missão que levaram à constituição da associação. 

Importa referir que a instalação desta Associação permitiu uma reorganização 

total da modalidade, com a dinamização do andebol na ilha, onde se melhorou a 

qualidade e desempenho de jogadores, treinadores e diretores técnicos, com 

incremento de uma cultura desportiva junto de crianças e jovens marienses em 

formação, situação que se mantém até aos dias de hoje.   

Referir que, durante estes 25 anos, o andebol mariense tem mantido honrosas 

presenças em vários palcos do andebol português – que muito nos orgulha – com 

presença assídua ao nível da arbitragem em eventos regionais e nacionais, bem 

como na formação constante de agentes não praticantes.  

Justo reconhecer que muita da motivação das crianças e jovens marienses que 

praticam a modalidade, está relacionada com o bom desempenho da equipa de 

andebol mariense que participa no campeonato nacional – o Clube Desportivo 
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“Os Marienses” – e que tem trazido à ilha inúmeras equipas nacionais, permitindo 

que estes jovens assistam a estes jogos, motivando-os, também por esta via, à 

prática da modalidade.  

A Associação de Andebol esteve, está e continuará a estar associada à prática 

desportiva e à adoção de hábitos de vida saudável, incutindo valores importantes 

em termos sociais, que influenciam estas gerações nas suas vidas futuras, através 

do trabalho articulado com os clubes que, ao longo dos anos, integram a 

associação.    

Assim sendo, atendendo a todo o trabalho desenvolvido pela Associação de 

Andebol da Ilha de Santa Maria em prol do fomento da modalidade e que tem 

permitido a prática desportiva de muitas crianças e jovens marienses, os 

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõem à Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos regimentais e 

estatutários aplicáveis, a aprovação de um voto de congratulação pela passagem 

do seu vigésimo quinto aniversário, e que desse voto seja dado conhecimento à 

Direção da Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria. 

Obrigada. 

Sala das Sessões, Horta, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Bárbara Chaves, Vasco Cordeiro e João Vasco Costa. 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto de 

congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Faz favor, Sr. Secretário. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado. 

Para a apresentação de um voto de congratulação também pelo 25.º aniversário 
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desta associação, tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Sousa, do Grupo 

Parlamentar do PSD. 

Deputada Elisa Sousa (PSD): Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

25.º Aniversário da Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria 

 

Os marienses são um povo dinâmico, ativo e com um sentido associativo que 

contrasta com a pequenez da ilha. São mais de duas dezenas de associações que 

ao longo do ano dinamizam as mais diferentes áreas de atividade e que dão 

movimento à frágil economia da ilha.  

Santa Maria, entre muitas outras particularidades, tem nos seus habitantes 

"grandes devotos" da atividade física, o que se traduz numa enorme dedicação e 

paixão ao desporto, com mais de 500 atletas federados, no qual o 

andebol desempenha um papel fundamental. 

A Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria (AAISMA) comemorou, no 

passado dia 13 de março, vinte e cinco anos de existência.  

Em 1996, com o crescimento e desenvolvimento desportivo nos Açores da prática 

desportiva, foi criada a Associação de Andebol da Ilha de Santa Maria, o que 

permitiu ao Andebol organizar-se e melhorar a sua qualidade e enraizar-se na 

cultura desportiva mariense. Com quadros técnicos devidamente formados e 

atletas dedicados, ao longo de 25 anos formaram-se gerações de jovens atletas que 

colocaram o nome de Santa Maria no mapa do andebol regional e nacional. Com 

as dificuldades associadas à vivência insular, o percurso desta modalidade, assim 

como tantas outras, não foi fácil, contudo, e com o empenho de todos os marienses 

que, de uma forma ou de outra colaboraram com a Associação, foi possível 

superar os obstáculos e desenvolver um trabalho de qualidade, que se concretizou 
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com as presenças honrosas em vários palcos do andebol português.  

No que diz respeito à arbitragem, os marienses não ficam atrás e têm tido uma 

presença digna em eventos regionais e nacionais.  

Honrando assim os fundadores desta Associação que, com o intuito de "promover 

e desenvolver o andebol mariense”, tiveram a ousadia de criar, no ano de 1996, a 

Associação de Andebol, com o propósito de promover o bem-estar físico da sua 

comunidade, incentivando a prática desportiva saudável, o Grupo Parlamentar 

do PSD/Açores propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, a aprovação de um voto 

de congratulação, do qual deverá ser dado conhecimento à Associação de Andebol 

da Ilha de Santa Maria, aos seus sócios fundadores, à Câmara Municipal de Vila 

do Porto e a todos os Clubes Desportivos que desenvolveram e ainda desenvolvem 

a modalidade do andebol. 

Muito obrigada. 

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Pedro do Nascimento Cabral, João Bruto da Costa, Rui Espínola, 

Jaime Vieira, Elisa Sousa e Marco Costa. 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Muito bem! 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.  

Pergunto se há inscrições. Parecendo não haver, vamos passar à votação deste 

voto de congratulação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Para a apresentação de um voto pelos 100 anos do Clube Desportivo 

Santa Clara, pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Vílson Ponte 

Gomes. 
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Deputado Vílson Ponte Gomes (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

100 anos do Clube Desportivo Santa Clara 

 

Foi a 31 de janeiro de 1921, conforme consta no artigo 1.º dos Estatutos do Clube 

Desportivo Santa Clara – como orgulhosamente dizem os adeptos açorianos – 

que, por vontade popular, nasceu a história do Clube Desportivo Santa Clara. 

Estamos, por isso, a assinalar uma história que já conta com cem anos de 

conquistas.  

O futebol é, claramente, a modalidade em maior destaque ao longo destes cem 

anos de conquistas, mas a história não se resume ao futebol. 

O Santa Clara é também uma referência, pelos brilhantes desempenhos, no 

Hóquei em Patins, no Basquetebol, no Atletismo, no Futsal, no Ciclismo, entre 

outras modalidades.  

O Santa Clara é, inquestionavelmente, um clube com uma história gravada a letras 

douradas no desporto.    

Uma história que começou em Santa Clara, localidade emblemática de Ponta 

Delgada, e que através do suor de briosos atletas e de visionários dirigentes 

extravasou fronteiras e se tornou, há muito, num clube da Região Autónoma dos 

Açores, num símbolo maior do desporto açoriano e um dos mais importantes 

clubes de Portugal. 

De facto, o palmarés desportivo do Clube Desportivo Santa Clara marca grandes 

momentos gloriosos, logo no primeiro título ganho no longínquo ano de 1923 com 

a conquista da “Boneca”.  

E assim tem sido. Na década de 30, o palmarés desportivo do clube regista longos 

sucessos, iniciando a hegemonia no futebol micaelense com uma série vitoriosa 
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de sete campeonatos seguidos de 1931 a 1937. A par destas conquistas, a 3 de 

maio de 1935, o Clube Desportivo Santa Clara, fez a sua primeira digressão ao 

Continente Português, tornando-se assim o primeiro clube dos Açores a competir 

“fora de portas” no futebol. 

Outro grande momento do clube, foi a conquista da II Liga de Honra na época de 

1998/1999 e, nesta época, a subida inédita e merecida à I Liga – principal escalão 

do futebol português – tendo disputado o campeonato em 1999/2000. 

Em 2000/2001, o Clube Desportivo Santa Clara voltaria a enriquecer ainda mais 

o seu palmarés, ao conquistar o título de Campeão Nacional da II Liga e retomaria 

à I Liga, por mais duas épocas, 2001/2002 e também 2002/2003. 

Entre tantos e grandes feitos, o Clube Desportivo Santa Clara repetia o feito, na 

época de 2018/2019, com mais uma presença na primeira divisão do Futebol 

Português e ali continua até hoje a consolidar ao mais alto nível na primeira liga 

e a espalhar a palavra Açores para todo o Mundo. 

Ao completar cem anos de uma história ímpar é, pois, digno reconhecer os feitos 

desportivos do Clube Desportivo Santa Clara e bem o trabalho inestimável de 

todos os seus atletas, colaboradores, dirigentes, sócios e adeptos que contribuíram 

muito para a prática desportiva e competitiva de muitas gerações de açorianos, 

projetando um século de história para toda uma Região, um País, uma diáspora e 

para todo o Mundo. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista dos Açores propõe o seguinte voto de congratulação: 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão 

plenária, aprova o presente voto de congratulação pelo centésimo aniversário do 

Clube Desportivo Santa Clara. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento ao Presidente da Assembleia 

Geral do Clube, ao Presidente da Direção, à Associação de Futebol de Ponta 

Delgada, à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Portuguesa de Futebol 
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Profissional. 

Obrigado. 

Sala de Sessões, 23 de março de 2021. 

Os Deputados, Vasco Cordeiro, Vílson Ponte Gomes, Francisco César e Célia 

Pereira. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra. 

(*) Deputado Joaquim Machado (PSD): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo:  

Efetivamente, o Santa Clara é uma referência do desporto açoriano, um clube que, 

desde muito cedo, ultrapassou as fronteiras do lugar onde nasceu, o lugar de Santa 

Clara, freguesia de São José, e que, também, desde muito cedo, se tornou eclético 

nas modalidades cujos atletas foram praticando, destacando-se, para além, 

naturalmente, do futebol, sobretudo no hóquei em patins, ainda que, nos dias que 

correm, a sua atividade desportiva quase esteja cingida ao futebol e ao futsal. 

A fundação do Clube Desportivo Santa Clara está envolta em polémica. E 

segundo os mais puritanos do elemento histórico, 1921 não terá sido, 

efetivamente, a data da fundação do clube, mas, sim, o seu ato fundacional terá 

ocorrido, efetivamente, no dia 12 de maio de 1927, altura em que foi, 

efetivamente, eleito o primeiro elenco diretivo deste clube. 

Talvez tenham razão os que se inclinam para esta data fundacional com o 

momento inicial do clube, até porque a data referida neste voto de congratulação 

do Partido Socialista como sendo o primeiro título ganho por aquele clube 

também merece algum reparo, porque, efetivamente, 1923 é o ano da fundação da 

Associação de Futebol de Ponta Delgada e só na época seguinte, 1924/25, se 

disputou pela primeira vez o título de Campeão de Futebol de São Miguel. E, 

curiosamente, durante as primeiras quatro edições dessa prova, a competição foi 

ganha pelo clube União Sportiva, por sinal, um clube também da freguesia de São 
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José, onde, então, se integrava o lugar de Santa Clara.  

É verdade que o Santa Clara terá sido o primeiro clube dos Açores, seguramente 

de São Miguel foi, a realizar competições desportivas fora do espaço insular, do 

espaço açoriano. E se isso foi importante, mais importante terá sido, seguramente, 

as vezes em que aquela equipa se desalocou à diáspora, ali fazendo matar as 

saudades de tantos santaclarenses e de outros amantes do desporto-rei micaelense, 

que por terras dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente nesses dois países, 

vieram a residir e, portanto, fazendo ali o seu percurso de vida.  

A época de 1998/99 é uma época que assinala na história do Clube Desportivo 

Santa Clara por ter sido a época em que o clube conquistou o primeiro título de 

Campeão Nacional da Segunda Divisão, permitindo-lhe o acesso à liga maior do 

futebol português. 

Mas nesta invocação histórica dos feitos do Santa Clara, julgo que também deve 

haver lugar para relembrar a época de 1982/83, altura em que o Santa Clara 

ingressou definitivamente nas competições nacionais, de onde nunca mais saiu e, 

seguramente, nunca mais sairá. Uma época que, por mero acaso ou coincidência, 

tive a honra de integrar o plantel daquela equipa.  

Regista-se na história deste clube três subidas de divisão, três permanências na 

primeira liga, a atual a mais duradoura de todas, que queremos com muitos 

sucessos, maiores ainda do que aquele registado na época passada, onde o Santa 

Clara obteve a melhor classificação de sempre, com o nono lugar. 

Apesar da polémica que continua a envolver a data da fundação do Clube 

Desportivo Santa Clara, 1921 ou 1927, estamos convencidos de que o contributo 

do Santa Clara para a história do futebol e do desporto açoriano é merecedor de 

um voto de congratulação e não são essas dúvidas que deixarão o PSD de 

acompanhar a iniciativa do Partido Socialista. 

Associamo-nos, portanto, com entusiasmo, felicitando o Santa Clara, os seus 

dirigentes, os atuais atletas, os antigos, aqueles que já partiram para a eternidade, 
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no fundo, todos aqueles que contribuíram para que o clube e o desporto açoriano 

se projetassem para além das fronteiras das nossas ilhas.  

Muito obrigado. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Para a apresentação de um voto de congratulação pelos 50 anos do Jornal 

“Portuguese Times”, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. 

Deputado Pedro do Nascimento Cabral. 

Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado Pedro Nascimento Cabral (PSD):  

 

Voto de Congratulação 

50 anos do Jornal “Portuguese Times” 

 

O prestigiado jornal “Portuguese Times” comemorou, no passado dia 8 de 

fevereiro, cinquenta anos de existência. 

Publicado ininterruptamente desde 1971, o “Portuguese Times”, fundado por 

Augusto Saraiva, nasceu em New Jersey, Newark, e em 1974 transferiu-se para 

uma das cidades mais açorianas dos Estados Unidos da América, New Bedford, 

passando a conhecer um período de forte crescimento, fruto do esforço, dedicação 

e paixão dos seus profissionais e colaboradores. 

O sucesso deste semanário de língua portuguesa não teria sido possível sem os 
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contributos dos seus antigos proprietários Joseph Fernandes, Richard Aldrich e 

João Rocha, bem como pelo atual administrador Eduardo Sousa Lima e o seu 

diretor Francisco Resendes, que têm mantido a circulação nacional do 

“Portuguese Times”, o qual apresenta assinantes em quase todos os estados norte-

americanos, permitindo, assim, que os seus milhares de leitores continuem a par, 

entre outras, das atividades desenvolvidas pelas comunidades luso-americanas 

nos Estados Unidos da América e das noticias do país que trazem no coração: 

Portugal.  

Ao longo de todo o seu percurso, o “Portuguese Times”, para além de um 

importante difusor de notícias e de opinião, assumiu um papel insubstituível no 

estabelecimento de uma verdadeira e efetiva ligação entre as comunidades 

portuguesas dos Estados Unidos da América e entre estas e o nosso país, com 

especial destaque para a Região Autónoma dos Açores.  

Conforme provam as suas edições, o jornal “Portuguese Times” sempre teve uma 

forte preocupação na defesa e divulgação da língua e cultura portuguesas, 

valorizando permanentemente as mais diversas atividades e iniciativas sociais e 

culturais dinamizadas pelos importantes movimentos associativos existentes nas 

comunidades luso-americanas, que constituem pilares determinantes da 

permanência dos nossos costumes e tradições no mais importante país que soube 

acolher milhares de emigrantes açorianos e lhes deu novas e melhores perspetivas 

de vida. 

Veículo constante de emoções, pela circunstância de contribuir para manter acesa 

a identidade da comunidade luso-americana, com as suas tradições religiosas, 

sociais e culturais, atenuando as saudades imensas entre esta e o nosso país, o 

“Portuguese Times” mantém um conjunto de colaboradores diversificado e 

representativo de todos os quadrantes da comunidade que serve, honrando um 

jornalismo isento e a expressão de uma opinião livre e plural em língua 

portuguesa. 
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Este prestigiado jornal acompanhou importantes acontecimentos da nossa história 

recente, como a implementação da democracia em Portugal, o reconhecimento 

constitucional das Autonomias dos Açores e da Madeira, mas também seguiu os 

trágicos sismos dos anos de 1980 e de 1998, que assolaram as ilhas do grupo 

central da Região Autónoma dos Açores, tendo desenvolvido, a partir das suas 

páginas, importantes movimentos de solidariedade entre a nossa comunidade 

emigrante, que angariaram significativos apoios destinados à reconstrução e aos 

açorianos mais afetados pelos terríveis abalos de terra, contribuindo, assim, para 

minimizar o nosso sofrimento. 

O “Portuguese Times” tem sido um importante divulgador das iniciativas 

religiosas, culturais e sociais que os nossos emigrantes e os seus descendentes 

mantêm vivas na Nova Inglaterra, com destaque para as Grandes Festas do 

Espírito Santo, que se realizam todos os anos em Fall River, os festivais de bandas 

de música luso-americanas, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades em Massachusetts e Rhode Island. 

Aquando da comemoração do seu vigésimo quinto aniversário, o jornal 

“Portuguese Times” foi condecorado com a placa de Mérito das Comunidades 

Portuguesas, pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, dado o 

importante papel na preservação e divulgação da cultura e identidade do nosso 

país nos Estados Unidos da América. 

Apesar das rápidas mudanças no universo da imprensa escrita, acentuadas pelos 

novos tempos de pandemia, o jornal “Portuguese Times”, sob a direção Francisco 

Resendes, mantem-se fiel aos ideais que determinaram sua fundação, assumindo 

uma colaboração permanente com outros órgãos de informação do nosso país, 

nomeadamente com a RTP Internacional e com o jornal Diário dos Açores. 

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais e estatutárias aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do PSD Açores propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores que aprove o presente voto de congratulação pelos 50 anos 
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de existência do jornal “Portuguese Times”, e determine que se dê conhecimento 

do mesmo aos seus órgãos sociais.  

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Pedro do Nascimento Cabral, João Bruto da Costa, Rui Espínola, 

Jaime Vieira, Elisa Sousa e Marco Costa. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado José Contente, tem a palavra. Faz favor. 

(*) Deputado José Contente (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo:  

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a este voto de 

congratulação. 

Como se sabe, a tradição nos Estados Unidos, em matéria de imprensa escrita, 

parece que remonta à segunda metade do século XIX, mas é justo salientar que os 

jornais, como o “Portuguese Times”, resistiram ao tempo e resistiram também a 

muitas crises que entretanto ocorreram no período dos seus merecidos 50 anos de 

identidade da cultura portuguesa, também da açoriana, e, naturalmente, também, 

como órgão que religa Portugal e os Açores às nossas comunidades, que potencia 

mesmo o nome de Portugal nos Estados Unidos da América (que é a maior 

potencia mundial) e, por outro lado, mata saudades a muitos dos nossos 

emigrantes. 

Aliás, esta função deste importante órgão de comunicação social acaba por servir 

mesmo para que, como disse Weber de Freitas num escrito sobre a imprensa 

portuguesa nos Estados Unidos, às vezes é só isso que ainda continua a ligar, 

permanente e diariamente, os emigrantes à sua terra. E é por isso que a imprensa 

falada e escrita em língua portuguesa tem esta importância fundamental para os 

nossos emigrantes também. 

Por tudo isso (e não seria pouco), o Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

associa-se, com gosto, a este voto de congratulação. E também quero, de algum 
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modo, aqui, elogiar a presença do “Portuguese Times” nas nossas comunidades, 

mas também no alcance e na projeção que ele dá ao nome de Portugal e aos 

Açores.  

Muito obrigado. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Para a apresentação de um voto de congratulação pelo Dia Internacional da 

Mulher de 2021, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves. Faz favor, Sr. 

Deputado.  

Deputado Pedro Neves (PAN): Obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

 Dia Internacional da Mulher 2021 

 

O Dia Internacional da Mulher é comemorado desde 1975, como data 

oficialmente registada pelas Nações Unidas. 

Historicamente, marca um avanço simbólico depois de várias lutas no fim do 

século XIX e início do século XX, particularmente vigorosas, dentro de contextos 

políticos e partidários pela reivindicação de direitos, como, por exemplo, o voto.  

Tendo o movimento das mulheres rapidamente assumido uma dimensão global, 

este dia é atualmente celebrado em quase todo o mundo. 

Podemos afirmar que o Dia da Mulher não marca apenas uma postura feminista 
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na sociedade que vivemos, mas celebra, acima de tudo, a conquista. A conquista 

do feminino, da mulher numa esfera tão englobante quanto as vitórias das 

mulheres nos mais diversos contextos étnicos, culturais, socioeconómicos e 

políticos. 

O mais curioso historicamente, e que não nos pode deixar de obrigar a fazer uma 

reflexão, são as razões pelas quais ainda comemoramos este dia nos tempos que 

vivemos. O que ainda não mudou no paradigma dos géneros que nos leve a ter de 

marcar e vincar esta data e agora mais que nunca? 

Segundo dados da Unicef, todos os anos, 18 milhões de adolescentes são forçadas 

a casar-se antes dos 18 anos. Mais de 200 milhões de mulheres foram vítimas de 

mutilação genital, sendo que em Portugal, em 2019, registaram-se, pelo menos, 

129 casos.  

Em termos de violência doméstica, os números não são mais animadores em 

relação às mulheres. Em 2019, um total de vinte e oito mulheres e 2020 de vinte 

e sete terão morrido. Segundo a APAV, em 2019, 81% das vítimas de crimes e 

outras formas de violência foram mulheres. 

Particularmente nos Açores, e em relação a dados emitidos em novembro de 2020, 

verificamos um aumento exponencial de denúncias após período de confinamento 

relativamente a vítimas de violência doméstica, com especial incidência, 

novamente, em mulheres. Dentro deste contexto, consideramos imperiosa a 

necessidade de mais meios policiais, judiciários e criminais nos casos de violência 

doméstica e pedofilia registados na Região.   

2021 é o ano do auge da aclamação da geração da Igualdade por todo o mundo e 

neste Dia da Mulher devemos observá-lo com a maior veemência. 

O Regulamento para o Fundo de Recuperação e Resiliência prevê que a igualdade 

de género e a igualdade de oportunidades devem ser tidas em linha de conta e 

prevenidas para aquando da alavancagem para o processo de execução dos planos 

nacionais de recuperação. 
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Saudamos, por isto, todas as mulheres, as associações e movimentos cívicos que 

atuam na área dos direitos humanos e das mulheres. Prestamos a nossa 

homenagem a todas as mulheres e homens, assim como os movimentos 

associativos, que lutam contra a discriminação e violência de género e, uma 

palavra especial, sobretudo, às vítimas que sofreram e sofrem nas mãos da 

discriminação e violência de género.  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: Gostaríamos de terminar e destacar algumas mulheres que marcaram 

a história e, particularmente, deste ano. No campo do desporto, a atleta terceirense 

Ana Margarida Filipe que trouxe, uma vez mais, para os Açores, 4 medalhas pela 

sua representação nacional nos campeonatos da Europa de atletismo adaptado de 

pista coberta. Desta feita, e apesar da pandemia que condicionou os treinos, a 

atleta conquistou quatro medalhas e ultrapassou os seus recordes pessoais, pelo 

que lhe dedicamos este voto, sem esquecer a sua treinadora, Paula Costa.  

A cientista Elvira Fortunato, vencedora do Prémio Pessoa 2020, engenheira de 

materiais, tem já uma larga lista de invenções e inovações onde se destaca o 

transístor de papel. Esta inovação eleva a importância das mulheres no mundo da 

ciência e da cultura, em plena pandemia, a um nível de excelência dentro e fora 

do país e espelha o contributo notável para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação português. 

Agora e mais de que nunca temos de olhar a mulher, não como um ser frágil, mas 

como alguém que tem de ser tratado de forma igual e isso é para nós a questão 

central na real inversão de políticas efetivas.  

Muito obrigado. 

O Deputado, Pedro Neves. 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Muito bem! 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  
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Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Sabrina Furtado, faz favor. 

(*) Deputada Sabrina Furtado (PSD): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD associa-se ao voto do Sr. Deputado 

Pedro Neves, do PAN, embora, num mundo ideal, já não fosse necessário 

comemorar o Dia da Mulher. Hoje, comemorarmos e sinalizarmos o Dia 

Internacional da Mulher em todo mundo, por vários motivos, é sempre um sinal 

de que ainda há mulheres que precisam que todo o mundo se lembre que, por 

vários fatores, de enculturação, seja qual for, ainda sofrem e muitas delas nem têm 

sequer a quem recorrer, o que faz de nós, aqui, em relação a tantas outras, umas 

privilegiadas. 

Lembro, ao longo da história, por exemplo, o Movimento das Sufragistas que deu 

às mulheres a capacidade de poder votar, a capacidade de poder ter os mesmos 

direitos políticos de que os homens e que me deu a mim e a todas nós neste 

Parlamento a oportunidade de estarmos aqui com voz e com igualdade de 

circunstâncias em relação a todos os nossos pares.  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Oradora: Por isso, a todas as que nos trouxeram até aqui, naturalmente, temos 

mais é que agradecer. 

Infelizmente, no mundo, hoje, ainda, é muito necessário muitas mulheres 

mostrarem todos os dias resiliência e superação para que consigam minimamente 

fazer valer os seus direitos. Eu acho que o que nós temos que ser não é feministas, 

o que nós temos que ser é humanistas! Não deve haver diferença entre homens e 

mulheres!  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

A Oradora: Apesar de esta ser uma luta de todos nós e que não acaba aqui. 

Apesar de haver uma frase muito simples, de que eu gosto muito, que diz que 

“metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas”. 
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Muito obrigada. 

 

(Aplausos dos Deputados das bancadas do PSD, do PPM, da IL e do PAN) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.  

Tem agora a palavra a Sra. Deputada Célia Pereira. Faz favor, Sra. Deputada. 

(*) Deputada Célia Pereira (PS): Muito obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Srs. 

Membros do Governo Regional:  

O Partido Socialista associa-se também ao voto de congratulação pelo Dia 

Internacional da Mulher. De facto, em pleno século XXI, 2021 mais 

concretamente, com a Agenda 2030 e com os olhos postos num Planeta 50-50, 

falarmos ainda das desigualdades que as mulheres são vítimas diariamente, ter 

ainda as mulheres como o principal rosto das crises e da atual pandemia que 

enfrentamos, trazer ainda a esta Assembleia este dia e este assunto, faz-nos pensar 

naquilo que temos andado a falhar ao longo de séculos, milénios de humanidade.  

E talvez a mudança passe por um reinvestimento na educação, no colocar a mulher 

em pé de igualdade com os homens, fazer com que elas sejam vistas como iguais, 

não como elemento mais frágil, não como figura que deve ser tratada com 

cuidados especiais ou que nos momentos mais difíceis acaba por ser sempre 

aquela que é mais vítima dessas mesmas dificuldades. 

Associamo-nos, também, não apenas à homenagem a estas duas ou três mulheres, 

mas a todas as mulheres independentemente da sua condição, independentemente 

da sua idade, independentemente do território que habitam, que no dia a dia 

continuam a fazer a diferença e continuam a ser a base e a estrutura de muitos 

homens e mulheres, que fazem também eles a diferença na construção de uma 

sociedade que se quer mais e melhor.  

E, portanto, é com os olhos postos no futuro que, hoje, aqui, reafirmamos que 
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ainda há muito a fazer para que as mulheres sejam vistas como iguais em todas as 

esferas da vida, em todos os dias. 

Muito obrigada. 

 

(Aplausos dos Deputados das bancadas do PS e do PAN) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, faça favor. 

(*) Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Obrigada, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo:  

O Grupo Parlamentar do CDS, naturalmente, associa-se a este voto do Deputado 

Pedro Neves pelo voto de congratulação do Dia Internacional da Mulher, porque, 

sem dúvida, infelizmente, ainda, hoje em dia, existem muitas mulheres que estão 

em situações de fragilidade e situações de grande dificuldade. E todos nós, que 

desempenamos funções nesta Casa, devemos ter um olhar atento para estas 

situações.  

Mas também, para além de celebrar este dia, é exatamente isso, pensarmos nestas 

situações de grande fragilidade que muitas mulheres passam, mas também é o dia 

de celebrar as conquistas das mulheres, provenientes dos mais diversos contextos 

étnicos, culturais, socioeconómicos e políticos.  

Muito obrigada. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PAN) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Furtado. 

(*) Deputado Carlos Furtado (CH): Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-

Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

O Chega, um Grupo Parlamentar pequeno e apenas constituído por dois homens, 

não podia também deixar de se associar a esse voto apresentado pelo PAN porque 

reconhecemos o valor da mulher na nossa sociedade. E reconhecemos, desde logo, 

não pelo facto de elas também estarem aqui representadas neste espaço, onde o 

contributo delas, as sensibilidades femininas, tantas vezes contribuem para que 

haja pontos provavelmente quase intransponíveis noutros cenários se não tivesse 

a presença das mulheres, mas principalmente por percebermos que noutras regiões 

desse mundo as mulheres são tantas vezes injustiçadas, são tantas vezes usadas na 

sociedade para satisfação de tantas mentes menos responsáveis. 

Aa mulheres, pelo trabalho que desempenham na sociedade, porque a natureza 

lhes conferiu a elas e apenas a elas o direito e a possibilidade de serem mães, 

veem, desde logo, no seu percurso de vida, um dilema. Um dilema que parte 

principalmente da satisfação profissional na sua carreira profissional, que muitas 

vezes tem que ser interrompida e às vezes irremediavelmente interrompida pela 

digna função de ser mãe. 

Portanto, nós, enquanto homens, temos a obrigação moral de lhes ser eternamente 

agradecidos pela função que elas representam na nossa sociedade. 

Obrigado, mulheres, pela vossa presença na nossa vida. 

Muito obrigado. 

 

(Aplausos dos Deputados das bancadas do PSD, do CDS-PP e do PAN) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Manes. Faz favor, Sra. Deputada. 

(*) Deputada Alexandra Manes (BE): Obrigada, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 
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Membros do Governo: 

Como não podia deixar de ser, o Bloco de Esquerda associa-se ao voto 

apresentado pela Representação Parlamentar do PAN. Não há muito a dizer. 

Muito já foi dito acerca do papel da mulher na sociedade, dos séculos de lutas 

difíceis que todas as mulheres têm enfrentado para se afirmar. É nas mais diversas 

áreas da sociedade.  

É evidente que sabemos tudo o que falta fazer ainda, mas não posso deixar de 

referir aqui e de dar um grande enfoque à questão de todas as feministas, tal como 

as sufragistas que nos permitiram a possibilidade de votar e participar ativamente 

na sociedade, é a essas feministas de séculos, é a estas feministas de agora que 

devemos muito e muito. 

Se nós formos por aquilo que foi aqui mencionado, o mérito da mulher, não nos 

podemos esquecer que não é dado as mesmas possibilidades a todas as mulheres 

e que nem todas as mulheres têm o mesmo percurso e conseguem fazer o mesmo 

percurso, nem todas as mulheres têm o direito à educação e nem todas as mulheres 

são vistas como um parceiro ativo na sociedade, mas sim como um mero membro 

de reprodução e de criação de mais bebés para esta sociedade. É assim que muitas 

das mulheres são encaradas. Portanto, o mérito pode não servir a todas as 

mulheres.  

E reforço aqui a importância que todo o feminismo teve, tem e terá para o papel 

da mulher na sociedade. 

Muito obrigada. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Em especial em alguns 

regimes! 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.  

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto 

da Representação Parlamentar do PAN. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

Sras. e Srs. Deputados, estamos a votar. 

Sr. Secretário, faça favor de anunciar a votação. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: O próximo voto de congratulação é do Partido Socialista, é pelo 25.º 

aniversário do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel. Para a sua 

apresentação, tem a palavra a Sra. Deputada Célia Pereira. Faz favor, Sra. 

Deputada. 

Deputada Célia Pereira (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo Regional, Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

25 anos do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel 

 

A 21 de março de 1996, cerca de cinco anos após a constituição do primeiro Banco 

Alimentar Contra a Fome português, em Lisboa, um grupo de cidadãos 

preocupados com as situações de carência alimentar na ilha de São Miguel, criava, 

em Ponta Delgada, o Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel. Uma 

associação sem fins lucrativos e com estatuto de instituição particular de 

solidariedade social. 

Na génese destes e de todos os 21 Bancos que integram a Federação Portuguesa 

dos Bancos Alimentares Contra a Fome, a qual, por sua vez, faz parte da 

Federação Europeia dos Bancos Alimentares, com sede em Paris, encontram-se 

os princípios da dádiva e da partilha, na gratuidade das contribuições como forma 

de lutar contra o desperdício de alimentos e na sua repartição pelas pessoas mais 

necessitadas, através de instituições humanitárias e de solidariedade social.  

O Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel sustenta a sua ação, tal como 

os seus pares, no voluntariado e no mecenato.  
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Em 25 anos de atividade, este Banco Alimentar recolheu, através de doadores, 

programas comunitários e as suas 46 campanhas junto da população, cerca de sete 

milhões e 800 mil quilos de alimentos, correspondendo a um valor financeiro de 

7 milhões e 900 mil euros.  

A distribuição operou-se numa base diária e discreta, através de associações 

implantadas em todas as freguesias da ilha, beneficiando, no último ano, cerca de 

1800 famílias mensalmente e, nestes 25 anos de atividade, mais de 300 mil 

pessoas, seja pela entrega de cabazes, seja pela canalização de excedentes para 

instituições que servem refeições sociais.  

Sendo de realçar, para esse efeito, uma efetiva metodologia de trabalho em rede 

com os serviços de ação social do Governo e com as suas 75 instituições parceiras.  

Igualmente, é de evidenciar o desenvolvimento de projetos e de iniciativas de 

acompanhamento junto das famílias beneficiárias de alimentos, seja no domínio 

da reciclagem e da reutilização, do combate ao desperdício, gestão doméstica e 

nutrição e, mais recentemente, no incentivo ao cultivo dos quintais. 

O Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel destacou-se em 1998 ao liderar 

a campanha de angariação de bens alimentares e de primeira necessidade a favor 

dos sinistrados do sismo das ilhas Faial e Pico, o que lhe mereceu o 

reconhecimento oficial de entidade “de superior interesse social”. 

Em 1999, lançou a Campanha de Ajuda Humanitária “Dos Açores para Timor”, 

que reuniu a Diocese, a Caritas e a Associação de Amizade Açores-Timor, e 

resultou no envio de uma elevada verba para Timor. 

Em 2014, foi agraciado, pelo Governo Regional e Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico. 

Mais recentemente, destacou-se, logo desde o início da presente crise pandémica, 

pela resposta imediata no apoio às famílias mais afetadas economicamente, 

através da implementação da Rede de Emergência Alimentar, o que veio a resultar 

num extraordinário movimento de solidariedade, concretizado em significativas 
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doações e no envolvimento de muitas dezenas de voluntários. 

Esta afirmação define de modo claro e inequívoco o objetivo final da sua missão 

e ação, materializando, no território em que intervêm, parte do que se defende no 

ponto 1 do artigo 25.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, passo a 

citar, “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar 

e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais 

necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 

viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade.”, fim de citação. 

Estes 25 anos de atividade, do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel, 

constituem um legado inestimável do estar, verdadeiramente, ao serviço do outro, 

de quem realmente necessita. 25 anos de um legado de vivências humanistas de 

voluntariado, trabalho em rede e em parceria, entreajuda e de dádiva. 

Um quarto de século de atividade que impressiona pelos seus resultados, pelos 

efeitos que teve em momentos de crise, pela capacidade de envolvência e 

generosidade da comunidade, pelos contributos na construção de relações de 

proximidade, solidariedade e reciprocidade que unem os Açores no mesmo 

propósito.  

O Partido Socialista dos Açores saúda esta organização no seu 25.º aniversário e, 

em particular, todos os seus Órgãos Sociais que, ao longo desse período, sob a 

égide dessa instituição privada de solidariedade social, contribuíram e 

contribuem, de forma voluntária e generosa, para atenuar desigualdades e suprir 

carências alimentares de muitas famílias e de cidadãos e cidadãs açorianos 

privados dos recursos necessários à satisfação de direitos elementares como o 

direito à alimentação. 

Assim, e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista dos Açores propõe à Assembleia Legislativa da Região 
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Autónoma dos Açores o presente voto de congratulação pelos 25 anos de 

existência do Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel, e que se dê 

conhecimento do mesmo aos seus órgãos sociais. 

Muito obrigada. 

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021. 

Os Deputados, Vasco Cordeiro, Célia Pereira e Vílson Ponte Gomes, 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Jaime Vieira. Faz favor, 

Sr. Deputado.   

(*) Deputado Jaime Vieira (PSD): Exmo. Sr. Presidente, Exmas. Sras. e Srs. 

Deputados, Exmos. Srs. Membros do Governo:  

O Grupo Parlamentar do PSD, logicamente, associa-se a este voto, pois trata-se 

de um reconhecimento a quem, durante muito tempo, anda a auxiliar várias 

famílias açorianas. Este facto torna-se ainda mais importante quando encontram 

do outro lado instituições, pessoas em nome individual, que tudo fazem para que 

este grande movimento possa também ter o sucesso que nós sabemos que tem. 

Mais importante ainda é salientar que, nesta fase pandémica, o Banco Alimentar, 

tal como outras associações, também teve um papel preponderante, pois assistiu-

se, em algumas situações, a problemas muito complicados, quer a nível de 

rendimento das próprias pessoas, e que o Banco Alimentar foi sempre um balão 

de oxigénio para essas mesmas famílias. 

E é neste sentido que nos associamos a este voto e que, em nome do Grupo 

Parlamentar do PSD, queremos dizer: um bem-haja a todos aqueles que 

continuam a colaborar com aqueles que mais necessitam. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste voto. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: O próximo voto de congratulação é apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, pelos 475 anos da Instituição da Ermida da Nossa Senhora 

da Consolação na Ribeira Seca, vila de São Sebastião. Para a sua apresentação, 

tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares. Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado Luís Soares (PSD): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

 

Voto de Congratulação 

475 anos da Instituição da Ermida de Nossa Senhora da Consolação na 

Ribeira Seca - Vila de São Sebastião, em 1546 

 

A 19 de fevereiro de 2021, passaram-se 475 anos sobre a Instituição da Ermida 

da Ribeira Seca, por testamento de Gaspar Gonçalves Ribeira Seca e sua segunda 

mulher Clara Gil Fagundes, na propriedade que tinha herdado de seu pai, Gonçalo 

Anes da Fonseca, que chegara à Terceira na companhia de Jácome de Bruges, 

sendo assim um dos primeiros povoadores da ilha. 

A referida Ermida, de pequenas dimensões, seria reformada em 1552, ainda em 

vida de Gaspar Gonçalves Ribeira Seca, sendo ampliada após o terramoto de 24 

de maio de 1614, que a deixou bastante danificada. 

Mais de dois séculos volvidos, por requerimento de Francisco José Toste e outros, 

dirigido a D. Pedro IV a 24 de abril de 1872, foi nomeado o beneficiado José 

Martins Toste, que seria dispensado de administrar os Sacramentos da Eucaristia 

na freguesia da Sé de Angra, sendo destacado para a Ribeira Seca.  

Em 1881, depois de ter sido outra vez reconstruída e reedificada, A Ermida foi 

então benzida pelo vigário Manuel Francisco dos Santos Peixoto. Seguira-se-lhe 
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o Padre Rocha Monteiro, o Padre Manuel Maria do Couto, que foi cura entre 1912 

a 1918, e depois o presbítero Manuel Leal do Couto. 

A Ermida tem no seu altar-mor a imagem de Nossa Senhora da Consolação, que 

tem a seu lado as imagens de São Crispino e São Crispiniano. Tem ainda dois 

altares laterais com as imagens do Coração de Jesus e de São José. A sua pia 

batismal é de agosto de 1974, e o seu sino pertencia à extinta Câmara de São 

Sebastião. 

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PSD/Açores 

propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove um 

voto de congratulação pelos 475 anos sobre a Instituição da Ermida de Nossa 

Senhora da Consolação, na Ribeira Seca - Vila de São Sebastião 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento à Diocese de Angra e à Junta de 

Freguesia da Vila de São Sebastião. 

Horta, Sala das Sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Pedro do Nascimento Cabral, João Bruto da Costa, Rui Espínola, 

Jaime Vieira, Elisa Sousa, Marco Costa e Luís Soares. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Andreia Costa, faz favor. 

(*) Deputada Andreia Costa (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Considerando a importância histórica, comunitária e social que 

inquestionavelmente encerra, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-

se, naturalmente, ao voto de congratulação pelos 475 anos da Instituição da 

Ermida de Nossa Senhora da Consolação na Ribeira Seca, vila de São Sebastião. 

Obrigada. 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação deste voto. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

Sr. Secretário, faça favor. 

Secretário: O voto de congratulação apresentado foi aprovado por unanimidade. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Vamos fazer o nosso intervalo da manhã. Regressamos ao meio-dia e um quarto. 

 

Eram 11 horas e 44 minutos. 

 

Presidente: Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, vamos 

retomar os nossos trabalhos. 

 

Eram 12 horas e 20 minutos. 

 

Sras. e Srs. Deputados, vamos continuar com a apresentação e votação dos votos. 

O próximo voto é um voto de protesto, é apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

CDS-PP. Para a sua apresentação, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Martins. Faz 

favor, Sr. Deputado.  

Deputado Rui Martins (CDS-PP): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:  

 

Voto de protesto pelas declarações do eurodeputado do PS, Carlos 

Zorrinho, que afirmou que o Governo dos Açores “é uma frente de 

oposição ao Governo do Continente” 

 

No passado dia 17 de março de 2021, num comentário à situação da vacinação em 

Portugal, na Rádio Campanário, questionado acerca das declarações de membros 

do Governo Regional dos Açores que anunciavam a necessidade de uma atenção 

especial para a Região, dada a sua condição de região ultraperiférica e dispersão 
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territorial, o eurodeputado diz acreditar que “efetivamente é uma forma de 

pressionar o Governo, uma vez que agora o Governo dos Açores é uma frente de 

oposição ao Governo no Continente”. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Lamentável! 

O Orador: Tais declarações merecem o nosso veemente repúdio, tão mais que as 

relações entre os dois Governos, da República e Regional, se devem pautar no 

estrito campo da colaboração e cooperação institucionais, e nunca no campo das 

lutas político-partidárias.  

O eurodeputado prosseguiu, mencionando que o Governo Regional dos Açores 

está “a usar politicamente uma necessidade que sentem todos os portugueses, os 

portugueses dos Açores, da Madeira e de Portugal”, já que, “todos os países estão 

a passar por isto e todos desejavam vacinar mais rápido”. 

Será importante referir, e em abono da verdade, que nunca o Governo Regional 

dos Açores solicitou um qualquer regime de benefício em prejuízo de outros.  

O Governo Regional dos Açores, pela voz do seu Vice-Presidente Artur Lima, 

anunciou e entretanto formalizou um pedido ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para que o Estado Português invoque o 

Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os Estados 

Unidos da América, nomeadamente o artigo VI e o anexo J, e o artigo III do 

Acordo Técnico, a fim de estabelecer cooperação com as autoridades dos EUA 

para a vacinação dos açorianos contra o vírus SARS-CoV-2. 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Muito bem! 

O Orador: Já pela voz do Presidente do Governo Regional dos Açores, José 

Manuel Bolieiro, foi solicitada diligência do Governo da República, junto da 

Comissão Europeia, para o reforço do número de vacinas contra a COVID-19 a 

disponibilizar aos Açores enquanto região ultraperiférica, invocando para tal o 

disposto no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Estas solicitações visam, acima de tudo, e porque a Região é composta por nove 
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ilhas, das quais seis não possuem hospital, salvaguardar a inoculação de 

populações que, por esta realidade, estão certamente mais vulneráveis. 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Muito bem! 

O Orador: Da mesma forma que a ilha mais pequena dos Açores foi inoculada 

com a vacina para o SARS-CoV-2 para mitigar os efeitos da pandemia numa ilha 

que não está dotada de cuidados de saúde diferenciados, também as ilhas sem 

hospital beneficiarão da mesma abordagem. O facto de estarmos a falar em cerca 

de 40.000 pessoas, que dependendo da vacina equivale ao mesmo número de 

doses ou ao dobro, torna ainda mais evidente que, com um pequeno esforço para 

tratar de forma diferenciada aquilo que é diferente, se trata apenas de uma decisão 

racional e desejada.  

Deputado João Bruto da Costa (CDS-PP): Muito bem! 

O Orador: Cabe ao Governo Regional dos Açores solicitar e diligenciar junto de 

quem se aduzir necessário ou afigurar pertinente, soluções que vão ao encontro 

dos anseios da população, e nunca essa postura pode ser vista ou adjetivada como 

o foi de forma mesquinha pelo eurodeputado Carlos Zorrinho. 

Pede-se e exige-se mais a quem tem a responsabilidade e o mandato de representar 

os todos os portugueses. 

Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, a 

aprovação de um voto de protesto pelas declarações do eurodeputado do Partido 

Socialista, Carlos Zorrinho, que afirmou que o Governo dos Açores “é uma frente 

de oposição ao Governo do Continente”. Deste voto deve ser dado conhecimento 

ao eurodeputado Carlos Zorrinho. 

Muito obrigado. 

Horta, sala das sessões, 23 de março de 2021 

Os Deputados, Rui Martins, Catarina Cabeceiras e Pedro Pinto. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 
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Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Berto Messias, faz favor. 

(*) Deputado Berto Messias (PS): Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros 

do Governo: 

Estamos a discutir um voto de protesto, portanto, uma figura regimental, diria eu, 

altamente condicionadora (certamente que legítima, obviamente) de um debate 

amplo, com várias inscrições, que poderia e deveria promover um debate mais 

aprofundado sobre esta matéria. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Acabar com os votos de 

protesto! 

O Orador: Dizer, também, que este voto representa aquilo que tem sido um 

comportamento padrão dos partidos políticos que apoiam a atual solução 

governativa na nossa Região.  

Deputado Francisco César (PS): É verdade! 

O Orador: Um protesto por delito de opinião. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

O Orador: E, portanto, na nossa perspetiva, este voto enferma desses dois 

pecados. E diria, também, numa citação de uma declaração do Eurodeputado 

Carlos Zorrinho, que, tendo em conta as origens, a forma e as perguntas que lhe 

foram colocadas pela designada Rádio Campanário, está, também, na nossa 

perspetiva, tal como está referido no voto, descontextualizada. 

Mas, Sras. e Srs. Deputados, eu julgo que este voto serve um propósito político, 

que é o propósito político de desviar as atenções para aquilo que, na nossa 

perspetiva, é relevante quando se discute aquilo que está nas considerações e no 

preâmbulo deste voto, ou seja, as contradições gritantes naquilo que é a estratégia 

do ponto de vista de relações externas entre a Presidência do Governo e a Vice-

Presidência do Governo, ... 

Deputado João Vasco Costa (PS): Muito bem! 
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Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Viva a República! 

O Orador: ... entre monsieur José Manuel Bolieiro e mister Artur Lima!  

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Olhe que não! 

 

(Risos da bancada do PS) 

 

O Orador: E não é por acaso, aliás, que depois de uma visita do Sr. Presidente 

do Governo a uma empresa na Lagoa, quando o Sr. Presidente do Governo é 

questionado sobre as diligências do seu Vice-Presidente no âmbito da 

sensibilização do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria, o Sr. 

Presidente do Governo, e cito, referiu: “as nossas diligências são no quadro da 

comunidade europeia.” E, portanto, não se quis pronunciar sobre as diligências do 

Sr. Vice-Presidente no âmbito da relação bilateral com os Estados Unidos.  

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): É contra? 

O Orador: E também não é por acaso que, depois da intervenção do Sr. 

Presidente do Governo, no âmbito do plenário do Comité das Regiões, solicitando 

a majoração na atribuição de vacinas para a nossa Região, a Sra. Comissária não 

lhe tenha respondido, não lhe tenha dado qualquer resposta, nem o Governo tenha 

qualquer resposta formal sobre esta matéria. 

Nós não sabemos o que acontecerá e devo dizer que, no quadro daquilo que é a 

nossa presença regional no contexto europeu, nós não deixamos de realçar o 

esforço natural que deve ser feito junto das instâncias europeias para sensibilizar 

para aquelas que são as nossas especificidades e as nossas características. Mas é 

fundamental, Sras. e Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo, saber estar nos 

percursos da diplomacia e das relações externas e é fundamental também perceber 

que esta contradição ou caminho divergente entre a Presidência do Governo, ... 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): É um especialista! Volta San-Bento que 

estás perdoado! 
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O Orador: ... e a Vice-Presidência do Governo, o que é que isto pode significar 

no presente e o que é que isto pode significar no futuro, quer, desde logo, no 

âmbito daquilo que é o nosso posicionamento enquanto região ultraperiférica e 

naquilo que é e que deve ser também a nossa agenda política, na afirmação da 

solidariedade europeia, na afirmação da solidariedade das regiões ultraperiféricas 

naquilo que se refere ao POSEI, na afirmação da solidariedade das regiões 

ultraperiféricas naquilo que se refere às políticas de coesão, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Viva a autonomia! 

O Orador: ... e também o que é que isto representa do ponto de vista do presente 

e do futuro relativamente àquilo que é o dossier da Base das Lajes, daquilo que 

são questões prementes no presente e no futuro, que podem, eventualmente, ser 

impostas como moeda de troca, como é o caso, por exemplo, do processo de 

descontaminação no concelho da Praia da Vitória. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Coisa que o senhor não fez 

enquanto esteve no Governo! Devia ter vergonha de falar nisso! 

O Orador: É, por isso, fundamental saber estar! É fundamental saber estar nos 

percursos da diplomacia e das relações externas, hoje mais do que nunca!  

E seria também importante até perceber, além daquilo que nos parece ser uma 

contradição e um caminho divergente entre aquilo que são as relações externas 

defendidas pela Presidência do Governo e aquilo que são as diligências externas 

defendidas pela Vice-Presidência, olhe, seria interessante saber o que é que 

defende o Sr. Subsecretário Regional da Presidência relativamente a esta matéria, 

... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Já disse! 

O Orador: ... ou o que é que acha o Sr. Secretário Duarte Freitas ou a Sra. 

Secretária Sofia Ribeiro, que foram, com sabem, eurodeputados. Seria muito 

interessante sabermos, todos nós, aquilo que cada um defende ou acredita nesta 

matéria. 
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Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Viva a autonomia! 

O Orador: E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, era isto que o CDS devia aqui 

trazer, era isto que nós devíamos estar aqui a discutir, porque não sabemos o que 

é que o Sr. Presidente do Governo entende das diligências... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Sr. Presidente, tem a ver 

com o voto! 

O Orador: ... no âmbito das relações externas com os Estados Unidos por parte 

do Sr. Vice-Presidente. Em público, quando foi questionado sobre o assunto, fugiu 

à questão, realçando que as suas diligências eram no quadro da comunidade 

europeia. E era isso, Sras. e Srs. Deputados, que o CDS devia ter aqui trazido, 

porque acusa, o Sr. Deputado Rui Martins ...  

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): E bem! 

O Orador: ... e este voto, da mesquinhez e das lutas político-partidárias afirmadas 

pelas declarações, legítimas, certamente, do Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho. 

Mas aquilo que este voto faz e o contributo que este voto dá a este importante 

dossier para o presente e para o futuro dos Açores não é mais do que a afirmação 

de uma postura política mesquinha que exacerba as lutas político-partidárias em 

detrimento daquilo que deve ser a defesa da Região Autónoma dos Açores! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS) 

 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Viva a autonomia! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estêvão. Faz favor. 

(*) Deputado Paulo Estêvão (PPM): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 

Membros do Governo:  
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O Sr. Deputado Berto Messias voltou a fazer aquele exercício que tem vindo a 

fazer em artigos sucessivos, decidiu adotar o comportamento daquele célebre 

personagem do Asterix, que é o Detritus, que era o romano que entrava dentro do 

barco dos piratas e causava uma grande confusão. E aquilo termina sempre com 

o afundamento do barco dos piratas porque cria sempre grandes quezílias entre os 

piratas.  

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Premonitório, Sr. Deputado! 

O Orador: Bom, e o Sr. Deputado Berto Messias vestiu o personagem. Não há 

nada a fazer. E agora fez aqui a mesma coisa tentando encontrar divergências 

entre a postura e o desempenho do Sr. Presidente do Governo e a postura e o 

desempenho do Sr. Vice-Presidente do Governo nesta matéria. Mas já viu que o 

seu papel, o seu personagem não está a ter sucesso, Sr. Deputado. Não está a ter 

sucesso. E, neste caso, basta ter um pouco de coerência e saber ler aquilo que está 

a acontecer.  

Deputado João Vasco Costa (PS): Coerência?! 

O Orador: Veja bem, diz V. Exa. que há aqui uma enorme contradição em 

relação àquele que é o tradicional papel dos Açores no âmbito da diplomacia 

internacional. Não existe nenhuma contradição! 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Nem mais! 

O Orador: Todos sabemos que a União Europeia é um dos eixos fundamentais 

da afirmação externa da Região Autónoma dos Açores, mas também os Estados 

Unidos o são. São complementares, não são divergentes. É isso que está dentro 

da tradição diplomática, como V. Exa. lhe chamou, dos Açores, a afirmação do 

nosso papel importantíssimo, do nosso papel no âmbito das relações 

transatlânticas, no âmbito do papel que os Açores podem ter no relacionamento 

do Estado Português e da Europa com os Estados Unidos e com a União Europeia. 

Portanto, não existe aqui nenhuma divergência, existe aqui uma convergência, 

existe aqui uma continuidade naquele que é o papel tradicional da diplomacia dos 
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Açores: valorizar os Estados Unidos, valorizar a integração e o processo no 

âmbito da União Europeia. Portanto, não tem V. Exa. razão!  

Deputado João Vasco Costa (PS): Tem, tem! 

O Orador: Depois, diz V. Exa. que isto não é saber-se comportar de forma 

diplomática. Também, V. Exa. aqui não tem razão, porque a diplomacia não é 

andar de pantufas nos palácios, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! Era o que o 

senhor fazia! Andar de pantufinhas! 

O Orador: ... não é estar bem-comportadinho e ninguém dar por nós. Não é isso. 

O que se pretende para uma diplomacia eficaz é resultados! E é isso que os Açores 

necessitam! O que nós necessitamos são vacinas! E, portanto, a União Europeia 

não está a resolver o problema e o Estado Português não está a resolver o 

problema!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

E o que os Açores têm que fazer não é ficar ali no cantinho da sala diplomática à 

espera que os outros resolvam aquilo que não estão a resolver! Tem que ter 

espírito de iniciativa! E é isso que o Presidente do Governo teve, no âmbito das 

suas competências, junto da União Europeia! E é isso que o Vice-Presidente 

também tem, no âmbito das suas competências, no relacionamento com os 

Estados Unidos, no âmbito da Base das Lajes! Cada um no seu papel! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

E é isto que é importante, é que os Açores tenham um papel ativo e que não fiquem 
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de forma passiva à espera de quem não está a resolver o problema! 

E é isso, Sr. Deputado, que o senhor pode ver todos os dias junto da população 

dos Açores! O que nos estão a pedir é que os Açores tenham um papel ativo para 

resolver esta questão, que se possa insurgir com quem não está a fazer! Aliás, não 

somos os únicos. Em muito países da Europa e em muitas regiões da Europa há 

muita gente que está a insurgir em relação a um processo que não está a correr 

bem, ... 

Deputado João Vasco Costa (PS): Quem? Qual é o país? 

O Orador: ... quando em muitos outros países está a correr bem e já avançou 

muito significativamente! E o que V. Exa. está aqui a dizer é: fiquem quietinhos, 

comportem-se bem e não façam nada na defesa do povo dos Açores! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Por isso, terminando, Sr. Deputado, não tem V. Exa. razão! 

Deputado João Vasco Costa (PS): Tem, tem! 

O Orador: Há aqui uma ofensa grave e por isso este voto de protesto. Este voto 

de protesto é um voto de protesto que deve ser aprovado por esta Câmara.  

Quando o Sr. Eurodeputado que representa o conjunto do país e representa, por 

isso, porque o círculo eleitoral é um círculo eleitoral único e, portanto, ele também 

foi eleito com o voto dos açorianos, porque é um círculo eleitoral único, ele não 

pode dizer que o Governo dos Açores está a usar politicamente uma necessidade 

que sentem todos os portugueses, dos Açores, da Madeira e de Portugal!  

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! Que 

vergonha! 

O Orador: Não! O que nós estamos é a responder a uma lucana efetiva! E nós 

estamos a responder é com espírito de exigência! E é isso que se espera do 
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Governo dos Açores e eu tenho a certeza que é isso que se espera do Parlamento 

dos Açores! E nós vamos cumprir esse papel se aprovarmos aqui este voto de 

protesto. E é muito importante que o Partido Socialista também assuma a sua 

responsabilidade histórica nesta matéria e se junte a este voto de protesto, porque 

este tipo de afirmações não são aceitáveis! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD : Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Secretário Regional da Saúde e Desporto (Clélio Meneses): Não querem 

vacinas! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Sr. Deputado Berto Messias, pede a palavra para... 

Deputado Berto Messias (PS): Sr. Presidente, peço a palavra para uma 

interpelação à Mesa. 

Presidente: Para uma interpelação à Mesa, tem a palavra, Sr. Deputado. 

(*) Deputado Berto Messias (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, como sabe, eu não posso voltar a inscrever-me, tendo em conta a 

figura regimental em que nós estamos. O Sr. Deputado Paulo Estêvão disse que 

eu disse um conjunto de coisas que eu não disse e, portanto, eu solicito a V. Exa. 

que solicite aos serviços urgência na transcrição, para Diário das Sessões, deste 

debate, para que possa ser disponibilizado o mais rapidamente possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Não foi o senhor que falou 

em liberdade de expressão? 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim farei. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata. Faz favor, Sr. Deputado.  
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(*) Deputado Nuno Barata (IL): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e 

Srs. Membros do Governo:  

Eu não resisto à inspiração que o Sr. Deputado Paulo Estêvão trouxe a esta 

Câmara para usar da banda desenhada de Asterix para lembrar ao Partido 

Socialista que parece que tem medo que o céu lhe caia sobre a cabeça. Vem aí o 

diabo! 

Deputado João Vasco Costa (PS): Quem disse isso não foi o Partido Socialista! 

O Orador: Por Tutatis! Vai ficar tudo malfeito, somos todos uns irresponsáveis! 

Quem tem razão são os Marques Guedes, nesse caso os Zorrinhos de Lisboa! Para 

não dizer os zo, zo, zo, como se diz na Ribeira Grande... 

As ultraperiferias não podem continuar a ser, para os centralistas de Lisboa, de 

Bruxelas, seja de onde for, mera matemática. E foi de matemática que se tratou 

neste assunto da vacinação dos açorianos e da distribuição das vacinas por 

Portugal, pela Madeira, pelos Açores, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

O Orador: ... para usar as palavras do Sr. Deputado Carlos Zorrinho. 

E mais, compete a nós e compete ao Governo dos Açores fazer oposição ao 

Governo de Lisboa, sempre, independentemente da cor do partido que lá estiver, 

... 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

... porque no dia em que não fizermos oposição ao Governo de Lisboa, somos, 

como os senhores foram, subservientes nos últimos quatro anos! E por isso temos 

que ser oposição ao Governo de Lisboa, sim! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 
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Membros do Governo) 

 

E temos que ser oposição ao Governo de Lisboa sempre que Lisboa nos tratar de 

forma que nos sintamos atingidos! E este foi o caso!  

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

O Orador: E vou lembrar também aqueles detratores que andaram pelas redes 

sociais e nos jornais a criticar a ação que foi tomada na ilha do Corvo sobre a 

vacinação total da população, deixando no ar a ideia de que o Sr. Deputado Paulo 

Estêvão mandava nisso tudo e, portanto, o Corvo tinha sido vacinado primeiro 

que toda a gente. E eu diria mesmo que já devia estar a caminho a vacinação na 

Graciosa e nas Flores e em Santa Maria e em todas aquelas ilhas onde não é 

possível apanhar uma ambulância para chegar ao Santa Maria! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Porque não é a mesma coisa viver nos Açores, não é a mesma coisa viver numa 

ilha isolada dos Açores do que viver perto de Lisboa, a 3 ou 4 horas de uma 

ambulância! Não é a mesma coisa! Não dá sequer a mesma segurança às pessoas, 

quando o Estado Português através da força aérea faz uma evacuação e nos cobra 

e cobra pesadamente. E nós ainda temos uma dívida perante o Estado! Parece que 

somos aqui uns devedores, uns perigosos caloteiros, que não pagamos à força 

aérea portuguesa as devidas evacuações que a força aérea portuguesa, num caso 

desses de pandemia, devia-nos estar a garantir todos os dias todos os transportes 

e tudo isso! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Tal e qual! 

O Orador: E, portanto, é com afinco que a Iniciativa Liberal se vai associar a 

esse voto de protesto do CDS, porque nós não temos medo que o céu nos caia 
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sobre a cabeça e não vamos ser, no âmbito da diplomacia, e voltando ao Asterix, 

o bardo que fica no fim da festa em cima de uma árvore, amordaçado para não 

poder dizer aquilo que pretende dizer!  

Muito obrigado.  

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima. Faz favor, Sr. Deputado. 

 

(Burburinho) 

 

Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos permitir que o Sr. 

Deputado António Lima faça a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado António Lima (BE): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Este voto de protesto pretende protestar contra declarações públicas de um 

eurodeputado.  

Vice-Presidente do Governo: Não fez nessa qualidade! 

O Orador: E no corpo do texto, do voto, fala-se de outras coisas, de assuntos 

relacionados, nomeadamente sobre o processo de vacinação, assunto que é, julgo 

eu, merecedor de amplo debate, mas que a figura do voto, obviamente, este voto 

em concreto, não é, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Então qual é a figura que 

você queria? 
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O Orador: ... certamente, aquela que nos permite um debate amplo, participado, 

... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Qual é a figura? 

O Orador: ... profundo, sobre esta matéria. Por isso, não me vou prolongar sobre 

a questão da vacinação para além de algumas considerações finais. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Um debate de urgência 

sobre a afirmação de um deputado? Diga lá qual é! É isso que ele está a dizer! 

Qual é a figura então? 

O Orador: Este voto começa por dizer... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Qual é a figura para 

discutir as afirmações do Sr. Deputado? 

O Orador: Eu gostaria de tentar concluir a minha intervenção, mas parece que o 

Sr. Vice-Presidente está nervoso... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Ó senhor, nervos é coisa 

que eu não tenho! 

O Orador: ... e não permite que expresse aquilo que é a minha opinião sobre este 

voto, mas vou tentar. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Coitadinho! 

O Orador: Vou tentar. 

O voto refere aqui, a páginas tantas, que as relações entre o Governo da República 

e o Regional se devem pautar no estrito campo da colaboração e cooperação 

institucionais. No entanto, há declarações de um eurodeputado. Eu não percebi o 

que é que o Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho tem a ver com o Governo da 

República porque ele não é Membro do Governo. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Ele é que falou no Governo 

da República! 

O Orador: Por isso, não percebo porquê essa referência às relações entre 

Governos. Por isso, parece-me que é uma falha na argumentação. 
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Deputado João Bruto da Costa (PSD): Diga que é por isso que vota a favor! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Mais uma razão para o 

senhor votar a favor do voto! 

O Orador: Mas aquilo que o voto traz é um voto sobre uma opinião de alguém 

que nem sequer é Membro do Governo da República. 

Vozes dos Membros do Governo: De alguém?! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Alguém?! É o Sr. 

Deputado! 

O Orador: Se puder concluir... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Não, não! O senhor tem 

que respeitar os seus colegas! 

O Orador: Sr. Presidente, é assim, das duas, uma: ou me deixam falar, ou eu 

calo-me e deixo os senhores conversarem à vontade. 

Presidente: Tem razão, Sr. Deputado. Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-

Presidente, eu peço à Câmara... 

O Orador: O Sr. Vice-Presidente parece que ainda não percebeu onde é que está! 

Presidente: ... que permita ao Sr. Deputado António Lima concluir a sua 

intervenção. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Diga? 

Presidente: Sr. Deputado, faça favor. 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Diga lá, Sr. Deputado! 

Repita lá o que disse! 

O Orador: Bem, este voto é apenas uma resposta, uma politiquice entre a 

coligação e o Partido Socialista. E sempre que alguém criticar o Governo, vimos 

ao Parlamento apresentar um voto de protesto. Isto é desnecessário, é até 

desprestigiante e não me parece que seja adequado estarmos pouco a pouco a fazer 

votos de protesto sempre que houver, por parte de um interveniente político,... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): É preciso ter lata! 
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O Orador: ... uma crítica ao Governo ou a um qualquer partido. 

O debate político faz-se de forma leal, com críticas, com reconhecimento daquilo 

que é bem feito, mas não é pouco a pouco a fazer votos de protesto só porque 

alguém criticou o Governo. 

Nós não vamos dar para esse peditório. Iremo-nos abster neste voto! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Olhe, sabe uma coisa, 

agora vou-lhe responder eu: honre o lugar que ocupa!  

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa. Faz favor, Sr. Deputado.  

Deputado António Lima (BE): Qual é o seu problema? Ainda não percebi!... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Honre o lugar que ocupa! 

Defenda a autonomia! 

Deputado António Lima (BE): Está muito sensível! 

(*) Deputado João Bruto da Costa (PSD): Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e 

Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Não, este voto de protesto não é desnecessário nem é desprestigiante! Este voto 

de protesto é absolutamente necessário e é absolutamente essencial na afirmação 

daquilo que é a defesa dos açorianos, a defesa dos Açores e a defesa daquilo que 

é a estratégia bem desenhada e bem articulada deste Governo para conseguir que 

os Açores sejam... 

Deputado João Vasco Costa (PS):Olhe que não! 

O Orador: ... solidariamente contemplados com aquilo que são as necessidades 

de viver em nove ilhas, seis das quais que não têm hospital. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem! 

O Orador: Na situação pandémica que vivemos, esta é uma atitude no mínimo 

indispensável para que eurodeputados e quaisquer outros centralistas que queiram 

combater politicamente o Governo dos Açores não tenham a mínima dúvida de 
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que os açorianos, esta Casa e os seus representantes estarão ao lado do Governo 

dos Açores em todas as atitudes que exijam uma defesa do povo dos Açores e dos 

açorianos no combate a esta pandemia. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

O Orador: E é por isso que valorizamos, o Grupo Parlamentar do PSD, a 

apresentação deste voto de protesto pelo CDS-PP, porque ele vem salientar aquela 

que é a atitude que este Governo Regional tem tido numa primeira hora e perante 

uma situação que se vive na Europa neste processo de vacinação, desde logo 

através do Sr. Presidente do Governo, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

O Orador: ... com as iniciativas que tem desenvolvido, e também com as 

declarações e as iniciativas desenvolvidas pelo Sr. Vice-Presidente do Governo, 

cada qual numa estratégia articulada e bem desenhada para valorizar e defender 

aquelas que são as necessidades do povo dos Açores e dos açorianos. 

Não, Srs. Deputados do Partido Socialista, esta não é uma visão pedinchona, ... 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Os Açores em primeiro 

lugar! 

O Orador: ... é reivindicativa e é de pôr o dedo na ferida, o dedo na ferida daquilo 

que é a realidade de viver nestas ilhas e a necessidade que temos de, rapidamente, 

conseguir uma imunização do povo dos Açores relativamente à SARS-CoV-2. 

Esta é uma necessidade que este Governo não podia descorar. O que estariam os 

senhores, aqui, hoje, a dizer se este Governo não estivesse, hoje, em todas as 

frentes possíveis a defender a rápida inoculação e vacinação do povo dos Açores? 

O que não estariam V. Exas. da oposição a dizer sobre essa eventual falha? Porque 
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o trabalho que os Açores têm tido, felizmente, com o empenho dos seus 

profissionais de saúde... E aqui uma palavra também especial para o Governo dos 

Açores e para o Sr. Secretário da Saúde, Dr. Clélio Meneses, que tem tido, quer a 

sua equipa, quer a Direção Regional de Saúde, quer a Comissão de 

Acompanhamento e de Luta Contra a SARS-CoV-2 nos Açores, esse trabalho 

afincado, assertivo, prudente, exigente, atento e determinado que tem permitido 

aos Açores, hoje, ainda, conseguirem pelo menos ter noção daquela que é a forma 

mais correta de evitar uma propagação generalizada deste vírus e das estirpes que 

nos têm agora chegado. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Essa também tinha que ser uma palavra de apreço por todo o trabalho 

desenvolvido. 

E defender os açorianos e reivindicar mais para os direitos que temos em termos 

daquilo que são as necessidades do nosso povo não pode deixar de ser um papel 

essencial e central deste Parlamento. 

E este voto de protesto, como eu disse, mais uma vez, vem colocar o dedo nessa 

ferida. O Sr. Deputado Europeu Carlos Zorrinho, certamente, foi mal aconselhado 

por alguns camaradas seus quando pensou que associar esta defesa da vacinação 

das ilhas dos Açores e do povo dos Açores era fazer oposição ao Governo da 

República ou que era uma falta de solidariedade, como defendem alguns 

deputados ou alguns socialistas açorianos, relativamente a outros cidadãos 

nacionais. 

Esta defesa que tem sido feita pelo Sr. Presidente do Governo e pelo Sr. Vice-

Presidente não é contra ninguém, é a favor dos Açores e do povo açoriano! 

Disse. 
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Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rui Martins, faça favor. 

(*) Deputado Rui Martins (CDS-PP): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo:  

Bem, eu perguntava ao Sr. Deputado Berto Messias, que diz que é delito de 

opinião, ... 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): É retórico! 

O Orador: ... (poderá responder-me no intervalo, nos Paços Perdidos, poderá 

responder-me) porque é que não pensou o mesmo quando escreveu e se referiu à 

opinião do Diretor Regional da Cultura, no início desta legislatura. Aí já não era 

delito de opinião! 

Mas, relativamente às vacinas, vou aqui fazer um pequeno quadro do que é que 

tem sido a realidade: o Ministro da Saúde alemão já veio afirmar que, se não se 

agiliza o processo de aquisição e disponibilização das vacinas aos Estados-

membros, diligenciará no sentido de garantir que os alemães são inoculados a 

breve trecho. Isto aqui é falta de solidariedade? 

Também, dentro de portas, o Vice-Almirante Gouveia de Melo, da task force de 

vacinação, veio afirmar que não quer saber de onde é que vem a vacina, quer é 

que ela venha. Isto é falta de solidariedade? 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM) 
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O Orador: O facto é que nesta questão das vacinas tem-se criado, sobretudo, 

ruído. E esse ruído apenas dá força a movimento antivacinas, criando suspeições 

infundadas sobre vacinas e que, entretanto, foram administradas a milhões de 

pessoas. 

As afirmações do Eurodeputado Carlos Zorrinho são, por isso, também, e tão só, 

ruído, pese embora a gravidade daquilo que ele afirmou. 

Quanto à Região, é óbvio que necessitamos de tratamento diferenciado, sobretudo 

para as ilhas que não têm hospital. O Sistema Regional de Saúde tem debilidades, 

e o Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho conhece muito bem essas debilidades, ele 

sabe muito bem o estado em que Saudaçor deixou a prestação de cuidados de 

saúde na Região! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM) 

 

O Orador: O Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho é conhecedor dos muitos 

projetos falhados da Saudaçor e das largas centenas de milhares de euros gastos 

com, por exemplo, o SIS-ARD, que, efetivamente, se estivesse e se houvesse uma 

rede de partilha de informação entre as diversas instituições prestadores de 

cuidados de saúde, talvez não estivéssemos agora falar em regimes de exceção, 

talvez pela via digital tivéssemos alguma continuidade territorial. 

O Sr. Deputado António Lima diz que os votos de protesto não são para este fim, 

mas eu lembro-me que os votos de protesto também se fazem a declarações 

ofensivas e atentatórias ao papel da Região no âmbito da sua autonomia e ao papel 

do Governo Regional. 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Muito bem! 

O Orador: Por isso é que reitero que é inadmissível que um eurodeputado venha 

falar em forças de oposição ao Governo da República quando apenas se está no 
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exercício do nosso direito autonómico a tentar salvaguardar a efetiva mitigação 

de uma pandemia em territórios ultraperiféricos, com as vicissitudes próprias 

destas e que nós tão bem conhecemos! Este facto merece o nosso repúdio e nosso 

protesto! 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Furtado. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Carlos Furtado (CH): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do 

Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

O Partido Chega, obviamente, vai-se associar a este voto de protesto apresentado 

pelo CDS, como não poderia deixar de ser. 

“Frente de oposição”, é assim que classifica o Sr. Eurodeputado que representa 

todo o povo português, incluindo o povo açoriano. Ele dizia: “o comportamento 

do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente do Governo...” V. Exas. que têm a 

obrigação de acima de tudo defender os interesses desse povo, porque é a esse 

povo que V. Exas. devem satisfações, é a esse povo que V. Exas. fizeram o 

juramento de fazer por eles o melhor que puderem, são agora apelidados de 

alguém que se calhar é quase insurgente àqueles que são os interesses na nação. 

Não, não são! Estão apenas a cumprir aquele que é o vosso dever! 

Vice-Presidente do Governo Regional (Artur Lima): Muito bem! 

O Orador: V. Exas. estão a fazer aquilo para o qual estão sendo pagos, como 
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todos nós, para defender os interesses deste povo!  

Não é admissível que haja pessoas em território nacional que ainda não tenham 

percebido que lá pelo povo açoriano ter tomado outras opções em termos 

partidários para esta legislatura, que esse povo e aqueles que o representam sejam 

agora acusados de serem uma espécie de não alinhados com as políticas nacionais 

centralistas. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM)) 

  

V. Exas. fizeram aquilo a que estão obrigados. E eu revejo-me nessa situação, 

porque acima de tudo temos que defender os nossos interesses! 

Deputado Berto Messias (PS): O voto não tem nada a ver com isso! 

O Orador: E as diligências que, em separado, mas juntos, têm feito no sentido de 

agilizar o processo de vacinação nos Açores, nas tais nove ilhas, que não são todas 

servidas por hospitais, é, obviamente, um desígnio maior para esta terra. 

Portanto, os senhores estão de parabéns pelo trabalho que têm feito! 

Vice-Presidente do Governo: Muito obrigado! 

O Orador: Separados, mas juntos! 

Muito obrigado. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

  

Vice-Presidente do Governo: A geringonça está viva! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Sras. e Srs. Deputados, podemos passar à votação? 

Vamos então votar este voto de protesto. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Tem a palavra o Sr. Secretário para o anúncio da votação. 

Secretário: O voto de protesto apresentado foi aprovado com 30 votos a favor, 

25 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 

1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; 25 contra do PS; e 2 abstenções do BE. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Atingida a nossa hora regimental, vamos fazer o nosso intervalo para almoço. 

Regressamos às 15 horas com a agenda. Bom almoço para todos. 

 

Eram 13 horas e 01 minutos. 

 

Presidente: Srs. Deputados, Srs. Membros dos Governo, muito boa tarde a todos. 

 

Eram 15 horas e 08 minutos. 

 

Vamos dar início aos nossos trabalhos da parte da tarde com a agenda. O ponto 

n.º 1 é a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII – “Quarta 

alteração ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário”. 

Os tempos para este debate são os seguintes: o Partido Socialista e o Governo 

dispõem de 22 minutos; o PSD, de 20 minutos; o CDS-PP, de 14 minutos; o 

Chega, o Bloco de Esquerda e o PPM dispõem, cada, de 12 minutos; a Iniciativa 

Liberal e o PAN dispõem, cada, de 10 minutos. 

Para a apresentação da iniciativa, tem a palavra a Sra. Secretária Regional da 

Educação. Faz favor, Sra. Secretária. 

(*) Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Exmo. Sr. Presidente da 
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Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Vimos apresentar a proposta que procede à quarta alteração do Regulamento do 

Concurso do Pessoal Docente na Região Autónoma dos Açores, cumprindo com 

o compromisso do Programa do Governo, propondo-nos a contribuir para o 

combate à precariedade docente nos Açores. 

Com esta proposta, correspondemos ao objetivo da Diretiva n.º 1999/70/CE do 

Conselho, na medida em que estabelecemos um quadro para evitar os abusos 

decorrentes da utilização de sucessivos contratos de trabalho a termo, 

precisamente por definirmos que, por cada três contratos sucessivos em cada 

unidade orgânica e grupo de recrutamento, se abre uma vaga em lugar de quadro. 

E isto ocorrerá não num período transitório, mas, decorrente de uma alteração 

consolidada ao regulamento de concursos, verificar-se-á todos os anos. 

Neste ano implicará a abertura total de 321 vagas em lugares de quadro, o que não 

encontra precedentes nos Açores, em que as vagas anuais nem chegavam à 

centena. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD e dos Membros do Governo: Muito 

bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

A Oradora: Em menos de dois meses, apresentamos uma proposta complexa, 

que negociamos em velocidade de relâmpago com os sindicatos representativos 

da classe docente, que aqui nos acompanham e que cumprimento, de forma a que 

se possa já no próximo ano letivo ter estes educadores e professores integrados 

nas escolas, com maior estabilidade nas suas vidas profissional e pessoal.  

Aos dois sindicatos agradeço o esforço que lhes exigiu uma agenda tão apertada 

e que todos percebemos ser necessária para cumprir com os objetivos. 
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Convergimos nas negociações. Fizemos um efetivo trabalho de aproximação entre 

as várias partes negociais. O Governo integrou grande parte das propostas dos 

sindicatos num processo negocial também sem precedentes, em que ousamos 

apresentar-lhes uma proposta de acordo. 

Neste processo, evoluímos dos quadros regionais para quadros de ilha, alargamos 

a base de admissão na primeira prioridade em que são colocados os candidatos, 

integrando os docentes que detenham três anos de serviço nos últimos quatro, 

considerando os horários incompletos ou substituição temporária, demos primazia 

à graduação profissional, consideramos todo o tempo de serviço em qualquer 

grupo de recrutamento, de entre outras. 

Chegamos ao final das negociações reconhecendo que houve uma franca 

evolução. Este é um diploma inovador. Necessidades que antes eram consideradas 

como transitórias são agora assumidas como permanentes do Sistema Educativo 

Regional em lugar de quadro de ilha.  

O processo de aferição de vagas é absolutamente transparente, sendo possível a 

qualquer pessoa, através da análise das colocações anuais, verificar a 

conformidade dos procedimentos.  

As vagas por quadro de ilha, ao invés de um quadro regional, conferem maior 

estabilidade e previsibilidade na gestão da carreira e sua compatibilização com a 

proteção da condição familiar dos docentes, facilitando a aproximação à ilha de 

residência do agregado familiar.  

Ademais, a criação de quadros de ilha em ilhas com escolas de lugar único, 

aumentando os lugares em quadro, é assumida pelo Governo Regional dos Açores 

como uma diferenciação positiva, que contribui para a fixação de docentes nessas 

ilhas.  

Ainda não decorridos quatro meses após a tomada de posse deste Governo, 

encontramo-nos, hoje, a debater a nossa proposta, permitindo que os concursos 

para quadros de escola e quadros de ilha se processem com recuperação 
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automática das vagas já este ano. 

Como referi ao início, pretendemos conferir mais estabilidade a 321 docentes e 

respetivas famílias, assim o queiram as Sras. e Srs. Deputados. 

Muito obrigada. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. 

Estão abertas as inscrições. A Mesa já tem duas inscrições. Tem a palavra o Sr. 

Deputado Rui Espínola. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Rui Espínola (PSD): Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. 

Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Professora Maria, 5830 dias, 16 anos de serviço como docente contratada, em 10 

unidades orgânicas distribuídas por 6 ilhas dos Açores; 

Professor João, 5476 dias, 15 anos de serviço como docente contratado, 2 grupos 

de recrutamento, 7 unidades orgânicas em 4 ilhas dos Açores; 

Professora Gabriela, 4790 dias, 13 anos de serviço docente, 3 grupos de 

recrutamento, 6 unidades orgânicas em 3 ilhas dos Açores, natural e residente na 

Terceira, vinculada há 5 anos numa escola em São Jorge, em afetação anual à sua 

ilha. 

São penas três, três exemplos de centenas de situações de precariedade e de 

instabilidade laboral a que os governos socialistas dos Açores votaram os docentes 

do Sistema Educativo Regional. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 
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Membros do Governo)  

 

Um problema amplamente conhecido e debatido nesta Assembleia, embora 

sempre rejeitado pela então maioria socialista que nunca encontrou a necessidade 

nem a vontade de criar condições para um combate efetivo à precariedade e 

instabilidade laboral dos docentes nos Açores, contrariamente ao que já havia sido 

feito quer em Portugal Continental quer na Região Autónoma da Madeira. 

Chegou a hora de o enfrentar! Este Governo prometeu e vai cumprir! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

O Orador: A Proposta de Decreto Legislativo Regional agora em apreço constitui 

um instrumento legislativo fundamental para proceder ao combate efetivo a estes 

problemas, é uma alteração profunda e significativa nas políticas de combate à 

precariedade laboral dos docentes sucessivamente contratados na Região 

Autónoma dos Açores e é um passo crucial para a estabilidade laboral dos 

docentes do quadro. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: Resulta de uma negociação coletiva com os sindicatos representativos 

do setor e é um documento que procura corrigir situações injustas, plasmando 

muitas das preocupações dos professores dos Açores. Representa uma visão 

integrada do Sistema Educativo Regional, porque tem em conta as especificidades 

geográficas da nossa Região, as necessidades das suas unidades orgânicas e ao 

mesmo tempo procura proporcionar a estabilidade do corpo docente em cada uma 

das escolas. Por isso, surgem os quadros de ilha.  
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É o assumir da diminuição drástica do recurso à contratação de pessoal docente, 

porque a curto prazo a larga maioria destes docentes já estarão integrados nos 

quadros do Sistema Educativo Regional. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: Por isso é que três contratos sucessivos num grupo de recrutamento 

numa unidade orgânica determinará a abertura de vaga em lugar de quadro de ilha. 

É um combate efetivo à contratação sucessiva de professores! 

Mas não deixa de ser o cumprimento da Diretiva Comunitária de 28 de junho de 

1999, que as anteriores governações socialistas nunca quiseram cumprir, apesar 

de dizerem que o estavam a fazer.  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): É verdade! 

O Orador: Só no presente ano foram anunciadas 321 vagas em quadros de escola 

e de ilha.  

No concurso externo do pessoal docente realizado no passado mês de fevereiro 

eram 308 os candidatos opositores que reuniam as condições impostas pela 

primeira prioridade de acesso ao concurso para integrarem o quadro de ilha. Um 

saldo positivo e animador. Afinal, com este Governo é possível! 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Muito bem! 

O Orador: Os docentes que agora integrarão os quadros da Região verão assim 

melhorada a sua situação laboral e remuneratória, reunindo, também, agora, 

condições para o desenvolvimento de projetos pessoais e familiares.  

Mas este documento é, em si, mais ambicioso, aliás, no espírito que orienta este 

Governo e toda a sua coligação, permite uma discriminação positiva para as ilhas 

com apenas uma unidade orgânica... 

Deputado João Vasco Costa (PS): Olhe que não! 

O Orador: ... por via da constituição de uma bolsa de professores em quadro de 

ilha, que ficarão disponíveis para suprir necessidades relativas à falta de 



XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

84 

 

professores nessas escolas para apoios educativos e para a dinamização de 

projetos de escola. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

Não é uma medida do ProSucesso, mas é já uma medida deste Governo de 

combate ao insucesso escolar! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

O Orador: Este não é um diploma redutor, que atenta apenas aos professores 

contratados e que esquece os restantes professores que já integram os quadros do 

Sistema Educativo Regional, é um diploma integrador, com uma visão conjunta 

do pessoal da Região Autónoma dos Açores. Permite uma mobilidade efetiva 

entre docentes em quadros de escola e quadros de ilha para que seja possível os 

professores, que há largos anos estão vinculados noutra ilha que não a sua, possam 

efetivamente se aproximar em termos laborais à sua residência, algo que as 

governações socialistas não permitiram no passado, particularmente num 

concurso externo extraordinário em 2014, quando obrigaram os docentes que 

naquele ano efetivaram a cumprir três anos de serviço na ilha onde vincularam, 

fora da sua família, fora das suas raízes. Nessa altura, a palavra instabilidade fazia 

parte do léxico do Partido Socialista. Este diploma não o obriga! 

Deputado Francisco César (PS): Isto é uma intervenção sobre professores ou 

sobre o Partido Socialista? 
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O Orador: Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente 

do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

A alteração ao diploma que regula o concurso de professores que agora discutimos 

subjaz uma política reformista e integradora, que desde logo assume o 

compromisso plasmado no Programa do Governo, mas, sobretudo, alberga uma 

nova fonte de esperança para todos os açorianos. E, neste caso, é cumprir aquilo 

que durante anos se disse ser impossível! 

Disse. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo)  

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra para participar no debate a Sra. Deputada Catarina 

Cabeceiras. Faz favor, Sra. Deputada.  

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo:  

A educação é um eixo prioritário e estratégico do desenvolvimento da nossa 

Região e é sem dúvida um fator primordial de equidade e justiça social. 

Precisamos de uma política educativa que garanta a igualdade de acesso de todas 

as nossas crianças e jovens à escola, promovendo um ensino de excelência e 

consequentemente de igualdade de oportunidades. 

E, como tal, valorizar e dignificar o papel do professor é um fator decisivo para 

alcançar tal desígnio de uma educação de sucesso, sendo necessárias políticas 

educativas que promovam condições de estabilidade e de menor precariedade do 

corpo docente. Numa região com os níveis de insucesso e abandono que temos, 
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precisamos de ter mais professores valorizados na sua carreira, disponíveis e 

motivados, pois só assim poderemos caminhar para um sistema educativo que 

contribua decisivamente para o desenvolvimento social e económico dos Açores. 

E a precariedade é um fator limitador! 

Combater a precariedade docente exige acima de tudo vontade política! E, como 

tal, saudamos os professores, os sindicatos e o Governo Regional, pelo trabalho 

desenvolvido para que hoje estivéssemos aqui perante esta iniciativa legislativa, 

que irá permitir a abertura de um total de 321 vagas para o próximo ano letivo. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem plena consciência de que a precariedade 

vivida na classe docente na Região não vai acabar de uma hora para a outra, como 

se de magia se tratasse, mas estamos convictos que esta alteração que estamos 

aqui a debater será um passo importante para combater essa precariedade e é esse 

respeito que os nossos professores merecem.  

Sabemos que esta é uma matéria complexa, sensível e difícil de reunir consensos 

junto da classe docente, e, como tal, difícil quer para os sindicatos, quer para o 

Governo, mas era urgente e necessária uma mudança de paradigma. Não era 

possível continuar a fingir que este problema que precisava de ser resolvido não 

existia, continuando a recorrer a um sistemático recurso à contratação a termo de 

forma abusiva, promovendo a precariedade laboral ao longo dos anos. Não nos 

podemos esquecer que a diretiva da União Europeia que tem como objetivo 

primordial limitar o número de contratos a termo resolutivo foi publicada há mais 

de 21 anos. 

Alguns aspetos que são de salientar ao que está preconizado nesta iniciativa são: 

Algo que sempre o CDS defendeu, que o mérito deve ser premiado, sempre 

defendemos que nos concursos de professores a graduação profissional tem de ser 

valorizada; 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Muito bem! 
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(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

A Oradora: O processo de aferição das vagas é transparente, pois prevê que o 

Sistema Regional da Educação veja por unidade orgânica o número de 

contratações sucessivas, por grupo de recrutamento, nos últimos três anos; 

A abertura de quadros de ilha permitirá integrar situações de necessidades 

transitórias, que se têm protelado no tempo, criando assim a nível de ilha a 

existência de uma bolsa de professores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo:  

Este Governo, ao contrário do passado, não se refugiou à praga virtual dos 

horários zero, nos concursos extraordinários, na confusão entre necessidade 

permanente e a necessidade transitória, ou ainda no número de alunos inscritos 

nas escolas (ter diminuído) e o número de professores (ter aumentado).  

Por mais voltas que queiram dar, com este diploma dá-se um passo significativo 

no combate à precariedade na classe docente e que irá reduzir significativamente 

a contratação sucessiva de docentes. 

Muito obrigada. 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

  

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.  

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Franca. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  
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Eu gostaria de começar por dizer que espero que a intenção não seja gastar aqui o 

nosso tempo falando da governação do PS. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Oh! 

O Orador: Eu espero que aquilo que seriamente tratemos aqui, gastando o nosso 

tempo, seja a respeito do diploma que está sobre a mesa. E eu julgo que é isso que 

os nossos professores e, porque não dizê-lo, todos os Açores esperam de nós. 

Deputado Francisco César (PS): Muito bem! 

Deputado Bruno Belo (PSD): Isso é sacudir a responsabilidade! 

O Orador: Portanto, isto é uma ressalva que tem por intenção fazer com que 

discutamos o diploma. 

E sobre o diploma eu gostaria de começar por dizer o seguinte: Sra. Secretária da 

Educação, com todo o apreço que tenho por si (e hoje até estou mais perto, 

puseram-me aqui e estou mais perto de si), o que eu quero dizer é que esta 

proposta de alteração não é uma boa proposta de alteração, não é uma boa 

proposta, e o Grupo Parlamentar do PS quer dizer que é mesmo um erro fazê-lo. 

E é um erro fazê-lo por três grandes ordens de razão: 

Em primeiro lugar, é um erro fazê-lo porque o diploma que atualmente está em 

vigor é um excelente diploma, é um diploma que reúne consensos, é um diploma 

que, por reunir consensos, não é fácil de encontrar que ao fim de três anos não 

haja muita gente que discorde dele. E, portanto, por isso, mexer nesse diploma é 

fazer com que desequilíbrios que não existiam passem, então, agora, a existir. E 

de que desequilíbrios falo? Dou aqui dois exemplos para não gastar já o tempo 

todo: em primeiro lugar, quando falamos de quadros de ilha, já estamos a colocar 

em diferenciação alguns professores que, estando em quadros de ilha com várias 

escolas, não estão em pé de igualdade com professores que estão em quadros de 

ilha com uma única escola e, portanto, isso faz logo aqui um desequilíbrio que é 

evidente; outro desequilíbrio que também é evidente é o facto dos professores das 

escolas profissionais (tenho que o dizer, já falamos disto em Comissão), que até 
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hoje sempre puderam concorrer, digamos, em pé de igualdade com os demais, 

eram essas as regras do jogo, neste momento o que se passa é que entram numa 

segunda prioridade, portanto, não estarão impedidos de o fazer, mas não têm 

oportunidade de ir apanhar, digamos, as vagas eventualmente disponibilizadas; 

Depois, a segunda grande ordem de razão por que este diploma é um erro ou por 

que esta proposta é um erro é porque aquilo que está na génese do seu nascimento, 

ao que julgamos saber, é a intenção da Sra. Secretária, sempre demonstrada, 

essencialmente que o demonstrou antes das eleições, ... 

Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): E depois! 

O Orador: ... de que a diretiva europeia como que obriga a que os professores 

que estão há três ou há mais de três anos em contratos a termo certo teriam por 

direito, digamos assim, a efetivar, independentemente de efetivar num quadro de 

escola, num quadro de ilha, num quadro de zona pedagógica ou até no quadro da 

Região. E, portanto, é um erro porque, em primeiro lugar, não seria necessário 

mexer no diploma para o conseguir, desde logo. Não vemos necessidade disso. E, 

em segundo lugar, é um erro porque, efetivamente, depois de tantas alterações 

desde aquela que a Sra. Secretária inicialmente pôs em cima da mesa para 

negociação, depois disso tudo, o que acaba por fazer é não cumprir aquilo que a 

própria Sra. Secretária sempre disse que iria cumprir. E não cumpre porquê? 

Porque em ponto algum do diploma há o garante de que um professor que está há 

três ou mais anos a ser contratado a termo venha efetivamente a ficar no quadro, 

seja da ilha, seja da escola, seja do que for. E, portanto, este é o segundo erro; 

E terceiro motivo por que nós consideramos ser um erro, o motivo que poderia 

fazer todo do sentido, eventualmente, alterar o diploma seria o de conseguir captar 

mais professores e seria o de, eventualmente, fixar os professores 

preferencialmente aos quadros de escola. Ora, isto não faz nem uma coisa nem 

outra. O que aqui se passa é que, por via das prioridades, portanto, professores 

oriundos de outras zonas do país não terão fácil acesso à nossa Região. E, por 
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outro lado, a fixação de docentes também não é feita porque, em primeiro lugar, 

nós gostaríamos que os docentes ficassem afetos às escolas e ficando 

eventualmente alguns docentes afetos a quadros de ilha e libertando vagas em 

quadros de ilha ou de escola das ilhas mais pequenas. O que vai acontecer é que 

muito dificilmente essas vagas desses quadros de ilha ou de escola serão cobertas 

por novos professores que lá queiram ficar.  

Portanto, nessas ilhas há, automaticamente, um desequilíbrio criado e que me 

parece que não seria esse o propósito inicial, a intenção inicial da Sra. Secretária. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado José Pacheco (CH): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Sras. e Srs. professores aqui presentes, porque não o deixaram de ser, estão noutra 

função... 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Estão alguns ali! 

O Orador: Há outros. Fui agora alertado que havia outros, que saúdo. Eu quero-

vos dizer, então, muito obrigado. E quero-vos dizer muito obrigado não como pai, 

mas nas funções que aqui estou, porque eu defendo uma sociedade justa, ... 

Deputado João Vasco Costa (PS): Todos nós! 

O Orador: ... eu defendo uma sociedade instruída, eu defendo uma sociedade 

culta. E este papel está nas mãos dos professores, são eles os primeiros, são eles 

os soldados da linha da frente. 

Sra. Secretária, muito obrigado pela coragem. Vinte e quatro anos depois daqueles 
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cavalheiros, finalmente há coragem de dar um passo em frente. Diga-se o que se 

disser, faça-se o que se fizer, eu não tenho medo de falar das coisas.  

Deputado Miguel Costa (PS): O senhor não sabe o que está a dizer! 

O Orador: Eu sou pai, eu tenho uma filha que se chama Maria e que à mesa do 

jantar, um dia, nas nossas conversas do que é queres ser quando fores grande (ela 

grande já é porque já é quase do meu tamanho), disse-me que queria ser 

professora. A primeira imagem que me veio à mente foi uma mala de viagem. E 

disse: oh, diabo! Então, anda aqui um pai a fazer uma filha (que isso ainda dá 

trabalho), anda um pai a criar uma filha e vai ter um emprego precário?! Não 

queres ser cabeleireira? Não queres ficar, assim, num emprego mais estável? 

Porque é esta a imagem que nós temos, infelizmente, dos professores, mas não 

devia. 

E este diploma, daquilo que eu percebi, daquilo que nós percebemos e daquilo 

que alguns não querem perceber, cria estabilidade, cria dignidade àqueles que são 

a linha da frente do combate à ignorância, porque nós, ... 

Deputado Miguel Costa (PS): O senhor explique! 

O Orador: E eu posso explicar, Sr. Deputado! Quando nós cultivamos a 

ignorância, quando nós cultivamos a precariedade, quando nós cultivamos a 

instabilidade, nós não estamos a construir, nós estamos a destruir. E eu vi durante 

muitos e muitos anos destruir, experimentar. E agora vamos fazer mais um teste, 

agora é que vai ser...  

A senhora tem a responsabilidade e sabe porque a senhora é professora, sente-o 

na pele, a senhora tem a responsabilidade de que este plano dê certo. E estaremos 

cá para ajudar e estaremos cá para estar do seu lado, não do seu lado, mas do lado 

dos professores.  

Nós não podemos continuar a ter professores nas escolas a fazer trabalho 

burocrático! Nós não podemos ter a desautorização que muitos dos professores 

sofreram, que tiveram que rever notas dos seus alunos! O mérito é o mérito e falta 
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dele também existe! E é assim que as coisas devem ser avaliadas! Uma sociedade 

que não avalia os seus autores, neste caso as crianças, o esforço, que é dos pais 

também, que é a educação que se dá em casa (eu costumo a dizer que meio a 

brincar, meio a sério, é instrução, porque a educação começamos em casa), 

quando isto não acontece, algo está errado. Eu vi isto acontecer. Porque há uma 

coisa que se chama rankings das escolas. Eh pá, vamos lá deixar de ter aqui uns 

meninos... (agora chama-se retenção, no meu tempo chamava-se chumbar) vamos 

deixar de chumbar meninos porque isto depois na estatística até fica mais bonito. 

Isto não é mentira, isto é verdade, isto aconteceu! A dignificação de um professor 

é um pilar de uma sociedade! Se nós vamos dar esse passo, vamos dar com 

firmeza. Precisamos de usar as ferramentas? Vamos usar as ferramentas!  

Os papagaios, pois, que se calem, porque vamos finalmente andar em frente! E 

viva a classe dos professores! Sem eles nós não tínhamos uma sociedade de 

inteligentes. 

Muito obrigado. 

Deputado Carlos Silva (PS): O senhor não explicou! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e do CH) 

  

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima. 

Deputado António Lima (BE): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Durante longos anos, a Região tem abusado da contratação de professores 

precários para preenchimento de necessidades que são permanentes no Sistema 

Educativo. 

Sem as largas centenas de professores precários dos Açores, cerca de 20% de 

todos os professores, o nosso Sistema Educativo não funcionaria de todo ou seria 
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uma sombra do que é. 

Por outro lado, ao longo das últimas décadas, os Açores passaram de uma situação 

de enorme escassez de professores profissionalizados, seguida de uma curta fase 

de falso excesso de professores (que nunca foi), até chegarmos aos dias de hoje 

em que a falta de professores na Região é por demais evidente. 

Num contexto nacional em que essa escassez de professores se torna cada vez 

mais generalizada, os Açores não podem fazer outra coisa que não fixar os 

professores que aqui querem trabalhar e que são efetivamente necessários. 

É hora de deixarmos de olhar para as listas dos concursos de professores como 

um manancial interminável de mão de obra barata a ser usada para necessidades 

transitórias e permanentes. 

Por isso, esta não é apenas uma questão laboral, mas sim uma questão do Sistema 

Educativo Regional no seu todo. 

Mas a questão laboral não deixa de ser central neste debate, até porque ela é 

indissociável do futuro do Sistema Educativo Regional. 

Há muitos anos que o Bloco de Esquerda se bate por propostas para combater a 

precariedade dos professores. Há muitos anos que também defendemos a 

existência de um número limite de contratos a partir do qual os professores têm 

de ser integrados nos quadros regionais. 

Hoje, o Governo Regional traz-nos uma Proposta de Decreto Legislativo Regional 

que, no seu preâmbulo, afirma cumprir a diretiva comunitária que obriga ao 

estabelecimento uma limitação ao número de contratos a termo. 

O objetivo inscrito no Programa de Governo e reafirmado pela Sra. Secretária 

Regional da Educação é integrar os docentes sucessivamente contratados. E cito 

o Programa de Governo: o Governo irá “apresentar iniciativas legislativas que 

limitem a contratação sucessiva de docentes, no sentido de assegurar a respetiva 

integração num quadro vinculativo, permitindo a vinculação de um número 

significativo de docentes, vítimas de situações de precariedade inaceitáveis.” 
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Ora, esta proposta não cumpre de forma alguma com este objetivo porque não 

limita a contratação sucessiva. Esta proposta não cumpre ainda com a diretiva 

europeia citada no preâmbulo da própria iniciativa. Esta proposta é sim um ato 

falhado e uma enorme desilusão.  

Os Açores serão a única região do país onde um professor poderá continuar a ser 

contratado por 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos sem que isso determine a abertura de vaga 

para a sua integração num quadro vinculativo. 

E tudo isto se verifica muito facilmente num único artigo nesta proposta, o artigo 

4.º B, que é aditado, onde se lê que não é o facto de um professor ser contratado 

durante três anos que determina a abertura de uma vaga, mas sim o facto de uma 

determinada escola contratar um professor de um determinado grupo de 

recrutamento por três anos. E isso faz toda a diferença. O que na prática já 

acontece, em grande medida, na legislação atual. É que nestes três anos, uma 

escola poderá contratar três professores diferentes! E isso demonstra-se 

facilmente com uma situação hipotética, mas que podia ser perfeitamente a 

situação de muitos e muitos professores da Região:  

O professor Joaquim, nome fictício, tem seis anos de serviço e nos últimos três 

anos teve contratos de um ano em duas escolas diferentes. Por hipótese, na EBI 

da Horta um ano e dois anos na EBI dos Ginetes. Ou seja, o professor Joaquim 

foi contratado durante três anos sucessivamente. 

Deputado Joaquim Machado (PSD): Não é ficção! 

O Orador: Nada nesta proposta obriga o Sistema Educativo a abrir uma vaga que 

possa integrar o Joaquim num quadro vinculativo. No entanto, o Joaquim é 

precário há seis anos e nos últimos três teve contratos de um ano. Ou seja, não há 

limitação à contratação sucessiva. E a proposta que o Governo nos traz não 

cumpre o próprio Programa do Governo.  

Deputado Carlos Silva (PS): É verdade! 

O Orador: É surpreendente que os partidos que suportam o Governo aceitem este 
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incumprimento do Programa do Governo que apoiam e que o suportam sem 

sequer corarem! 

Com esta proposta, os Açores ficarão com o pior regime de integração de 

professores contratados do país. 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Pior do que o continente?! 

O Orador: Mas o mais surpreendente disto tudo é que não é apenas o Bloco de 

Esquerda a considerar que deveria abrir uma vaga após três anos de contrato 

sucessivo, era a própria Secretária Regional que o dizia em tempos, mas mudou 

de opinião. No tempo que a Sra. Secretária Regional desempenhava funções 

enquanto dirigente sindical, dizia, e passo a citar: “Se há uma necessidade 

sistemática destes docentes, a Região deve ingressá-los no quadro como no 

regime privado.” Esta afirmação não é minha, é da Sra. Secretária, em tempos. 

No entanto, dizia isso em tempos, ... 

Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): E mantenho! 

O Orador: ... mas não está a fazê-lo neste momento, porque aquilo que o Governo 

propõe é outra coisa muito diferente. 

Em 2011, quando a Sra. Secretária fez estas afirmações, tinha muita razão. E dizia 

mais, dizia que o Estatuto já previa a abertura de vaga pelas escolas após três 

recursos a contratos a termo anuais, ou seja, na prática, reconhecia nessa altura 

que a legislação atual já garantia aquilo que o Governo quer fazer agora. Na 

prática, esta proposta vem trazer muito pouco, efetivamente, ao combate à 

precariedade dos professores na Região. 

O Bloco manterá e mantém aquilo que defende sobre esta matéria: a abertura de 

vaga e integração em quadro vinculativo após três anos de contrato, ou seja, uma 

efetiva e real limitação à contratação sucessiva de docentes, à semelhança do que 

já existe e acontece no resto do país. 

O Bloco de Esquerda, naturalmente, fará propostas de alteração a este diploma. E 

não desistiremos do princípio que temos vindo a defender e que continuamos a 
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defender, só lamentamos que outros tenham desertado desta luta. 

Disse. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estêvão. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Paulo Estêvão (PPM): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo:  

Esta área, que é a Educação, é uma área fundamental, é uma área em que é 

necessário realizar consensos. Um dos grandes problemas da governação anterior 

foi não ter tido essa capacidade em muitos momentos cruciais. E os resultados 

estão aí. Nós temos maus resultados no Sistema Educativo. Nós temos um 

abandono escolar precoce que é o maior do país, muito maior do que o conjunto 

de regiões do país, mesmo as regiões do interior do país. E, portanto, nós temos 

um conjunto de indicadores, também no âmbito do PISA, por exemplo, que no 

indicia que, enquanto o país consegue obter cada vez melhores resultados, até 

acima da média europeia, os Açores se afastam cada vez mais da média nacional 

e europeia. Temos, por isso, um problema grave. 

É evidente que temos outras condições. Por exemplo, em termos de 

infraestruturas, o Governo do Partido Socialista fez um bom trabalho em muitas 

das nossas ilhas e, portanto, isso também deve ser valorizado. Portanto, sobre esta 

postura, eu tento ter uma postura equilibrada sobre esta questão.  

A verdade é que temos esse potencial e agora o que é preciso é começar a resolver 

problemas do Sistema Educativo. E é isso que o Governo Regional começou a 

fazer.  

O Sr. Deputado Rodolfo Franca já apresentou a sua posição e, fundamentalmente, 

apresentou três fatores. Eu percebo que o Partido Socialista não possa convergir 

se não concordar com a ideia, mas também permitam-me discordar dos 

argumentos que foram apresentados, da minha perspetiva, porque não são válidos. 

Vamos ver o primeiro argumento. Essencialmente, o Sr. Deputado Rodolfo 
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Franca diz que isto cria uma situação de desigualdade, porque cria os professores 

do quadro de ilha e tinha os professores que estão nos quadros de escola, portanto, 

cria uma situação de desigualdade. Ó Sr. Deputado, então, e a desigualdade que 

existia entre os professores contratados e os professores dos quadros de ilha? E a 

desigualdade que existia a esse respeito? Existem 321 professores que vão deixar 

de sentir essa desigualdade, porque eram professores contratados e vão passar a 

integrar os quadros de ilha e vão passar a integrar os quadros de escola. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Exatamente! 

O Orador: E, portanto, faz algum sentido V. Exa. dizer que isto provoca um 

grave desequilíbrio? Grave desequilíbrio, Sr. Deputado, é existirem professores 

contratados durante todos estes anos, sem perspetivas de poderem integrar a 

carreira! Essa é que era, de facto, uma enorme desigualdade em relação aos 

professores que tinham vínculo!  

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Muito bem! 

O Orador: E agora o que V. Exa. passa a ter é um grande conjunto de professores, 

mais de 300, que passam a integrar e que passam a ter vínculo e passam a 

combater efetivamente a precariedade que foi mantida por parte do Partido 

Socialista nesta matéria! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Dir-me-á V. Exa.: nós já fizemos isso no passado, nós já fizemos isso no passado 

com os concursos extraordinários que realizamos, tudo isso. Veja bem os 

números: em 2014, 102 professores; em 2015, 97 professores; em 2016, 101 

professores. Aqui, estamos a falar, num só ano, de 321 professores que ganham 

vínculo e que assim terminam com a sua precariedade! Portanto, esse seu 
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argumento não colhe! 

Deputado Carlos Silva (PS): Mas não resolve o problema! 

O Orador: Ouça, está aqui o regressado Sr. Deputado Carlos, que regressa agora 

ao nosso Parlamento, e ainda bem, saúdo V. Exa. pelo regresso. Obviamente, eu 

percebo que V. Exa. não entrou no Parlamento porque não elegeram tantos 

Deputados como esperavam e alguns dos Deputados que aqui se sentam deveriam 

estar no Governo se tivessem ganho as eleições, mas, de qualquer das formas, Sr. 

Deputado, a sua ausência afinal não foi muito longa. 

Mas diz V. Exa. que não resolve o problema. Eu pergunto-lhe: ó Sr. Deputado, e 

a vossa posição a este respeito que mantinha na precariedade todos estes 

professores é que resolvia o problema? Há 321 problemas que ficam resolvidos 

com esta iniciativa, este ano! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Deputado Carlos Silva (PS): Já vamos chegar lá! 

O Orador: Ora bem, depois, diz também o Sr. Deputado Rodolfo Franca que esta 

iniciativa não contribui para a fixação dos professores. Ó Sr. Deputado, faço-lhe 

uma pergunta: manter os professores contratados anos após anos, isso é que 

contribuía para fixar os professores? Esta medida, a partir do momento em que 

cria vínculo, em que permite a progressão na carreira dos professores, esta 

medida, objetivamente, cria melhores condições para os professores e, 

obviamente, cria condições para fixar os professores na Região Autónoma dos 

Açores! Dizer o contrário, peço-lhe desculpa, Sr. Deputado, pura e simplesmente 

é uma interpretação que eu não consigo compreender, nem os professores que se 

encontravam num sistema de contratos sucessivos também não conseguem 

compreender. É óbvio que a partir do momento em que melhora a condição destes 
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professores, V. Exa. contribui para fixar os professores. 

Dir-me-á: não é o suficiente. Não, não é o suficiente, ... 

Deputado Carlos Silva (PS): Afinal já admite que não é suficiente! 

O Orador: ... mas o Programa do Governo também contempla outro conjunto de 

medidas que no seu conjunto permitirão resolver um dos graves problemas que 

herdamos da governação do Partido Socialista. 

Eu tive a oportunidade, Sr. Deputado Rodolfo Franca, e V. Exa. ainda aqui não 

estava, de alertar ano após ano para a grande dificuldade que estamos a enfrentar 

neste momento. Há dezenas e dezenas de escolas que não têm o quadro de pessoal 

completo neste momento. Temos professores do primeiro ciclo a dar história e 

geografia. Nós temos professores de educação física a dar química e a dar 

matemática. E nós temos, neste momento, um problema enorme de falta de 

professores, que se veio a agravar. Alguma vez o Partido Socialista conseguiu 

conceber medidas para evitar este mal que se anunciava? Porque nós sabíamos 

que a situação estava a ficar cada vez pior. E o Partido Socialista não desenvolveu 

nenhuma política eficaz para combater este flagelo. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): É verdade! Muito bem! 

O Orador: Esta medida, sim, contribui para resolver o problema. Portanto, neste 

aspeto não posso, também, concordar com V. Exa. 

Quero terminar esta primeira intervenção a dizer o seguinte: ao contrário de V. 

Exas. em anteriores debates em anteriores legislaturas, eu considero que o Partido 

Socialista faz falta neste consenso. O que faltou na Educação ao longo de todos 

estes anos foi o facto do Partido Socialista não se ter esforçado para criar os 

consensos na área da Educação. Esse consenso é necessário. E o que eu solicito a 

V. Exas. é que tenham uma abertura em relação à proposta que aqui é apresentada. 

Podem apresentar argumentos para votar contra, mas os argumentos que V. Exa. 

apresenta não são válidos! Não são válidos!   

Deputada Andreia Costa (PS): Na sua opinião! 
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O Orador: Devo dizer também que, em relação a esta matéria, em relação a este 

concurso, o que é fundamental é também uma realidade prática, é que a vida de 

muita gente fica melhorada, a vida de muitos professores, são 321 situações que 

ficam resolvidas.  

E eu sei, eu sou professor, eu fui colocado no Corvo. Fui colocado no Corvo há 

21 anos. Foi a melhor coisa que me aconteceu! 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Nota-se! 

O Orador: E foi uma das coisas piores que aconteceu a V. Exas! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Mas eu tenho consciência que os mecanismos que agora são criados permitem 

que, não sendo possível o professor ficar na sua primeira escolha, que essa 

situação depois se possa alterar com os anos. Todos nós que estamos nessa 

profissão, nós sabemos que é assim. Estes mecanismos que agora são criados 

permitem uma resposta efetiva e melhoram realmente o sistema, melhoram as 

perspetivas do Sistema Educativo e melhoram a resposta que o Sistema Educativo 

poderá dar no futuro aos nossos alunos e às nossas famílias, que é para isso que 

os professores existem, é para isso que as escolas existem! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Grande lição! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

A Mesa não tem mais inscrições nesta altura. Sra. Secretária Regional, faça favor. 

(*) Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Muito obrigada. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Sr. Deputado Rodolfo Franca, ao dizer que esta proposta é um erro, certamente, 

está a menosprezar 321 vagas. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

A Oradora: E, portanto, não creio que 321 vagas num ano só possa constituir um 

erro. 

Para além disso, quando o Sr. Deputado refere que este diploma atual, na redação 

que ele contém, é excelente e que não há muita gente que o conteste e que não 

havia necessidade de fazer uma alteração para se implementar e dar cumprimento 

à diretiva europeia, pelas intervenções que nós acabamos de ouvir, parece-me que 

o Sr. Deputado e o seu partido estão francamente isolados. Todos nós percebemos 

que há uma necessidade de procedermos a essa alteração, tanto mais que no 

passado, como é evidente e como nós sabemos, não se conseguiu resolver os 

problemas que agora trazemos aqui à coação. 

Quanto aos desequilíbrios, Sr. Deputado, pareceu-me haver aqui alguma 

contradição da sua parte. O Sr. Deputado ao mesmo tempo critica os quadros de 

ilha dizendo que há uma duplicação de recursos com quadros de ilhas a 

coexistirem com quadros de escola e depois diz ao mesmo tempo que desta forma 

não se consegue fixar professores e que há uma fuga dos quadros de ilha. E, 

portanto, sinceramente, não percebi bem qual a crítica que o Sr. Deputado fez aos 

quadros de ilha. 

Aliás, voltando um bocadinho atrás, também, Sr. Deputado, foi o próprio Partido 

Socialista que, em 2014, sentiu a necessidade de fazer uma alteração ao 

regulamento de concursos quando criou um concurso extraordinário dizendo que 

queria daquela forma dar cumprimento à diretiva, ... 

Deputado Carlos Freitas (PSD): Esse, sim, era injusto! 

A Oradora: ... concurso esse que, na altura, em três anos, criou 300 vagas, quando 
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nós, agora, estamos a criar 321 num ano só. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Nesse mesmo regulamento de concurso, Sr. Deputado, estavam excluídos os 

docentes das escolas profissionais, nesse de 2014. Sugiro que faça uma análise ao 

diploma que foi aprovado por proposta do Partido Socialista. 

Deputado Carlos Freitas (PSD): Fui um deles! 

A Oradora: Neste diploma, também sugiro, que atenta à primeira prioridade, 

como dizia, porque na primeira prioridade a referência que faz é aos docentes da 

rede pública regional... 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Muito bem! 

A Oradora: ... ou seja, não há aqui qualquer intenção de estar a afastar docentes 

do profissional ou regular, o que está aqui em causa é a assunção de uma 

responsabilidade para com os professores que têm estado sucessivamente 

contratados na rede pública regional, sejam eles do regime regular ou do regime 

profissional. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD e dos Membros do Governo: Muito 

bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

A Oradora: Já no que diz respeito à diretiva europeia, e aqui também 

respondendo ao Sr. Deputado António Lima, agradeço ter recordado as minhas 

palavras, que me recordo muito delas ao longo destes vários anos, aliás, não 

estaria nesta bancada se não houvesse possibilidade de apresentar-vos uma 
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proposta deste teor porque é um objetivo que prossigo há longos anos, e, como 

disse o Sr. Deputado, a minha afirmação foi de que a necessidade sistemática de 

recurso a docentes contratados deve dar lugar a uma vaga de quadro. E é 

precisamente isso que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, ... 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

A Oradora: ... ao definirmos que em cada escola que recrute durante três 

contratos sucessivos professores se deve dar lugar à abertura de um lugar de 

quadro. É precisamente isso que consta também da diretiva europeia quando 

expõe que o objetivo desta diretiva é pôr termo ao abuso da contratação sucessiva 

a termo dos trabalhadores. E é precisamente isso que nós dispomos ao propormos 

uma norma que prevê que, por cada três anos de contratos sucessivos pelas nossas 

escolas e que são consideradas pelo sistema como transitórias, lá está no diploma 

que ainda está em vigor, ... 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Ah, pois é! 

A Oradora: ... possam ser consideradas como necessidades permanentes e dar 

lugar a uma abertura de lugar de quadro. Por isso é que temos as 321 vagas. 

Muito obrigada.  

Vozes dos Deputados da bancada do PSD e dos Membros do Governo: Muito 

bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Vasco Cordeiro. 

(*) Deputado Vasco Cordeiro (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Eu participo neste debate porque me parece que, ... 
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Deputado João Bruto da Costa (PSD): Está a correr mal. 

O Orador: ... na minha opinião e na minha leitura, há um conjunto de aspetos 

que seria conveniente esclarecer, até na sequência da intervenção que o Sr. 

Deputado Rui Espínola fez daquela tribuna. E salientar esses aspetos permite 

salientar, também, algumas das falhas desta proposta que o Governo, aqui, nos 

traz.  

Mas, antes disso, eu gostaria só de dizer, não querendo transformar esse no 

assunto deste debate, que, em relação ao número de vagas dos anteriores 

Governos, sobretudo daqueles sobre os quais eu tive responsabilidade (estou 

muito à vontade para falar sobre eles), em oito anos, foram cerca de mil vagas 

abertas, mil vagas preenchidas, 956. E foi também isso que permitiu que nós 

passássemos de um rácio por aluno de cerca de dez para um rácio de cerca de oito. 

Não foi apenas isso, mas foi também isso. E sobre essa questão, julgo que estamos 

conversados, em relação ao número de vagas do anterior Governo. 

O Sr. Deputado Rui Espínola fez uma intervenção citando a Emília, a Gabriela, o 

João e o Francisco. Bom, só houve uma coisa que o Sr. Deputado Rui Espínola se 

esqueceu de dizer à Emília, à Gabriela, ao Francisco e a todos aqueles que por 

estes Açores estão nesta situação: esta proposta apresentada pelo Governo não 

garante que a Emília, que a Gabriela e que o Francisco passem a estar integrados 

no quadro. Não garante! 

Deputado Francisco César (PS): Muito bem! 

Deputada Andreia Costa (PS): Muito bem!  

O Orador: E é importante isso ser dito, porque é exatamente a ideia falsa de que 

esta proposta vai garantir que todas as Emílias e que todas as Gabrielas e que todos 

os Franciscos passam a estar automaticamente no quadro, que é uma ideia falsa, 

porque a proposta não garante, como, aliás, não podia garantir.  

O que esta proposta resolve não é a situação de 321 professores contratados a 

termo, o que esta proposta faz: abre 321 vagas no quadro das escolas, cujo 
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preenchimento primeiro terão que entrar os professores no concurso interno e 

assim sucessivamente. E, portanto, o Sr. Deputado Rui Espínola só se esqueceu 

de dizer isso ao Francisco, à Emília e à Gabriela. 

Segunda questão: esta proposta do Governo não limita a contratação a termo. Esta 

proposta do Governo atribui um efeito à contratação a termo, mas não resolve o 

problema na fonte, porque, depois desta proposta, como até aqui, poderão 

continuar a existir todas as situações que atualmente existem de contratação de 

termo. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

O Orador: O que essa proposta resolve é um problema que a Sra. Secretária teria 

que resolver com o Sr. Secretário da Finanças, é que, de acordo com o 

regulamento como está atualmente, sempre que fosse necessário aumentar a 

despesa com contratação de professores, a Sra. Secretária teria que ter a 

concordância do Sr. Secretário da Finanças. Com esta proposta que o Governo 

traz a esta Casa, a única coisa que a Sra. Secretária dirá ao Sr. Secretário das 

Finanças é: eu peço desculpa, foi aprovado pela Assembleia, está na lei, tem que 

se abrir a vaga.  

Deputado João Vasco Costa (PS): Bem visto! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

O Orador: Mas isso não é forma de resolver esse problema!  

E a dúvida é esta: se há intenção de resolver o problema da precariedade, vamos 

admitir, e concedo, que há essa intenção, por que razão é que a Sra. Secretária não 

propõe (o Governo) limitar a contratação a termo? Por que razão é que não resolve 

o problema na fonte, dizendo, por exemplo, como há legislação de outros países 

que faz (não é a do nosso, a do nosso segue esse modelo), que só é admissível a 

contratação a termo num conjunto tipificado de circunstâncias? Isso, sim, seria 
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combater a precariedade. Porque aquilo que o Governo faz é algo tão simples 

quanto isto: continuam a poder ser contratados a termo todos os professores que 

até este momento podiam ser contratados a termo. E a única coisa que acontece é 

que, passados três anos, passam a criar-se vagas para responder a essa situação. 

Ora, a pergunta impõe-se: onde é que está a racionalidade desta solução? Onde é 

que está a racionalidade, por exemplo, o caso do Sr. Deputado Paulo Estêvão, que 

está a exercer as funções de deputado e depois regressa à sua escola e foi aberta 

uma nova vaga? Isso faz sentido? Expliquem qual é a racionalidade disso a um 

empresário! A um empresário, por exemplo!  

Deputado Joaquim Machado (PSD): A escola não é uma empresa! 

O Orador: Qual é a racionalidade que isso tem? Não tem!  

Já seria o contrário se, por exemplo, a opção do Governo fosse limitar à entrada 

as questões relativas à contratação a termo. Não é essa a opção. É uma opção 

legítima. É permitido pela diretiva? É sim, senhora, mas não é obrigado pela 

diretiva. E, portanto, é, pura e simplesmente, uma opção política do Governo. O 

próprio Tribunal de Justiça das Comunidades, em vários acórdãos, já foi muito 

claro nessa matéria, a diretiva não obriga a que se convertam os contratos a termo 

em contratos definitivos, em abertura de vagas.  

E, portanto, desse ponto de vista, a questão que suscita esta proposta do Governo, 

são mais as dúvidas do que propriamente as soluções. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rui Espínola, tem a palavra. 

(*) Deputado Rui Espínola (PSD): Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. 
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Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Fica claro neste debate, claramente, a frustração do Partido Socialista... 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem!  

O Orador: ... e o incómodo por esta maioria enfrentar o problema, procurar as 

soluções e vir a esta Casa com as soluções para resolver o problema da 

precariedade laboral e dos contratos sucessivos de docentes na Região Autónoma 

dos Açores. 

Diz o Sr. Deputado Rodolfo Franca que isto não é uma boa proposta. Espero que 

os docentes da Região Autónoma dos Açores que estão contratados há largos anos 

tenham ouvido isto. Isto não é uma boa proposta, na opinião do Partido Socialista. 

E não é uma boa proposta porque vai abrir 321 vagas. 

Deputado João Vasco Costa (PS): Não, não foi isso que foi dito! 

O Orador: Não é uma boa proposta porque cria quadros de ilha. Não é uma boa 

proposta porque vai dizer a estes professores que são de vagas transitórias, 

digamos assim, assumi-las como necessidades permanentes. E, portanto, isto não 

é, na opinião do Partido Socialista, um salto positivo. 

Mas, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, diz o Sr. Deputado que isto não resolve o 

problema da contratação sucessiva. O diploma prevê que em cada três contratos 

numa escola surja uma vaga em quadro de ilha. E isto fará, claramente, uma 

diminuição drástica da contratação sucessiva na Região Autónoma dos Açores. É 

isto que vai acontecer! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD) 

 

E isto é assumido pelos sindicatos, pelo menos por um, ... 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Ah, um sindicato! 

O Orador: ... (a diminuição drástica é assumida pelos sindicatos, da contratação 

sucessiva) faz com que esse problema seja resolvido. 
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Agora, em relação aqui à questão dos professores, é preciso perceber que os dados 

são preocupantes. Nós temos, foi transmitido pela Sra. Secretária na Comissão de 

Assuntos Sociais, 5 professores com mais de 20 anos de serviço, 28 professores 

entre 15 a 20 anos de serviço, 225 com mais de 10 anos de serviço. Sr. Deputado 

Vasco Cordeiro, a solução do Partido Socialista é continuar tudo igual?! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP e do PPM: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP e do PPM)  

 

O Orador: É isso que o Partido Socialista defende?! É isso que o Partido 

Socialista quer transmitir aos professores dos Açores?! Portanto, se é isto que o 

Partido Socialista quer transmitir aos professores dos Açores, que o transmita.  

A coligação está confortável com esta solução e entende que esta solução irá 

resolver o problema da contratação sucessiva de professores na Região Autónoma 

dos Açores e a precariedade laboral. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP e do PPM: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP e do PPM)  

 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): E a Emília, a Gabriela e o Francisco? 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Franca. 

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Sr. Deputado Rui Espínola, caro colega, sabe bem que metade das coisas que aí 

disse não são verdade. Em primeiro lugar, o que não é verdade é a frustração do 
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PS. O que é verdade, o que vai ser verdade é a frustração dos professores, ... 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

O Orador: ... que vão aperceber-se que aquilo que é aqui prometido não é aquilo 

que esses professores estavam à espera. Isso é que é a frustração, não é a frustração 

do PS! 

O PS o que está aqui a fazer é a tentar demonstrar que aquilo que é dito, na 

verdade, não corresponde àquilo que é a expectativa e com aquilo que 

inicialmente a Sra. Secretária sempre disse que iria fazer.  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Com o PS não havia expetativa! 

O Orador: E, portanto, as tais 321 vagas que o Governo diz que vai abrir para os 

professores contratados a termo certo há mais de três anos não é verdade! O que 

vai acontecer é, eventualmente, abrirem essas vagas e haver uma troca de lugares. 

Muitos professores do interno vão ocupá-las. Muitos virão das ilhas mais 

pequenas (aquilo que o Sr. Deputado não percebeu há pouco), muitos das ilhas 

mais pequenas vão-se deslocar para as ilhas maiores. É o que vai acontecer. Vão 

deixar as ilhas mais pequenas muito mais debilitadas, com a fixação de 

professores numa situação muito mais complicada. E é isso que na prática vai 

acontecer e não 321 professores contratados a termo a entrar diretamente para o 

quadro. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

  

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não são ocupadas por professores contratados! 
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Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Pergunto se há mais inscrições. Tem a palavra a Sra. Deputada Délia Melo. Faz 

favor, Sra. Deputada.  

(*) Deputada Délia Melo (PSD): Exmo. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. 

Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. e Srs. Membros do 

Governo:  

Ora, para se ser professora há algumas características fulcrais que as pessoas 

devem ter, uma delas é a paciência (e resiliência, não é?), outra, para além de 

muitas mais, estou a salientar aqui duas, é a capacidade de explicar de diferentes 

formas aquilo que um aluno por vezes não percebe à primeira, nem à segunda, 

nem à terceira. Portanto, neste momento, eu vou tentar explicar novamente aquilo 

que já foi explicado por diversas vezes nesta Câmara, na própria Comissão de 

Assuntos Sociais, portanto, vou tentar de forma simples explicar aquilo que já foi 

explicado: que esta proposta vai efetivamente trazer grandes benefícios à classe 

docente; que esta proposta vem criar estabilidade, vem permitir a estabilização 

geográfica, familiar, portanto, dos docentes. 

Eu tenho algumas dúvidas e não consigo compreender como é que se pode dizer 

que a proposta, e às vezes ouvi aqui, é um ato falhado, estive a ler no jornal que é 

uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, quando nós estamos a 

proporcionar 321 vagas para os professores entrarem para os quadros. 

E quando fala na questão de estarmos aqui a não pôr termo à contratação 

sucessiva, porque, de facto, não é exclusivo para os contratados, pois, é dever 

moral da Região olhar também pelos seus quadros, portanto, pelos professores 

que já estão nos quadros.  

E aqueles que fizeram sacrifícios durante anos a deslocarem-se para outras ilhas, 

não podem ter agora oportunidade de se aproximarem da sua residência? 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Onde é que têm? 

A Oradora: Portanto, podem e devem! Têm que ter essa oportunidade! 
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(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD) 

 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): A dimensão da 

complexidade do problema é grandiosa! 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não abranjo a complexidade do problema, é 

isso? 

A Oradora: Portanto, se no passado houvesse um investimento na classe docente, 

nós não estaríamos, aqui, hoje, a discutir essa questão da precariedade. O que 

acontece é que houve um desinvestimento total na classe docente. 

E eu vou-vos dar aqui alguns dados concretos: só na BEPA saíram uma série de 

concursos, nós estamos a falar de cerca de duas centenas, entre horários anuais, 

completos, substituições temporárias. E sabem mais, sabem o que é que é grave 

no meio disto tudo? É que muitos dos docentes nem têm licenciatura ou 

habilitação própria profissional para dar algumas disciplinas. Temos docentes nas 

escolas que estão a dar, por exemplo, físico-química, que nem sequer tiraram o 

curso de físico-química, não é? Portanto, isto é muito grave! O que é que nós 

estamos a ensinar aos nossos alunos?  

Temos de investir na classe docente! E poder dar esta oportunidade de integrar 

321 professores nos quadros é, sem dúvida, isso!  

Portanto, fica a questão no ar, já que eu não posso endereçar questões aos Srs. 

Deputados: oferecer esta oportunidade aos docentes, ou deixar tudo como estava 

antes e continuarmos na precariedade? Fica a questão no ar para pensarem. 

Obrigada. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD e dos Membros do Governo: Muito 

bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 
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Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima. Faz favor, Sr. Deputado.   

(*) Deputado António Lima (BE): Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Eu tenho visto neste debate, ali da bancada, principalmente, do PSD, que tem 

intervindo mais, uma enorme preocupação com os professores que já estão há 

muitos anos contratados. Agora, eu gostava que o PSD me explicasse como é que 

com esta proposta deixará de haver professores contratados há quatro, há cinco, 

há seis, há dez anos. Expliquem-me, já que nos tentaram dar uma lição, por A 

mais B, como é que com esta proposta serão integrados os professores 

contratados, os 321 professores contratados que dizem! É que para além disto não 

estar, obviamente, garantido, dessas 321 vagas têm que ser deduzidas ainda 

aquelas que são vagas que já foram abertas no concurso deste ano e nos concursos 

dos anos subsequentes. 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Mas que argumento é esse? 

O Orador: Mas, para além desse pormenor, eu gostaria que explicasse como é 

que garantem que vão deixar de existir professores contratados há quatro, cinco 

ou dez anos sucessivamente. É que esta proposta não garante porque não impõe, 

efetivamente, um limite à contratação sucessiva.  

E eu, para uma questão de comparação e de facilitação do entendimento sobre 

esta matéria, vou ler aquela que é a redação que existe no concurso de professores 

a nível nacional sobre este mesmo problema, a limitação à contratação sucessiva, 

que este Governo diz que vai fazer, mas que não faz. Aquilo que diz o concurso 

de professores a nível nacional (pondo isto um pouco maior) é o seguinte: “A 

sucessão de contratos de trabalho a termo resolutivo celebrados com o Ministério 
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da Educação na sequência de colocação obtida em horário anual e completo, no 

mesmo grupo de recrutamento ou em grupos de recrutamento diferentes, não pode 

exceder o limite de três anos.”  

Deputado Joaquim Machado (PSD): O anual é que é a chave do problema! 

O Orador: E aquilo que diz a proposta do Governo é que “o recurso a contratos 

de trabalho a termo resolutivo, pelas unidades orgânicas da rede pública regional, 

em horário anual e completo, incluindo o disposto no n.º 9 do artigo 10.º do 

presente regulamento, em cada grupo de recrutamento, por períodos de três anos, 

determina a abertura do número correspondente de vagas nos respetivos grupos 

de recrutamento e no quadro de ilha”. Ora, isto não limita o número de contratos 

que um professor, uma pessoa, é disto que estamos a falar, não estamos a falar do 

número de contratos de uma escola, mas estamos a falar ou deveríamos estar a 

falar do número de contratos que uma pessoa pode ter. E é esse o problema. É que 

o Governo deixou de colocar o problema na pessoa para colocar o problema na 

escola. E com isto, e respondo à pergunta que fiz, vamos ter e vamos continuar a 

ter professores contratados com três, com quatro, com cinco, com dez, com quinze 

ou até vinte anos se for preciso, porque esta proposta não limita a contratação 

sucessiva e falha o seu propósito e não cumpre aquele que é o compromisso que 

o Governo assumiu. E, julgo eu, as bancadas que apoiam o Governo, não percebo 

como é que apoiam esta proposta. 

Disse. 

Deputado Francisco César (PS): Muito bem!  

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Luís. 

(*) Deputada Ana Luís (PS): Obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Secretários Reginais:  

Sra. Deputada Délia Melo, essas duas características que apontou como sendo 
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muito importantes para um professor e que, supostamente, era uma crítica àqueles 

que, segundo a sua opinião, não perceberam o alcance deste diploma, eu gostaria 

de lhe dizer que essas características não são exclusivas dos professores e que essa 

adjetivação deveria dirigi-la também aos sindicatos e aos vários pareceres que 

recebemos que também não compreenderam o alcance desta proposta. E não 

fomos nós que dissemos, foram os sindicatos. Esta proposta é omissa quanto à 

forma de limitar os contratos, conforme define a diretiva. Esta proposta é uma 

oportunidade perdida no combate à precariedade. Esta solução cria desigualdades. 

Esta proposta é inoperante, injusta, não é integradora, nem geradora de 

estabilidade. Esta proposta privilegia os quadros de ilha em detrimento dos 

quadros de escola. E estas afirmações não são do Partido Socialista, são dos 

sindicatos... 

Deputada Délio Melo (PSD): De um sindicato! 

A Oradora: ... e de alguns pareceres que recebemos. 

E, portanto, Sra. Deputada, não era preciso fazer esta alteração ao diploma para 

abrir 321 vagas! 

Deputada Andreia Costa (PS): Exatamente! 

A Oradora: Porque é disto que nós estamos aqui a falar, é da abertura de vagas. 

E, por isso, a Sra. Secretária podia tê-lo feito logo, ainda antes do final do ano ou 

já amanhã. Portanto, essa vontade de abrir vagas, porque é disto que nós estamos 

aqui a falar, não era preciso fazer esta alteração ao diploma, que não passa aqui 

de uma maquiagem, dando a entender que parece que se altera muito, quando na 

prática não se altera nada. 

Deputada Délio Melo (PSD): Altera-se muito! 

A Oradora: Apesar do Sr. Deputado Paulo Estêvão não estar na sala, eu não 

resisto a deixar, porque vai ficar registado no Diário e ele vai ler: o Sr. Deputado 

Paulo Estêvão, como é professor, de facto, tem muita paciência, porque ainda não 

é desta que ele vai conseguir integrar de forma direta, como ele ali afirmou, os 
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321 professores contratados. 

Obrigada. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada.   

Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Cabeceiras. 

(*) Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Obrigada, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo: 

Já muito foi dito no âmbito deste debate e é notório diferentes pontos de vista 

sobre a iniciativa que estamos aqui a discutir. E podíamos estar aqui a dizer que 

tem um sindicato que está contra, mas a verdade é que também existe outro que 

está a favor. E a verdade é que a discussão não passa por aí, mas passa, sim, pelo 

que é o nosso entendimento quanto a esta iniciativa. E não podemos concordar 

quando dizem que a iniciativa que vai levar à abertura destas vagas não irá 

combater a precariedade, quando estas vagas vão ser ocupadas por professores 

contratados.  

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não, não! Não pode garantir isso! Não pode! 

A Oradora: Se me disserem assim: vai garantir a contratação dos 321 professores 

contratados? Não, não vai, ... 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não pode garantir isso! 

A Oradora: ... porque antes vai abrir o concurso interno que vai permitir que 

professores com vínculo possam concorrer. 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): E como é que vai garantir as outras? Através da 

contratação a termo! 

A Oradora: Através da contratação a termo. Mas permite que a escola, após três 

contratos sucessivos, possa abrir a vaga. 
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Deputado Vasco Cordeiro (PS): Era exatamente isso! 

A Oradora: E agora a questão é: isso não vai levar à redução da precariedade, 

quando vamos ter vagas que vão ser abertas? 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Porque a questão que está aqui, no nosso entender, isto não vai resolver a 

precariedade, como eu disse daquela tribuna, de uma hora para a outra, não vamos 

deixar de ter para o ano ou no próximo ano letivo professores contratados ou 

professores precários, claro que não, mas isto é o caminho que nos vai levar à 

redução dessa precariedade! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

A Oradora: É esse o objetivo e é isso que estamos aqui a debater. Isto foi o que 

eu disse desde ali da bancada e é a isto que esta iniciativa vai levar.  

A verdade é que esta discussão já não é nova, já muitas vezes esta discussão foi 

trazida a esta Casa. E quando falam nos quadros de ilha e ao ver aquilo que já foi 

dito quanto a esta matéria, um dos motivos que levava o anterior Governo quanto 

a esta questão da precariedade e da abertura de vagas, lembro-me de uma petição 

apresentada pelo Sindicato Democrático que queria a abertura de 500 vagas e que 

500 professores fossem integrados, e a questão que estava aqui em cima da mesa 

era exatamente a problemática que ia ser abrir vagas nos quadros de escola, porque 

iríamos ter horários-zero, porque iríamos ter professores excedentários e isso era 

o grande problema.  

E parece-nos que a questão do quadro de ilha permite ter professores que vão 

ocupar exatamente essas vagas, vagas que antes eram consideradas transitórias e 

que não eram abertas como vagas permanentes e que agora vão passar a ser e que 
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vai fazer também que em determinadas situações vamos ter bolsas de professores 

que vão permitir dar um apoio que tantas vezes é preciso e que tantas vezes é 

solicitado pelos próprios professores. Quantas vezes é que não sabemos que há 

falta de professores de apoio, que há falta de professores de substituição, que os 

professores que estão a dar apoio a alunos dão apoio esporádico porque têm que 

ir tapar buracos porque têm que ir fazer substituições aos professores? 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não precisa de alterar o decreto para fazer isso! 

A Oradora: E esta bolsa vai permitir também isso. 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não precisa de alterar o decreto! 

A Oradora: Precisa porque há criação dos quadros de ilha! 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não, não! 

A Oradora: E, portanto, é isto que esta iniciativa vai permitir. É essa a nossa 

perspetiva, é essa a nossa leitura e é isso que eu queria expor, porque acho que é 

legítimo fazermos isto e é para isso que estamos também nesta Casa, para este 

debate de ideias, como é natural, como já tínhamos debatido no passado estando 

aqui em posições contrárias, porque isto é mesmo assim.  

E sabemos que não há soluções ideais, que não há soluções que vão resolver os 

problemas dos professores todos da Região, porque se isso existisse, quer este 

Governo, quer o anterior Governo, já tinham implementado. Isso não existe. 

Existe, sim, um caminho que nos parece que vai ser este o caminho que vai levar 

à redução da precariedade.  

Muito obrigada. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

  

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Tem a palavra a Sra. Secretária Regional da Educação. Faz favor, Sra. Secretária. 
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(*) Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Muito obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

De uma forma muito clara, deixem-me dizer-vos que, obviamente, não é possível 

limitar a contratação a termo, ou melhor, terminar com a contratação a termo, ela 

tem de continuar a existir, obviamente, desde que para necessidades transitórias. 

E, portanto, estamos perante uma tipificação que é necessária para as necessidades 

transitórias, para a substituição de licenças de maternidade, parentalidade, no caso 

de substituição de docentes, por doença... 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Então porque é que não faz isso? 

A Oradora: E estas são as necessidades transitórias. E aqui é que está o busílis 

da questão, Sr. Deputado, é que o que está em causa não é o número de vagas, o 

que está em causa é a tipificação das vagas, porque os senhores quando abriram o 

concurso extraordinário em 2014, visando dar cumprimento à diretiva, os 

senhores abriram essas vagas em quadros de escola, na mesma medida em que era 

até então. E o que nós estamos a fazer agora é introduzir uma alteração, sim, 

porque ela é necessária, para passarmos a considerar como permanentes 

necessidades que de outra forma seriam consideradas como transitórias. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

A Oradora: E isso que faz toda a diferença à Emília, à Gabriela e ao Francisco, 

Sr. Deputado, porque passam a saber que existe uma limitação para que as escolas 

possam recorrer à contratação sucessiva.  

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não é limitação! 

A Oradora: A Gabriela, a Emília e o Francisco, assim como qualquer outro 

docente e as suas famílias, passam a saber que se impõe um limite à contratação 

sucessiva que não existe até então e que é feito, como em qualquer empresa, nas 

escolas. 

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não, não é um limite! A nossa discordância é 
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precisamente essa, não está a introduzir um limite! 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. 

Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Franca. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:   

A tal Maria, o tal António, o tal João, acho que ainda não compreenderam que não 

encontram, em lugar algum do diploma, o garante de que vão abandonar a sua 

situação de precariedade. E é aqui que reside a questão. Porquê? Porque isso foi 

aquilo que a Sra. Secretária prometeu e não é isso que aqui está em cima da mesa. 

E mais, eu vou repetir, há pessoas que já perceberam, que são muito rápidas de 

raciocínio, mas há outras que não, ainda. Portanto, é assim: os tais lugares, que 

sejam 200 ou sejam 300, têm-nos misturados pessoas que já são dos quadros! 

Portanto, apesar de haver uma pessoa aqui iluminada que já percebeu, acho que 

todos os outros ainda não. O que se passa é exatamente isto. E, portanto, estar 

sempre a dizer a mesma coisa não há necessidade...  

Nós voltamos a repetir o seguinte: se queriam fazê-lo, porquê mexer no 

documento? Não há necessidade de mexer no documento para colocarem estes 

professores. Se estes professores estão há três ou mais anos nesta situação, então 

coloquem-nos, ponto! Não há necessidade de vir aqui alterar estas regras todas e 

fazer estes desequilíbrios todos ao nível do diploma, porque cria imensos 

desequilíbrios, não há a mínima dúvida! 
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Obrigado. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. 

Sr. Deputado Vasco Cordeiro, tem a palavra. Faz favor. 

(*) Deputado Vasco Cordeiro (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Sra. Secretária, eu penso que a Sra. Secretária, na sua intervenção, acabou, no 

fundo, por perceber qual é a diferença de entendimento que temos. É que o facto 

de a senhora dizer que, ao fim de três anos, as contratações a termo passam a 

originar uma vaga, isso não limita... 

Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Ai não?! 

O Orador: Não, senhora! Se a senhora disser que todas aquelas pessoas que 

entrarem por aquela porta passam a ser pessoas com determinadas características, 

isso não altera o número de pessoas que entra por aquela porta, isso apenas atribui 

um efeito a quem entra. Agora, se a senhora disser que só podem entrar por aquela 

porta os Srs. Deputados, aí está a limitar. E essa é a diferença. Os senhores não 

limitam a contratação a termo, os senhores atribuem um efeito a situações de 

contratação a termo que já existem, ou seja, os senhores esperam três anos, porque 

ao fim de três anos é que atribuem um efeito a essa contratação a termo. 

Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 

(Bastos e Silva): Necessidades permanentes! 

O Orador: E não fazem aquilo que a diretiva também coloca como possibilidade 

de fazer, que é dizer: só é admissível a contratação a termo nessa, nessa e naquelas 

circunstâncias. 

E, portanto, a dúvida é essa, acrescida de outra: para abrir 321 vagas, a senhora 

não precisava de alterar o diploma. Não precisava. O n.º 4 do artigo 4.º do atual 

regulamento permite a senhora fazer isso. E, portanto, não era necessário alterar 

o diploma para isso. Já era necessário alterar o diploma para resolver o problema 
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do enquadramento orçamental. Aí, sim, concordo consigo. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

  

(Aplausos dos Deputados da bancada do PS)  

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo... Sr. Deputado Vasco Cordeiro, faz 

favor. 

(*) Deputado Vasco Cordeiro (PS): Sr. Presidente, para, nos termos regimentais, 

solicitar um intervalo regimental de 15 minutos. 

Presidente: 15 minutos? 

O Orador: 15. 

Presidente: Sim, senhor. Está concedido, é regimental. Regressamos às 16 horas 

e 50 minutos. 

 

Eram 16 horas e 34 minutos. 

 

Presidente: (...) E acredito também que os Grupos Parlamentares precisem de um 

intervalo para analisar as propostas que acabaram de entrar. 

 

Eram 17 horas. 

 

Pergunto se há inscrições para o debate do diploma. Sr. Deputado Paulo Estêvão, 

faça favor. Para uma intervenção, tem a palavra. 

(*) Deputado Paulo Estêvão (PPM): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo:  

Bem, eu vou sintetizar com duas ideias simples aquilo que aconteceu aqui neste 
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debate, até porque tenho pouco tempo. Então, a primeira ideia é esta: o Sr. 

Deputado Vasco Cordeiro tem uma posição estranha sobre esta matéria. Disse-

nos ele que, atenção, eu deixei à chuva o professor Francisco, a professora Maria, 

o professor Diogo, o professor Vasco, o professor Rodrigo, o professor Zezinho, 

mas os senhores não são melhores do que eu, porque V. Exas. deixam o professor 

Zezinho também à chuva. E por isso é que eu não consigo compreender. Então, 

Sr. Deputado, nós somos maus porque resolvemos o problema de 320 pessoas. V. 

Exa., que os deixava de fora sem proteção do sistema, é que era bom. Não consigo 

compreender essa sua perspetiva. 

Em segundo lugar, também não consigo compreender a posição do Partido 

Socialista sobre esta matéria. Diz o Sr. Deputado, do Partido Socialista, Rodolfo 

Franca: bem, os senhores, aqui, o que apresentam é (uma frase até da Irene Lisboa) 

“uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”. Eu devo dizer que V. Exa., 

tendo em conta o partido que representa, eu acho que V. Exa. sai aqui deste debate 

sem mãos, porque V. Exa., nesta matéria, o que tinha era uma situação que 

deixava centenas de professores desprotegidos nesta situação dos concursos, com 

professores contratados. E nós resolvemos parcialmente essa questão. Este ano, 

320! A seguir, o problema vai-se resolver com os mecanismos que estão a ser 

criados. 

Deputada Andreia Costa (PS): Quais mecanismos? 

O Orador: O Sr. Deputado Vaco Cordeiro apresentou aqui um conjunto enorme 

de questões. Sabe o que é que faltou, Sr. Deputado Vasco Cordeiro, na sua 

governação e na sua intervenção? Soluções. Apresentou questões, dúvidas. 

Solução, nenhuma! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Vasco Cordeiro, faça favor. 

(*) Deputado Vasco Cordeiro (PS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo: 
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Sr. Deputado Paulo Estêvão, eu não enveredo por essa visão maniqueísta de que 

de um lado estão os maus e do outro estão os bons. O único problema aqui é que 

os senhores disseram que iam resolver o problema, iam integrar nos quadros o 

Joaquim, a Gilberta, o Francisco, o Vasco e o Zezinho, e isso os senhores não 

conseguem fazer, nem a vossa proposta faz! 

Deputado Paulo Estêvão (PPM): Faz, faz! 

O Orador: E é só isso que eu considero lamentável e que os senhores induzem 

os professores contratados em erro! 

Muito obrigado. 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Isso é um fait divers! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 

Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos fazer um intervalo. 

Regressamos às 17 horas e 35 minutos. 

 

Eram 17 horas e 05 minutos. 

 

Presidente: Sr. Deputado Rui Martins, pede a palavra para... 

 

Eram 17 horas e 44 minutos. 

 

Deputado Rui Martins (CDS-PP): Para uma interpelação, Sr. Presidente. 

Presidente: Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Rui Martins (CDS-PP): Era para pedir um intervalo regimental de 

15 minutos. 

Presidente: É regimental, está concedido. Regressamos às 18 horas. 

 

Eram 17 horas e 45 minutos. 
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Presidente: Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos reiniciar 

os nossos trabalhos. 

 

Eram 18 horas e 04 minutos. 

 

Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo: 

A Mesa, neste momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sras. 

e Srs. Deputados, não havendo inscrições, estamos em condições de iniciar a 

votação deste diploma. Vamos votá-lo, em primeiro lugar, na generalidade: 

Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII – “Quarta alteração ao 

Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário”. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Sr. Secretário, faça o favor de anunciar o resultado da votação. 

Secretário: A Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII, iniciativa do 

Governo Regional, foi aprovada, na generalidade, com 30 votos a favor e 27 

abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da Iniciativa 

Liberal e 1 do PAN; 25 abstenções do PS e 2 do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Tendo sido aprovado na generalidade, vamos iniciar o debate e a 

votação na especialidade. Pergunto se há inscrições para o debate na 

especialidade. Sr. Deputado Rodolfo Franca, faz favor, tem a palavra. 

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

No seguimento daquilo que o Grupo Parlamentar do PS já deixou aqui bem claro, 
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ou seja, resumidamente, que entende que a proposta de alteração apresentada pelo 

Governo Regional não cumpre aquilo ao qual se propôs, que é a colocação em 

quadro, seja de escola, seja de ilha, dos docentes contratados a termo, faz chegar 

a esta Casa uma proposta de alteração em que, ao tipificar as situações em que os 

contratos a termo certo poderão ocorrer, liberta automaticamente a situação (e que 

é essa a desejável) de todos os outros serem opositores ao quadro, neste caso de 

escola. E, portanto, logo aqui há uma grande diferença. 

Apresentamos, ainda, uma ligeira alteração, isto resumidamente, que é: se, 

eventualmente, algum quadro de escola tiver docentes excedentários, em vez de 

esses docentes poderem ser deslocados ao nível do concelho, por esta proposta 

poderão, eventualmente, ser deslocados ao nível de ilha. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional da Educação, faça favor. 

(*) Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Muito obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Só para esclarecer que esta proposta que nos foi apresentada pelo PS, nesta 

tipificação a ter dos contratos a termo certo, em primeiro lugar, viola a legislação 

nalgumas normas que já estão consideradas como sendo de necessidades 

transitórias e não permite, por exemplo, a contratação para substituição de um 

docente que esteja, por exemplo, em licença sabática, de entre outros. E, portanto, 

é uma violação clara e redutora da lei. 

E quanto às normas propostas para os docentes excedentários, está a piorar a 

situação, revertendo totalmente aquela que é uma das notas deste diploma, que é 

a tentativa de conferir maior estabilidade a um docente de um quadro de escola. 

E os senhores, com esta proposta, estão a conferir maior instabilidade aos 

docentes de um quadro de escola. 
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Presidente: Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. 

Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Lima, faça favor. 

(*) Deputado António Lima (BE): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

Muito rapidamente, para apresentar aquelas que foram as propostas de alteração 

que o Bloco de Esquerda apresentou. E centrando-me naquela que é, 

efetivamente, a mais importante e que tem, efetivamente, o objetivo de tornar este 

diploma consentâneo com aquela que é a sua exposição de motivos e até com o 

próprio Programa do Governo, por irónico que isso possa parecer, aquilo que 

propomos é que, efetivamente, exista uma limitação ao número de contratos que 

um docente possa fazer com Sistema Educativo Regional. Atingido esse número 

de contratos, que seja aberta uma vaga em quadro vinculativo, que são três anos 

e três contratos. E que estes docentes tenham, efetivamente, a primeira prioridade 

no concurso externo e sejam eles que, estando em primeira prioridade no concurso 

externo, os que mais facilmente sejam integrados.  

Ou seja, com esta proposta, por curioso que isto possa parecer, o que Bloco de 

Esquerda está a fazer é tornar a proposta do Governo consentânea com a sua 

exposição de motivos. A maioria que suporta o Governo deveria, naturalmente, 

aprovar esta proposta, porque assim estaria a cumprir o Programa do Governo, 

por incrível que isto possa parecer. 

Muito obrigado. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra. Faz favor. 

(*) Secretária Regional da Educação (Sofia Ribeiro): Muito obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, demais 

Membros do Governo:  

Também um rápido esclarecimento: nesta proposta do Bloco de Esquerda, na 

primeira prioridade ficam excluídos, por exemplo, também, todos os docentes que 
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tenham sido colocados em horários incompletos, que foi precisamente uma norma 

que mereceu uma rejeição total dos professores na primeira ronda de negociações. 

Já no que diz respeito a esta aferição dos três anos, ter em consideração que não 

contemplar o corrente ano escolar redunda num enorme perigo, uma vez que isso, 

sim, iria criar excedentários nas nossas escolas. E é preciso ter em consideração 

também a estabilidade dos docentes que estão contratados, não nos anos 

anteriores, mas, inclusivamente, neste ano escolar. 

Muito obrigada. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem!  

Presidente: Muito obrigado, Sra. Secretária. 

Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rodolfo Franca, faz favor, tem a 

palavra. 

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros 

do Governo:  

Eu gostaria apenas de sublinhar que não consigo compreender como é que a Sra. 

Secretária, fixando docentes ao nível de escola, excluindo todos os horários que 

efetivamente são, obviamente, uma situação transitória, não consigo compreender 

como é que isso é menos do que aquilo que é apresentado na vossa proposta, 

porque partindo nós de um quadro de escola, eventualmente para depois destacar 

os professores para a ilha, desde logo, parece-me óbvio que é muito melhor.  

Deputado Joaquim Machado (PSD): Ai é? 

O Orador: E depois, em termos de números, não ficamos a perder, nem pouco 

mais ou menos. 

Muito obrigado. 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Está difícil reconhecer 

o silogismo! 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado. 
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Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então iniciar a votação, na 

especialidade, deste diploma. 

A primeira proposta ao artigo 1.º, proposta de aditamento, acrescentando uma 

alínea b), foi apresentada pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM. Está à votação. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

A Sra. e o Sr. Deputado que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Sr. Secretário, quando estiver pronto... 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 55 votos a 

favor e 2 abstenções: 25 a favor do PS, 21 do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Sendo assim, a proposta de aditamento também proposta pelo PS a este artigo está 

prejudicada. 

E vamos passar à votação do artigo 1.º da proposta com a alteração que acabamos 

de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

A Sra. e o Sr. Deputado que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Sr. Secretário... 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 55 votos a 

favor e 2 abstenções: 25 a favor do PS, 21 do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Vamos votar agora a proposta de alteração, apresentada pelo Governo, ao n.º 1 do 

artigo 3.º. 
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As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Sr. Secretário, quando estiver pronto... 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 30 votos a 

favor, 25 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; 25 contra do PS; e 2 abstenções do BE. 

Presidente: O PAN, acho que votou contra. Pode reanunciar a votação, faz favor? 

Secretário: Peço desculpa. Foi aprovada com 29 votos a favor, 26 contra e 2 

abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da Iniciativa 

Liberal; 25 contra do PS e 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Está votação a proposta de alteração, apresentada pelo Bloco de Esquerda, ao n.º 

2 do artigo 3.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi reprovada com 30 votos 

contra e 27 abstenções: 25 votos de abstenção do PS, 2 do Bloco de Esquerda; 21 

contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM... 

Repetindo, foi reprovada com 30 votos contra, 25 abstenções e 2 votos a favor: 

21 contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 

do PAN; 25 abstenções do PS; e 2 votos a favor do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Vamos votar o artigo 3.º com as propostas de alteração que acabamos 

de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor e 28 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Não era uma proposta de alteração, mas sim a votação do artigo 3.º da proposta. 

Vamos passar ao artigo 4.º. Está à votação a proposta de revogação do n.º 3 do 

artigo 4.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 27 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 2 do BE; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Está à votação a proposta de alteração, do Partido Socialista, ao n.º 4 do artigo 4.º 

da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada a votação foi reprovada com 31 votos contra e 

26 a favor: 21 contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal; a favor 25 do PS e 1 do PAN. 

Presidente: Obrigado, Sr. Secretário. 

Pergunto à Câmara se posso pôr as alterações aos n.os 5, 6 e 7 do artigo 4.º à 

votação em conjunto. Portanto, estão à votação as alterações aos n.os 5, 6, e 7 do 
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artigo 4.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 27 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 2 do BE; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Está votação a proposta de alteração ao n.º 8 do artigo 4.º, 

apresentada pelo Partido Socialista. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi reprovada com 31 votos 

contra e 26 votos a favor: contra 21 do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 

do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; e a favor 25 do PS e 1 do PAN. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração ao n.º 12 do artigo 4.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Diga, Sr. Deputado. Então vamos repetir a votação. Peço aos Srs. Deputados... 

Está à votação a proposta de alteração ao n.º 12 do artigo 4.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 31 votos a 

favor, 25 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 
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BE, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Vamos votar o artigo 4.º da proposta com as alterações que acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 31 votos a 

favor, 25 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

BE, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Há um conjunto de alterações na proposta, apresentadas pelo Governo, ao n.º 1, 

ao n.º 3, ao n.º 4, ao n.º 5 e ao n.º 6 do artigo 5.º. Posso colocá-los à votação em 

conjunto? Não havendo oposição da Câmara, então estão à votação as propostas 

de alteração apresentadas no diploma inicial ao n.º 1, ao n.º 3, ao n.º 4, a proposta 

de aditamento do n.º 5 e de aditamento do n.º 6 do artigo 5.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

O n.º 7, o n.º 8 e o n.º 9 do artigo 5.º da proposta têm que ser renumerados em 

função dos aditamentos que fizemos do n.º 5 e do n.º 6. 

Assim, vamos passar à votação do artigo 5.º da proposta com as alterações que 

acabamos de introduzir e de aprovar. 
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As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas colocadas a votação foram aprovadas com 29 votos a 

favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Vamos passar às alterações do artigo 8.º da proposta. Pergunto à Câmara se posso 

pôr a alteração ao n.º 1 do artigo 8.º e a proposta de aditamento ao n.º 4 em 

conjunto à votação. Portanto, está à votação a proposta de alteração, efetuada pelo 

Governo, ao n.º 1 do artigo 8.º da proposta e uma proposta de aditamento n.º 4 ao 

artigo 8.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor, 25 

contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Passamos ao artigo 9.º da proposta, ao n.º 4. O Governo altera a alínea a), b), c) e 

d) do n.º 4 do artigo 9.º. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em 

conjunto. Portanto, estão à votação as alterações, propostas pelo Governo, às 

alíneas a), b), c) e d) do n.º 4 do artigo 9.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 
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Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 32 votos a favor e 

25 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do PPM e 1 da 

Iniciativa Liberal e 1 do PAN; e 25 contra do PS. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo PSD, o CDS e o PPM, à 

alínea e) do n.º 4 do artigo 9.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Está à votação a proposta de alteração, apresentada também pelo PSD, pelo CDS-

PP e pelo PPM, à alínea f) do n.º 4 do artigo 9.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 26 contra e 2 abstenções: 25 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS e 1 do PAN; e 2 abstenções do BE. 

Presidente: Os votos a favor do PSD são 21 e não 25 como foi erradamente 

anunciado. 

As alíneas g), h), i) e j) da proposta são renumeradas em função da introdução da 

alínea e) proposta pelo PSD. E, portanto, estão à votação essas alíneas. Posso pô-

las em conjunto à votação? Portanto, estão à votação as propostas g), h), i) e j) do 
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n.º 4 do artigo 9.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 26 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS e 1 do PAN; e a abstenção do BE 

com 2 votos. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Está à votação a proposta de alteração apresentada à alínea b) e c) do n.º 5 do 

artigo 9.º, pelo PSD, pelo CDS e PPM. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS e 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Está à votação a proposta, apresentada pelo Governo, à alínea a) do 

n.º 6 do artigo 9.º, incluindo também o proémio desse n.º 6. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 
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da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do BE. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo Bloco de 

Esquerda, à alínea a) do n.º 7 do artigo 9.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi reprovada com 29 votos 

contra, 26 abstenções e 2 votos a favor: contra 21 do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 

2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 abstenções do PS e 1 do PAN; e 2 votos a 

favor do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Obrigado, Sr. Secretário. 

Há um conjunto de propostas de alteração, apresentadas pelo Governo, às alíneas 

do n.º 7, que é um aditamento. Pergunto à Câmara se posso pô-lo à votação em 

conjunto. Então, estão à votação as alterações às alíneas a), b) e c) do n.º 7 do 

artigo 9.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 votos a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 

2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do 

PAN. 

Presidente: Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto as 

propostas de alteração, apresentadas pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM, às 

alíneas a), b) e c) do n.º 8 do artigo 9.º da proposta. 

Assim farei, portanto, estão à votação as propostas de alteração, apresentadas pelo 
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CDS-PP, pelo PSD e pelo PPM, às alíneas a), b) e c) do n.º 8 do artigo 9.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a 

favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 abstenção 

do PAN. 

Presidente: As alíneas d), e) e f) terão de ser renumeradas em função da entrada 

das propostas de aditamento às alíneas a) e b) que acabamos de aprovar. 

E, sendo assim, coloco à votação o artigo 9.º da proposta com todas as alterações 

que acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do 

PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Pergunto à Câmara se posso colocar à votação as propostas de alteração ao artigo 

10.º da proposta, apresentadas pelo Governo, em conjunto. Então, estão à votação 

as propostas de alteração às alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 10.º e ao n.º 9 do 

artigo 10.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 
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estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor, 25 

contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Coloco agora à votação o artigo 10.º da proposta com as alterações 

que acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração colocada à votação foi aprovada com 31 

votos a favor, 25 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 

2 do Bloco de Esquerda, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 

abstenção do PAN. 

Presidente: Obrigado, Sr. Secretário. 

A Sra. Deputada Ana Luís pede a palavra para... 

Deputada Ana Luís (PS): Para uma interpelação, Sr. Presidente. 

Presidente: Tem a palavra, Sra. Deputada. 

(*) Deputada Ana Luís (PS): Obrigada, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

Apenas para dar nota, salvo melhor opinião, de que estes artigos da proposta que 

não sofrem alteração por parte de nenhuma das bancadas poderiam ser votados 

uma única vez, porque, na prática, é este artigo que estamos a votar e também 

evitava... Vai acontecer agora também no 13.º. E fazíamos só essa votação, Sr. 

Presidente. 
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Presidente: Se esse for o entendimento da Câmara, quando estivermos a votar a 

proposta de alteração, estamos simultaneamente a votar o diploma. 

A Oradora: O diploma, porque o que está aqui em causa agora é este diploma e 

não o diploma original. 

Presidente: É esse o entendimento de todos? Evitamos uma votação. Muito bem. 

Então, está à votação a proposta de alteração ao n.º 2 do artigo 13.º do diploma. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor e 

26 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do PPM e 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 votos contra do PS e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Assim, está aprovada a alteração e o artigo com essa alteração. 

Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo PSD, CDS-PP e PPM, ao 

n.º 6 do artigo 15.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor, 25 

contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do BE, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Está assim aprovado este n.º 6 com esta alteração, incluindo o artigo 

15.º da proposta. 

Sra. Deputada Ana Luís. 

(*) Deputada Ana Luís (PS): Sr. Presidente, obrigada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 
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Neste caso em particular, teremos que votar o artigo 15.º para aprová-lo ou rejeitá-

lo com esta alteração que acabamos de aprovar. 

Presidente: Então é melhor mantermos a metodologia que tínhamos 

anteriormente. 

A Oradora: A questão que eu tinha referido anteriormente é que o que nós 

estamos a votar é esta Proposta de Decreto Legislativo Regional. Por exemplo, no 

artigo 10.º e no artigo 13.º não havia propostas de alteração a este diploma, por 

isso o que estamos a votar é o artigo no seu conjunto.  

Presidente: Sim. 

A Oradora: O Sr. Presidente pode colocar à votação o artigo 10.º da proposta, o 

artigo 13.º da proposta. Quando há propostas de alteração ao articulado entregue 

pelo Governo, aí tem que se pôr à votação a proposta de alteração e o artigo em 

si.  

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

A Oradora: Ou seja, a única coisa que não é preciso repetir a votação é quando 

no diploma do Governo um dos artigos não sobre alteração por parte da Câmara. 

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada. 

Vamos então votar o artigo 15.º da proposta com esta alteração que acabamos de 

aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor, 25 

contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do Bloco de 

Esquerda, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do 

PAN. 

Presidente: Pergunto à Câmara se podemos colocar à votação em conjunto as 
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propostas de alteração, apresentadas pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM, aos n.os 

1 e 8 do artigo 16.º da proposta. Estão à votação estas propostas de alteração ao 

n.º 1 e ao n.º 8, apresentadas pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM, ao artigo 16.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 30 votos a 

favor, 25 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; 25 contra do PS; e 2 abstenções do 

Bloco de Esquerda. 

Presidente: Vamos votar o artigo 16.º da proposta com as propostas que 

acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 30 votos a favor, 25 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal e 1 do PAN; 25 contra do PS; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração ao n.º 1 do artigo 19.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 
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Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo 

PPM, uma proposta de aditamento do n.º 3 ao artigo 19.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Está à votação o artigo 19.º da proposta com as alterações que acabamos de 

aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 votos contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco 

de Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Está à votação a proposta de aditamento do n.º 2 ao artigo 21.º da proposta. 
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As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto todas as 

propostas de alteração do PSD, do CDS-PP e do PPM aos n.os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10 do artigo 21.º. Estão então à votação as propostas de alteração, apresentadas 

pelos Grupos Parlamentares do PSD, do CDS-PP e do PPM, aos n.os 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 e 10 do artigo 21.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas colocadas à votação foram aprovadas com 29 votos a 

favor, 26 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM, 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco 

de Esquerda. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário.  

Vamos votar o artigo 21.º da proposta com as alterações que acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas colocadas à votação foram aprovadas com 29 votos a 
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favor, 26 contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do 

Bloco de Esquerda. 

Presidente: Está à votação a proposta do Partido Socialista apresentada ao n.º 1 

do artigo 22.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi reprovada com 29 votos contra e 

28 a favor: 21 contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da Iniciativa 

Liberal; a favor 25 do PS, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN. 

Presidente: Pergunto à Câmara se posso pôr à votação em conjunto as propostas 

de alteração ao n.º 1 e ao n.º 4 do artigo 23.º da proposta, apresentadas pelo 

Governo. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do 

PAN. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo PSD, pelo 

CDS-PP e pelo PPM, ao n.º 5 do artigo 23.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 
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Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Tendo sido aprovada esta proposta de alteração, fica prejudicada a 

proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao mesmo número. 

E agora coloco à votação a proposta de aditamento, apresentada pelo Bloco de 

Esquerda, n.º 6 do artigo 23.º. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta apresentada foi rejeitada com 29 votos contra, 26 

abstenções e 2 a favor: 21 contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 abstenções do PS e 1 do PAN; e 2 votos a favor do Bloco 

de Esquerda. 

Presidente: Estão à votação as propostas de alteração ao n.º 10 e ao n.º 13 do 

artigo 23.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Vamos repetir a votação. 

Estão à votação as propostas de alteração ao n.º 10 e ao n.º 13 do artigo 23.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

O Sr. Deputado que se abstém faça o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 31 votos a 
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favor, 25 contra e 1 abstenção: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

BE, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 1 abstenção do PAN. 

Presidente: Estão à votação as propostas de aditamento do n.º 15 e do n.º 16, 

apresentadas pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM, ao artigo 23.º da proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do 

PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Vamos agora votar o artigo 23.º da proposta com as alterações que acabamos de 

aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Sras. e Srs. Deputados, há um conjunto de alterações feitas à 

proposta, ao artigo 25.º, pelo Governo. Pergunto à Câmara se posso colocá-las à 

votação todas em conjunto. Sr. Deputado António Lima... Então, estão à votação 

as alterações ao n.º 1, ao n.º 2, ao n.º 3, ao n.º 4, ao n.º 5, ao n.º 6, ao n.º 7, ao n.º 

8, 9 e 10, apesar do 9 e 10 serem renumerações face aos aditamentos que vamos 

introduzir se estas propostas forem aprovadas, do artigo 25.º da proposta. 
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As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 32 votos a favor e 

25 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do Bloco de Esquerda, 2 

do PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN; e 25 votos contra do PS. 

Presidente: Vamos votar o artigo 25.º da proposta com as propostas que 

acabamos de aprovar. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 31 votos a favor e 

25 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do Bloco de Esquerda, 2 

do PPM e 1 da Iniciativa Liberal; e 25 contra do PS. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração ao n.º 1 do artigo 26.º da 

proposta, apresentada pelo Governo. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Está assim aprovada esta proposta de alteração, bem como o artigo 

26.º. 

Há uma proposta de aditamento, apresentada pelo Partido Socialista, de um artigo 

3.º-A, que tem um conjunto de alíneas. Pergunto à Câmara se posso colocá-lo em 

conjunto. Sr. Deputado António Lima, faça favor. Sr. Deputado, peço desculpa, 
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não estou a ouvir. 

Deputado António Lima (BE): Sr. Presidente, eu pedia, se fosse possível, que 

colocasse à votação pelo menos em separado as alíneas a), b) e c). Em separado, 

ou seja, em bloco. Da nossa parte, pode colocar a), b) e c) de uma vez e as restantes 

na votação seguinte. 

Presidente: Há oposição da Câmara? Portanto, estão à votação as alíneas a), b) e 

c) do artigo 3.º-A, aditamento proposto pelo Partido Socialista. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas colocadas à votação foram reprovadas com 31 votos 

contra e 26 a favor: 25 a favor do PS e 1 do PAN; 21 contra do PSD, 3 do CDS, 

2 do Chega, 2 do Bloco de Esquerda, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal. 

Presidente: Obrigado, Sr. Secretário. 

E estão agora à votação as alíneas d), e), f) e g) dessa proposta de aditamento de 

um artigo 3.º-A, proposta feita pelo Partido Socialista. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

Eu peço desculpa, Srs. Deputados. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas colocadas à votação foram reprovadas com 29 votos 

contra e 28 a favor: 21 contra do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 a favor do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Secretário. 

Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto as propostas de 

aditamento, dos Grupos Parlamentares do PSD, do CDS-PP e do PPM, de dois 

artigos, o 4.º-A e o 4.º-B. 

Deputado António Lima (BE): Pedia que fosse separado, ou seja, o 4.º-A uma 
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votação e o 4.º-B outra. 

Presidente: Então, está à votação a proposta de aditamento do 4.º-A, apresentado 

pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor... 

Peço desculpa. Foi aprovada com 30 votos a favor, 25 contra e 2 abstenções: 21 a 

favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal e 1 do 

PAN; 25 contra do PS; e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Vamos votar a proposta de aditamento de um artigo 4.º-B, 

apresentado pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 30 votos a favor e 

27 contra: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM, 1 da Iniciativa 

Liberal e 1 do PAN; 25 contra do PS e 2 do Bloco de Esquerda. 

Presidente: Tendo sido aprovada esta proposta de alteração, a proposta 

apresentada pelo Bloco de Esquerda está prejudicada. 

E passamos à alteração do Decreto Legislativo n.º 25/2007/A, de 30 de agosto. A 

proposta de alteração primeira é ao n.º 1 do artigo 42.º, apresentada pelo Governo. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e o Sr. Deputado que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 26 
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contra e 2 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS, 1 do PAN; e 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda. 

Presidente: Está à votação a proposta de alteração, apresentada pelo Partido 

Socialista, ao artigo 44.º do mesmo diploma. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra 

e 28 a favor: contra 21 do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da Iniciativa 

Liberal; e a favor 25 do PS, 2 do BE e 1 do PAN. 

Presidente: Artigo 5.º da proposta. Está à votação a proposta de aditamento dos 

n.os 2, 3 e 4. Penso que posso colocá-los, da norma transitória, apresentada pelo 

PSD, pelo CDS e pelo PPM, em conjunto. Portanto, está à votação a proposta de 

aditamento aos n.os 2, 3 e 4, apresentada pelo PSD, CDS e PPM, ao artigo 5.º da 

proposta. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta apresentada foi aprovada com 29 votos a favor, 25 contra 

e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 da 

Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do 

PAN. 

Presidente: Eu peço desculpa, mas neste artigo eu só coloquei à votação os n.os 

2, 3 e 4. Terei que colocar à votação também o n.º 1, que não coloquei. Peço 

desculpa, mas vamos ter que repetir esta votação. Está à votação as propostas 

apresentadas ao artigo 5.º da proposta, pelo CDS, PSD e PPM, n.º 1, n.º 2, n.º 3 e 
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n.º 4. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: As propostas apresentadas à votação foram aprovadas com 29 votos 

a favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda e 1 do PAN. 

Presidente: Havia uma proposta de alteração do Partido Socialista, norma 

transitória artigo 5.º. Considera a Mesa que está prejudicada, uma vez que o 

aditamento artigo 3.º-A foi reprovado, bem como a norma revogatória apresentada 

pelo Partido Socialista está prejudicada porque já aprovamos artigos anteriores 

que revogavam, designadamente, o n.º 3 do artigo 4.º e o n.º 3 do artigo 21.º. 

Pergunto à Câmara se posso colocar os artigos 6.º, 7.º e 8.º em conjunto, da 

proposta. Estão à votação então esses três artigos. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 

A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A proposta colocada à votação foi aprovada com 29 votos a favor, 25 

contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do PPM e 1 

da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do 

PAN. 

Presidente: Sras. e Srs. Deputados, votação final global. 

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam façam o favor de se manter como 

estão. 

As Sras. e os Srs. Deputados que votam contra façam o favor de se sentar. 
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A Sra. e os Srs. Deputados que se abstêm façam o favor de se sentar. 

Secretário: A Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII, apresentada 

pelo Governo Regional, em votação final global, foi aprovada com 29 votos a 

favor, 25 contra e 3 abstenções: 21 a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do Chega, 2 do 

PPM e 1 da Iniciativa Liberal; 25 contra do PS; 2 abstenções do Bloco de 

Esquerda e 1 do PAN. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Sras. e Srs. Deputados, vamos avançar...  

Sr. Deputado Joaquim Machado, pede a palavra para... 

Deputado Joaquim Machado (PSD): Declaração de voto. 

Presidente: Declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado. 

(*) Deputado Joaquim Machado (PSD): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo: 

O momento que acabamos de viver é um momento marcante para o Sistema 

Educativo Regional dos Açores. Há muito tempo que centenas e centenas de 

professores dos Açores esperavam por este momento. Nos últimos seis anos, em 

média, a Administração Pública Regional contratou mais de 600 professores em 

cada ano letivo. E esta era uma situação que urgia resolver e que, por diversas 

vezes, o Governo Regional do Partido Socialista impediu que se resolvesse. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: Lembro que a primeira iniciativa trazida a esta Câmara para obviar a 

contratação sucessiva de professores foi já no recuado ano de 2010, depois em 

2014, em 2015 e em 2016. E, todas as vezes, o Partido Socialista disse não, 

preferiu a sua teimosia à resolução da vida de centenas de professores contratados 

nos Açores.    
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Deputado João Bruto da Costa (PSD): Bem lembrado! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

O Orador: Repito, anualmente, mais de 600 professores, a maioria deles com 

mais de dez anos de serviço docente prestado na nossa Região, sempre em regime 

de contratação.  

O PS teve tempo, ... 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito tempo! 

O Orador: ... teve maiorias. Não o fez.  

E como se viu na votação que acabou, pela sua vontade tudo tinha continuado 

como estava. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem!  

Deputado Vasco Cordeiro (PS): Não apoiado! Isso é falso! 

O Orador: E continuar como estava era manter-se a precariedade de centenas e 

centenas de professores. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: Este diploma que acabamos de aprovar não resolve tudo, é apenas o 

princípio do fim da precariedade, é o princípio do fim do abuso da contratação 

sucessiva. Vamos ter, seguramente, mais estabilidade, melhor emprego docente 

e, portanto, também melhor educação. 

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Muito bem! 

O Orador: O que foi prometido está cumprido! Em quatro meses, o Governo da 

coligação fez o que o PS em onze anos não fez! 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  
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(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Barata. Faz 

favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Nuno Barata (IL): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e 

Srs. Membros do Governo:  

Este não é um diploma perfeito. Este, como aqui foi lembrado ao longo do debate 

esta tarde, não é um diploma que resolve o problema da precariedade, nem dos 

professores, nem sequer tem essa pretensão de resolver o problema mais grave da 

precariedade que se vive em todos os setores da economia açoriana e até do setor 

público e do setor público empresarial regional. 

Mas o que também fica claro e que é importante que nos vamos sempre lembrando 

disso ao longo desta legislatura, é que é preciso mudar a narrativa em relação à 

prática. E a narrativa no início do debate deste diploma era bem diferente daquela 

que levamos agora para casa. Este foi-nos apresentado como um diploma que 

poderia resolver o problema do António, da Francisca e da Maria, mas deixa de 

fora ainda a Paula, o Paulo, o Pedro e tantos outros que vão seguir o seu percurso 

profissional ainda num regime de precariedade. 

Este é um diploma que não resolve, como eu já disse, o problema do Sistema 

Educativo Regional, mas que o deixa, certamente, melhor do que ele estava 

ontem. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem!  

O Orador: E é isto que o Pedro, a Paula, a Ermelinda, a Francisca, a Antónia, a 

Sofia e a Maria Antonieta esperam do Clélio, do Bolieiro, do Bastos e Silva, do 

Vasco Cordeiro, do Paulo... 



XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

155 

 

Deputado Carlos Silva (PS): E da Sofia, não? 

O Orador: Também, Sr. Deputado. Do Carlos Silva, da Alexandra Manes... Não 

me vão obrigar a dizer os 57 nomes!  

E, portanto, é isso que os açorianos esperam de nós. O que os açorianos esperam 

de nós é que no dia a seguir a nós sairmos daqui desta Casa, cansados de uma 

jornada longa de trabalho, a vida deles melhore nem que seja um bocadinho. 

E se eu chegar ao fim desta legislatura e tiver a tranquilidade de saber que o 

António, a Francisca, a Ermelinda e a Maria Antonieta estão melhor do que 

estavam há quatro anos, já vou bem satisfeito desta minha missão. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD: Muito bem!  

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Sr. Deputado António Lima, para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. 

Deputado. 

(*) Deputado António Lima (BE): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. 

Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo:  

A proposta, hoje, aprovada, esta Proposta de Decreto Legislativo Regional, é uma 

oportunidade perdida. E é uma oportunidade perdida para, efetivamente, fazer um 

combate à precariedade da classe docente.  

Deputado João Bruto da Costa (PSD): Não apoiado! 

O Orador: Perdeu-se uma oportunidade tendo-se aberto este processo e houve 

propostas para fazê-lo. Só não foi feito porque a maioria que o aprovou não quis. 

E nós estivemos perante três visões do que é que poderia ser um combate efetivo 

à precariedade: 

Por um lado, tivemos a proposta do Partido Socialista, que pretendia criar um 



XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

156 

 

conjunto de critérios para o recurso a contrato a termo; 

Tivemos a proposta do Governo, inicial, que não faz mais do que avançar um 

pouco naquilo que já existia. É um pequeno passo, quando aquilo que era 

anunciado era um grande passo no combate à precariedade; 

E existia a proposta do Bloco de Esquerda, que, efetivamente, criava um limite ao 

número de anos que um professor poderia ser contratado até ser integrado nos 

quadros.  

Só lamentamos que se tenha decidido começar a combater a precariedade e não 

combater efetivamente a precariedade. 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Tem de ver pela 

positiva e não pela negativa! 

O Orador: É porque, infelizmente, estaremos, nos próximos anos, a detetar os 

mesmos problemas que levaram esta proposta a surgir. E não tenho dúvidas disso. 

Abrir vagas é positivo, ninguém pode dizer que não, mas é poucochinho, quando 

o objetivo era tão vasto e era tão ambicioso. E o que é lamentável é que a ambição 

tenha sido abdicada, tenha sido posta na gaveta e não se tenha dado aquele passo 

para combater a precariedade que era efetivamente necessário.  

Mas estaremos cá, porque esta luta certamente que vai continuar, porque enquanto 

o problema existir cá estaremos para tentar fazer de tudo para que ele termine e 

para que a precariedade e o Sistema Educativo Regional tenha efetivamente os 

professores que precisa. E os professores que nele trabalham sejam efetivamente 

valorizados e tenham a dignidade e o trabalho que merecem. 

Disse. 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem a palavra para uma declaração de voto o Sr. Deputado Pedro Neves. 

(*) Deputado Pedro Neves (PAN): Obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros 

do Governo:  
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Sem dúvida que a proposta que foi apresentada, aqui, inicialmente, era um 

melhoramento daquilo que nós tínhamos do passado. Sem dúvida que todas as 

alterações e as propostas de alteração também faziam uma retificação, 

melhorávamos ainda mais aquilo que já era por si só um aperfeiçoamento daquilo 

que será o futuro.  

Não acho lamentável. Vamos sair daqui com melhorias do que aquilo que 

acontecia no passado. Tenho pena que algumas propostas de alteração, do qual eu 

também apoiava, não foram, obviamente, apoiadas neste Plenário, mas o PAN sai 

satisfeito com aquilo que nós temos com este diploma. Não é perfeito, mas é, sem 

dúvida, um melhoramento do que nós tínhamos no passado. 

Obrigado. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente do Governo Regional (José Manuel Bolieiro): Roma e Pavia não se 

fizeram num só dia! 

Presidente: Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos 

Furtado. Faz favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Carlos Furtado (CH): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

O caminho faz-se caminhando.  

A Sra. Secretária Regional, ainda há muito pouco tempo Secretária Regional deste 

Governo, conseguiu um trabalho assinalável: juntar as sensibilidades dos 

professores com as necessidades dos alunos, com a capacidade financeira da nossa 

Região. Foi um trabalho importante, que não acaba aqui, haverá outras iniciativas, 

com certeza, que este Governo, que esta Câmara haverá de propor.  
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E não só a precariedade laboral dos professores, porque, hoje, falou-se aqui muito 

dessa precariedade laboral dos professores, mas esqueceu-se um bocadinho aquilo 

que é também a estabilidade emocional dos alunos que frequentam essas escolas. 

É muito importante ter um quadro de professores permanente, ou tão permanente 

quanto possível, porque isso faz toda a diferença. A relação de proximidade entre 

aluno e professor, a amizade que se cria, o conhecimento que se cria da relação e 

das especificidades de cada aluno é determinante. E é determinante quando 

acompanhada precisamente por esse quadro estável de professores.  

Aquilo que conseguimos, hoje, aqui nesta Casa, será, seguramente, um contributo 

importante para o sucesso escolar dos nossos alunos. Também por essa razão 

estamos todos de parabéns, porque eu estou convencido que aquilo que 

conseguimos, hoje, aqui, influenciará, e de que maneira, aquilo que será o sucesso 

dos alunos das nossas escolas, porque não basta ProSucessos, porque não basta 

iniciativas, porque não basta nomes, é preciso aquela confiança entre pais, alunos 

e professores. E isso só se consegue com essa proximidade. 

Muito obrigado. 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

  

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Franca. Faz 

favor, Sr. Deputado.  

(*) Deputado Rodolfo Franca (PS): Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. 

Membros do Governo:  

O Grupo Parlamentar do PS gostaria de declarar que continua a considerar, 

convictamente, que as suas propostas de alteração à proposta do Governo trariam 
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aos professores, ao sistema, aos nossos alunos, muitas mais vantagens do que 

aquilo que ficou, hoje, aprovado. E porquê? Porque não joga com números, não 

joga com demagogias, deixa claro, tipificando, quem são os professores que 

poderiam eventualmente ser contratados a termo e, portanto, deixando claro que 

todos os outros seriam professores com lugar no quadro. Temos pena que assim 

não tivesse sido porque teria sido melhor para todos. 

E volto a frisar, a estabilidade do sistema passa muito, é verdade, pela fixação de 

professores, que temos dúvidas que aconteça essa fixação de professores nas ilhas 

mais pequenas, antes pelo contrário, temos dúvidas de que a captação de 

professores seja melhorada para o nosso sistema regional e continuamos a achar 

que a estabilidade do sistema se faz com a fixação do professor ao nível de escola 

e não ao nível de ilha, porque é isso que, eventualmente, dará lugar a uma 

continuidade pedagógica. E, portanto, a mais-valia do sistema, a qualidade do 

sistema advém da estabilidade e da continuidade pedagógica. Essa continuidade 

pedagógica também não está garantida através deste diploma. 

Do mesmo modo que queremos assistir aos tais 321 professores a entrar nos 

quadros de ilha, de escola, seja o que for, mas a entrar na carreira e que não sejam, 

efetivamente, lugares que sejam cobertos por outros que já estavam no sistema. É 

por isso que eu usei a palavra demagogia. 

Muito obrigado. 

Vozes dos Deputados da bancada do PS: Muito bem!  

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Tem agora a palavra para uma declaração de voto a Sra. Deputada Catarina 

Cabeceiras. Faz favor. 

(*) Deputada Catarina Cabeceiras (CDS-PP): Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo:  

Dizer que este, sem dúvida, é um grande passo para o combate da precariedade, 

como dissemos nas nossas intervenções.  
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Esta criação dos quadros de ilha parece-nos que será uma boa solução para termos 

as bolsas de professores nas ilhas, porque a verdade é que esta realidade de 

quadros de ilha não é novidade. E não é novidade, até porque o próprio Governo 

do Partido Socialista, em outras áreas, como por exemplo os quadros regionais de 

ilha no caso da Saúde, no caso dos serviços de ilha, foram criados. E, portanto, a 

verdade é que tem resultado noutras áreas e acreditamos que estes quadros de ilha 

irão fazer e trazer essa possibilidade de ter essas bolsas de professores nas diversas 

ilhas. 

Dizer que nos parece e acreditamos que com a aprovação vamos dar um passo 

para o combate desta precariedade. Não vai ficar tudo resolvido. A verdade é que 

a luta irá continuar. Irá continuar também desta bancada do Grupo Parlamentar 

do CDS para dizer presente e continuar a combater a precariedade. 

E perder a oportunidade parece-nos que seria iniciar mais um ano letivo da forma 

como estava. Perder a oportunidade e a estabilidade que é argumentada pela 

bancada do Partido Socialista, que não será conseguida, parece-nos, sim, que esta 

estabilidade vai-se fazer com a tomada de decisões, com a aprovação deste 

diploma. Há uma coisa que nós temos a certeza, é que continuar como estávamos 

não era o caminho! 

Muito obrigada. 

Vozes dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo: Muito bem!  

  

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

  

Presidente: Muito obrigado, Sra. Deputada 

Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estêvão. Faz 

favor, Sr. Deputado. 
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(*) Deputado Paulo Estêvão (PPM): Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Presidente e Membros do Governo:  

Eu sempre achei e sempre disse isso ao longo das legislaturas em que aqui estive 

na oposição, sempre achei que o Partido Socialista cometia um erro em ficar 

sozinho do ponto de vista da implementação das medidas para o Sistema 

Educativo. Ao longo das legislaturas anteriores, o Partido Socialista votou quase 

sempre sozinho nas matérias da educação. E hoje voltou a acontecer a mesma 

coisa, voltou a ser o único partido que votou contra esta iniciativa. 

Esta iniciativa foi uma iniciativa do Governo, apoiado pelos três partidos que o 

integram, pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM, mas também é uma proposta que 

mereceu o apoio e só foi viabilizada porque teve o apoio da Iniciativa Liberal e 

também do Chega. Por isso, é uma proposta que teve o contributo de diversos 

partidos. E também devo dizer que não mereceu a oposição do Bloco de Esquerda 

e do PAN. E, por isso, é uma proposta que conseguiu um apoio alargado.  

Deputado Pedro do Nascimento Cabral (PSD): Muito bem!  

O Orador: Este Governo, ao contrário do que sucedeu e dos erros que foram 

cometidos pelo Partido Socialista nas legislaturas anteriores, conseguiu gerar um 

amplo consenso em relação a esta medida. E isso faz toda a diferença.  

Eu devo dizer que não tenho nenhum revanchismo em relação ao Partido 

Socialista. Eu considero que o Partido Socialista tem um papel importantíssimo, 

é um partido que tem 25 deputados, que tem uma forte implantação na Região 

Autónoma dos Açores. Eu conto com o Partido Socialista para que seja possível 

consensualizar medidas na área da Educação. Nós não podemos cometer o mesmo 

erro que foi cometido pelo Partido Socialista, que foi impor e isolar-se no âmbito 

da implementação de um modelo educativo para a Região. Este modelo educativo 

tem que ser amplo. E da nossa parte o que existe é essa predisposição para 

negociar, para dialogar. Podem ter a certeza de que não vamos cometer esse erro 

de impor, ao conjunto do Sistema Educativo e das forças partidárias que aqui têm 
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assento, uma política educativa que é definida especificamente pelo Governo e 

apenas pelo Governo. E não foi isso que aconteceu aqui, hoje. 

Do ponto de vista da substância é muito importante dizer o seguinte: 321 vagas, 

321 vidas que se vão alterar profundamente. Muitos professores que passarão a 

ter outro horizonte, que não passarão por aquela situação de não saber onde é que 

vão ficar e se têm, de facto, emprego naquele ano letivo. Eu sei o que isso é. Fui 

professor contratado também durante muitos anos e por isso eu tenho consciência 

do que é que isso significa para tanta gente, para 321 professores. Não apenas para 

estes 321 professores, mas também para os professores que irão concorrer nos 

próximos anos, porque este mecanismo continuará a gerar vagas, as vagas 

continuam a ser criadas. E, por isso, nós vamos transformar o Sistema Educativo, 

dando, de facto, aos professores estas condições do ponto de vista daquela que é 

a sua segurança, do ponto de vista do exercício das suas funções.  

E devo dizer que esta é uma questão fundamental. Temos outras na nossa agenda, 

no Programa do Governo, que vamos implementar de seguida, mas esta era 

fundamental. Não há nenhum sistema educativo que possa funcionar com um 

regime de contratação de professores, em que os professores são prejudicados 

pelo sistema e se encontram numa situação precária ano após ano. Em grande 

parte, na esmagadora maioria dos casos, esse problema fica hoje resolvido. 

O Sr. ex-Presidente do Governo disse que esta proposta é generosa e que irá criar 

alguns problemas no futuro pelo facto de conseguir resolver, de conseguir 

responder a um conjunto de vagas que são criadas pelo exercício, por exemplo, 

de funções políticas, mas a verdade é que isso é essencial, porque há também um 

conjunto significativo de vagas que são criadas de diferentes naturezas, mas esta 

também é uma delas, e na administração a mesma coisa. E, portanto, o que nós 

estamos aqui a criar é um mecanismo que irá incluir e permitirá resolver o 

problema de muita, muita gente. É fundamental! 

Eu acredito, eu tenho a certeza absoluta que foi aqui dado um passo muito 
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importante para que a resposta do nosso Sistema Educativo possa ser mais eficaz. 

No final de tudo, aqueles que irão beneficiar desta proposta são as famílias e os 

nossos alunos.  

E o que nós pretendemos é que este seja um primeiro passo para resolver o 

problema do nosso Sistema Educativo. Os maus resultados têm que acabar! 

Presidente: Sr. Deputado, agradeço que termine. 

O Orador: E eu termino já, Sr. Presidente. 

Os maus resultados têm que acabar! A Região Autónoma dos Açores tem que 

deixar de ser a pior região do ponto de vista dos resultados educativos! Nós 

queremos resolver esse problema! Eu tenho a certeza que nós vamos resolver esse 

problema! 

 

(Aplausos dos Deputados da bancada do PSD, do CDS-PP, do PPM e dos 

Membros do Governo) 

 

Presidente: Muito obrigado, Sr. Deputado.  

Penso que todos já fizeram a sua declaração de voto. Atendendo à nossa hora, 

vamos encerrar os nossos trabalhos. Regressamos amanhã. Boa noite a todos. Um 

bom jantar e bom descanso. 

 

Eram 19 horas e 57 minutos. 

 

(*) Texto não revisto pelo Orador. 

 

Deputados que entraram durante a Sessão: 

 

Partido Social Democrata (PSD)  

Alberto Pacheco da Ponte 
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António Vasco Vieira Neto de Viveiros  

 

Partido Popular Monárquico (PPM)  

Paulo Jorge Abraços Estêvão  

 

Documentos entrados 

 

1 - Projeto de Lei: 

 

Assunto: N.º 696/XIV (PAN) - Assegura as condições adequadas para a 

realização das eleições dos órgãos das autarquias locais de 2021 em contexto da 

pandemia da doença COVID‐19, procedendo à primeira alteração à Lei Orgânica 

n.º 3/2020, de 11 de novembro, e à décima primeira alteração à Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto- n.º 27/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 02 – 24 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: N.º 707/XIV (PSD) - Define o regime de comparticipação do Estado 

nos tratamentos termais- n.º 29/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Comissão: Assuntos Sociais 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 23; 

 

Assunto: N.º 710/XIV (PS) - Clarifica e simplifica procedimentos de 

apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos eleitores aos órgãos das 
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autarquias locais, procedendo à décima primeira alteração à Lei Orgânica n.º 

1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das 

autarquias locais- n.º 30/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 25; 

 

Assunto: N.º 715/XIV (PSD) - Consagra um regime excecional e temporário, no 

âmbito da situação epidemiológica provocada pelo Vírus SARS-COV2 e pela 

doença Covid-19, de redução do número de proponentes necessários à 

apresentação de candidaturas de grupos de cidadãos às eleições gerais para os 

órgãos das autarquias locais a realizar em 2021, bem como procede à vigésima 

terceira alteração à Lei Eleitoral do Presidente da República, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, e à décima primeira alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a Eleição dos Órgãos das 

Autarquias Locais - n.º 31/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 08 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 28; 

 

Assunto: N.º 719/XIV (BE) – Pela reposição das condições de participação cívica 

e eleitoral cidadã (11.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto e 6.ª 

alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto) - n.º 32/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09 

Comissão: Política Geral 
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Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 29; 

 

Assunto: N.º 721/XIV (PAN) – Corrige algumas lacunas da Lei n.º 11/2017, de 

17 de abril, e alarga o respetivo âmbito de aplicação ao sector social, tendo em 

vista o combate da obesidade e a promoção de hábitos alimentares saudáveis - n.º 

34/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 30; 

 

Assunto: N.º 728/XIV (IL) – Altera a Lei Eleitoral dos Órgãos Locais (11.ª 

alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto) - n.º 36/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 12 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 01; 

 

Assunto: N.º 730/XIV (PCP) – Altera a lei que regula a eleição dos titulares dos 

órgãos das autarquias locais em matéria de inelegibilidades especiais (11.ª 

alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos 

titulares dos órgãos das autarquias locais, alterada pelas Leis Orgânicas n.ºs 5-

A/2001, de 26 de novembro, 3/2005, de 29 de agosto, 3/2010, de 15 de dezembro, 

e 1/2011, de 30 de novembro, pela Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, e pelas Leis 

Orgânicas n.ºs 1/2017 e 2/2017, de 2 de maio, 3/2018, de 17 de agosto, 1-A/2020, 

de 21 de agosto e 4/2020, de 11 de novembro) - n.º 37/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 15 
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Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 04; 

 

 

2 - Proposta de Lei: 

 

Assunto: N.º 76/XIV (GOV) – Altera as condições de construção, certificação, 

exploração e os requisitos operacionais, administrativos, de segurança e de 

facilitação dos aeródromos civis nacionais para efeitos de ordenamento 

aeroportuário - n.º 33/XII-AR   

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09 

Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 29; 

 

 

3 - Projeto de Decreto do Presidente da República: 

 

Assunto: Pedido de autorização do Senhor Presidente da República para a 

renovação do estado de emergência – n.º 35/XII-AR 

Proveniência: Presidência da Assembleia da República 

Data de Entrada: 2021 –03– 11 

Comissão: Permanente 

COM PEDIDO DE URGÊNCIA 

 

 

4 - Projeto de Proposta de Lei: 
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Assunto: Altera a Lei-Quadro das Fundações – PCM – (Reg. PL 841/XXII/2021) 

- n.º 14/XII-GR   

Proveniência: Conselho de Ministros 

Data de Entrada: 2021 – 02 – 22 

Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 03 – 01; 

 

 

5 - Projetos de Decreto Legislativo Regional: 

 

N.º 21/XII 

Assunto: Altera os períodos transitórios previstos na Lei n.º 76/2019, de 2 de 

setembro, e determina a aprovação de medidas para a redução do consumo de 

produtos de utilização única e a promoção da reutilização e reciclagem 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Comissão: Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data Limite de Parecer:  2021 – 04 - 05; 

 

N.º 22/XII 

Assunto: Medida de apoio ao reforço dos incentivos à contratação de jovens 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer:  2021 – 04 - 14; 

 

 

6 - Propostas de Decreto Legislativo Regional: 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3236
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3236
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3236
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3246
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N.º 4/XII 

Assunto: Orientações de Médio Prazo 2021-2024 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Comissão: Enviado à CAPADS, à Comissão de Política Geral e à Comissão de 

Assuntos Sociais para pareceres setoriais, que deverão ser remetidos à Comissão 

de Economia até 5 de abril de 2021. Enviado à Comissão de Economia para 

parecer até 13 de abril de 2021 

Data Limite de Parecer:  2021 – 04 - 13; 

 

N.º 5/XII 

Assunto: Plano Anual Regional para 2021 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Comissão: Enviado à CAPADS, à Comissão de Política Geral e à Comissão de 

Assuntos Sociais para pareceres setoriais, que deverão ser remetidos à Comissão 

de Economia até 5 de abril de 2021. Enviado à Comissão de Economia para 

parecer até 13 de abril de 2021 

Data Limite de Parecer:  2021 – 04 - 13; 

 

N.º 6/XII 

Assunto: Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Comissão: Enviado à CAPADS, à Comissão de Política Geral e à Comissão de 

Assuntos Sociais para pareceres setoriais, que deverão ser remetidos à Comissão 

de Economia até 5 de abril de 2021. Enviado à Comissão de Economia para 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3242
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3243
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3244
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parecer até 13 de abril de 2021 

Data Limite de Parecer:  2021 – 04 - 13; 

 

 

7 - Projetos de Resolução: 

 

N.º 38/XII 

Assunto: Medidas de apoio aos Artesãos dos Açores 

Proveniência: PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 01; 

 

N.º 39/XII 

Assunto: Apoio aos estudantes deslocados 

Proveniência: CDS-PP 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Comissão: Assuntos Sociais 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 01; 

 

N.º 40/XII 

Assunto: Captação de água para a agropecuária na freguesia da Lomba de São 

Pedro 

Proveniência: PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 05; 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3234
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3235
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3237
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3237
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N.º 41/XII 

Assunto: Transparência nos investimentos destinados a recuperar os prejuízos 

provocados pelo furacão Lorenzo 

Proveniência: PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 08 

Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 08; 

 

N.º 42/XII 

Assunto: Prorrogação extraordinária do estagiar L e T 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09 

Comissão: Política Geral 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 12; 

 

N.º 43/XII 

Assunto: Medidas de apoio à qualificação dos jovens que não estudam, não 

trabalham, nem frequentam formação (NEET) 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Comissão: Assuntos Sociais 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 12; 

 

N.º 44/XII 

Assunto: Recomenda ao Governo dos Açores a adoção de medidas para o 

relançamento económico do setor do leite e laticínios 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3238
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3238
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3239
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3240
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3240
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3241
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3241
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Comissão: Economia 

Data Limite de Parecer: 2021 – 04 – 12; 

 

N.º 45/XII 

Assunto: Prorrogação do prazo de candidatura ao Vale ME Digital Açores e ao 

Vale Exportar Açores - com pedido de urgência e dispensa de exame em 

Comissão 

Proveniência: PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16 

Comissão: ---------- 

URGÊNCIA E DISPENSA DE EXAME EM COMISSÃO 

 

N.º 46/XII 

Assunto: Recomenda ao Governo Regional a inclusão de uma auditoria técnica 

ao projeto e à construção do molhe norte no estudo em modelo físico reduzido já 

encomendado pela “Portos dos Açores” ao Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil relativo ao projeto de reordenamento da bacia do porto da Horta 

Proveniência: BE 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 19 

Comissão: ---------- 

URGÊNCIA E DISPENSA DE EXAME EM COMISSÃO 

 

 

8 - Requerimentos: 

 

Assunto: Desigualdade de tratamento institucional 

Autores: Vilson Ponte Gomes, Berto Messias, João Vasco Costa, Manuel Ramos, 

Tiago Branco, José Gabriel Eduardo e Francisco César (PS) 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3245
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3245
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3245
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3247
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3247
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3247
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3247
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque66.pdf
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Data de Entrada: 2021 – 02 – 26 

Referência: 54.02.00 – N.º 66/XII; 

 

Assunto: Governo e Navio Malena voltam a deixar a ilha das Flores para segundo 

plano 

Autor: José Gabriel Eduardo (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.02.08 – N.º 67/XII; 

 

Assunto: Inspeção à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vila Franca 

do Campo 

Autores: Sabrina Furtado e Flávio Soares (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.03.02 – N.º 68/XII; 

 

Assunto: Relatórios da Inspeção Regional do Ambiente 

Autor: Pedro Neves (PAN) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Referência: 54.08.00 – N.º 69/XII; 

 

Assunto: GACS – Gabinete de Apoio à Comunicação Social 

Autores: Berto Messias, Bárbara Chaves, José Gabriel Eduardo, José Contente, 

Lubélio Mendonça e Valdemira Gouveia (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Referência: 54.02.00 – N.º 70/XII; 

 

Assunto: Correspondência entre Instituições Particulares de Solidariedade 

Social/Santas Casas da Misericórdia dos Açores com a Secretaria Regional da 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque67.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque67.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque68.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque68.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque69.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque70.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque71.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque71.pdf
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Saúde e Desporto 

Autores: Berto Messias, Ana Luís, Célia Pereira, Maria Isabel Teixeira, Rodolfo 

Franca e Tiago Lopes (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Referência: 54.02.00 – N.º 71/XII; 

 

Assunto: Nova Escola das Capelas – Contradições de Secretária da Educação  

Autores: Vasco Cordeiro, Berto Messias, Célia Pereira, Francisco César, José 

Contente, Patrícia Miranda, Rui Anjos, Sandra Faria, Valdemira Gouveia e Vilson 

Gomes (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Referência: 54.02.02 – N.º 72/XII; 

 

Assunto: Decisão relativa às candidaturas no âmbito do Regime jurídico de Apoio 

às Atividades Culturais (RJAAC) 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 03 

Referência: 54.06.00 – N.º 73/XII; 

 

Assunto: Serviço Regional de Estatística dos Açores (Boletim Trimestral – 4.º 

trimestre 2020) 

Autores: Francisco César, José Ávila, Marta Matos, Patrícia Miranda e Rui Anjos 

(PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 04 

Referência: 54.02.00 – N.º 74/XII; 

 

Assunto: Cópias dos ofícios a solicitar a devolução de verbas atribuídas a clubes 

desportivos 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque71.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque72.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque73.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque73.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque74.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque74.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque75.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque75.pdf


XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

175 

 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 04 

Referência: 54.06.00 – N.º 75/XII; 

 

Assunto: Despesas do Serviço regional de Saúde com trabalho extraordinário 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Referência: 54.06.00 – N.º 76/XII; 

 

Assunto: Despesas do Serviço Regional de Saúde no setor privado e social de 

saúde 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Referência: 54.06.00 – N.º 77/XII; 

 

Assunto: Radioterapia nos Açores 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Referência: 54.06.00 – N.º 78/XII; 

 

Assunto: Recursos humanos no Serviço Regional de Saúde 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Referência: 54.06.00 – N.º 79/XII; 

 

Assunto: Centro de Saúde de Nordeste 

Autores: Flávio Soares, Ana Quental, Sabrina Furtado e Délia Melo (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque76.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque77.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque77.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque78.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque79.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque80.pdf
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Referência: 54.03.02 – N.º 80/XII; 

 

Assunto: Desigualdade de tratamento entre agricultores II 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 08 

Referência: 54.06.08 – N.º 81/XII; 

 

Assunto: Programa Estagiar interrompidos por iniciativa da entidade de 

acolhimento 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 08 

Referência: 54.06.00 – N.º 82/XII; 

 

Assunto: Número de ativos integrados em Programas Ocupacionais 

Autores: Joaquim Machado e Sabrina Furtado (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09 

Referência: 54.03.00 – N.º 83/XII; 

 

Assunto: Funcionamento irregular do Conselho de Administração da Unidade de 

Saúde da Ilha Graciosa 

Autores: José Manuel Ávila e Manuel José Ramos (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.02.04 – N.º 84/XII; 

 

Assunto: Eletrificação da Fajã da Caldeira do Santo Cristo e da Fajã dos Tijolos 

Autores: Catarina Cabeceiras, Rui Martins e Pedro Pinto (CDS-PP) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.01.05 – N.º 85/XII; 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque81.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque82.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque82.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque83.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque84.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque84.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque85.pdf
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Assunto: Acessibilidades à Ilha de Santa Maria 

Autores: Bárbara Chaves e João Vasco Costa (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 12 

Referência: 54.02.01 – N.º 86/XII; 

 

Assunto: Dificuldades na exportação de gado vivo a partir da Ilha Graciosa 

Autores: José Ávila PS e Manuel Ramos (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 12 

Referência: 54.02.04 – N.º 87/XII; 

 

Assunto: Ponto de situação de projeto alternativo à COFACO que estava a ser 

trabalhado pelo Governo PS 

Autores: Miguel Costa e Marta Matos (PS) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 15 

Referência: 54.02.00 – N.º 88/XII; 

 

Assunto: Serviço de medicina veterinária na ilha do Corvo 

Autores: Paulo Estevão e Gustavo Alves (PPM) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 15 

Referência: 54.07.09 – N.º 89/XII; 

 

Assunto: Divulgação pública do caderno de encargos do porto espacial de Santa 

Maria 

Autores: António Lima e Alexandra Manes (BE) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16 

Referência: 54.06.01 – N.º 90/XII 

 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque86.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque87.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque88.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque88.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque89.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque90.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque90.pdf
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Assunto: Valor da dívida da Região à Força Aérea Portuguesa à data de tomada 

de posse do XIII Governo Regional 

Autores: Carlos Ferreira e Bruno Belo (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 17 

Referência: 54.03.00 – N.º 91/XII 

 

Assunto: Criação de incentivos à fixação de especialistas em Medicina Geral e 

Familiar na Unidade de Saúde da Ilha do Faial  

Autor: Carlos Ferreira (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 17 

Referência: 54.03.07 – N.º 92/XII 

 

Assunto: Gastos com remunerações de gestores públicos 

Autores: Joaquim Machado, Sabrina Furtado e António Vasco Viveiros (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 17 

Referência: 54.03.00 – N.º 93/XII 

 

Assunto: Terminal de Cargas da Aerogare Civil das Lajes 

Autores: Luís Soares, Rui Espínola, Vânia Ferreira e Paulo Gomes (PSD) 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 19 

Referência: 54.03.03 – N.º 94/XII 

 

 

9 - Respostas a Requerimentos: 

 

Assunto: Encerramento parcial da Estada Regional na Zona da Lajinha 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 02 – 26 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque91.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque91.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque92.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque92.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque93.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIreque94.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp10.pdf
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Referência: 54.03.07 – N.º 10/XII; 

 

Assunto: Cortes na concessão de apoio para o Desenvolvimento do Programa 

“Atividades de Treino e Competição” 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 02 – 26 

Referência: 54.06.02 – N.º 11/XII; 

 

Assunto: Empreitada no Centro de Saúde das Velas 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 02 – 26 

Referência: 54.01.05 – N.º 13/XII; 

 

Assunto: Integração de trabalhadores das empresas públicas que serão extintas 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.06.00 – N.º 8/XII; 

 

Assunto: Questões não esclarecidas pelo Sr. Secretário Regional da Saúde e 

Desporto em sede de audição na Comissão dos Assuntos Sociais 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.02.00 – N.º 26/XII; 

 

Assunto: Manutenção do Programa Viver os Açores 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.02.00 – N.º 37/XII; 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp11.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp11.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp13.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp8.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp26.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp26.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp37.pdf
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Assunto: Portos de Pesca na Piedade do Pico 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.03.06 – N.º 39/XII; 

 

Assunto: Operação Portuária no Porto da Praia da Vitória 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 01 

Referência: 54.03.03 – N.º 48/XII; 

 

Assunto: Despesa realizada com a contratação de serviços jurídicos externos à 

administração regional e setor público empresarial regional 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 05 

Referência: 54.07.00 – N.º 12/XII; 

 

Assunto: Custos com a Aeronave Airbus A330 da SATA Azores Airlines 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.03.00 – N.º 15/XII; 

 

Assunto: Informação sobre a eventual existência de caso positivo à COVID-19 

em estrutura Residencial para Idosos 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.02.00 – N.º 17/XII; 

 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp39.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp48.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp12.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp12.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp15.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp17.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp17.pdf
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Assunto: “Linha Branca”, operação para 2021 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.03.00 – N.º 25/XII; 

 

Assunto: Recrutamento de profissionais de saúde para o Hospital do Divino 

Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E.R. 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.02.00 – N.º 29/XII; 

 

Assunto: Auditoria às dívidas da Região à SATA 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10 

Referência: 54.06.00 – N.º 30/XII; 

 

Assunto: Alteração da delimitação da Reserva ecológica do Concelho de Angra 

do Heroísmo, conforme Despacho n.º 1/2021, de 4 de janeiro 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.08.03 – N.º 14/XII; 

 

Assunto: Dação em pagamento 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.03.00 – N.º 16/XII; 

 

Assunto: Número de testes realizados pela metodologia RT-PCR 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp25.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp29.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp29.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp30.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp14.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp14.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp16.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp18.pdf
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Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.02.00 – N.º 18/XII; 

 

Assunto: Porto Espacial em Santa Maria 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.02.01 – N.º 31/XII; 

 

Assunto: Avaliação da “lealdade e confiança política” dos conselhos de 

administração dos hospitais públicos dos Açores 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.06.00 – N.º 34/XII; 

 

Assunto: Divulgação do índice de transmissibilidade (RT) do vírus SARS-Cov-

32 nos Açores 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.06.00 – N.º 35/XII; 

 

Assunto: Pedido de informação sobre arquivamento  

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.09.04 – N.º 36/XII; 

 

Assunto: Diligencias do Governo Regional junto da ANACOM, no âmbito da 

falta de cobertura de fibra nas Freguesias do Topo e Santo Antão na ilha de São 

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp31.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp34.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp34.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp35.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp35.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp36.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp40.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp40.pdf
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Jorge 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11 

Referência: 54.02.05 – N.º 40/XII; 

 

Assunto: Metas abandono escolar precoce 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 15 

Referência: 54.02.00 – N.º 41/XII; 

 

Assunto: Espirometrias e/ou Pletismografias no Hospital da Horta 

Proveniência: Governo 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16 

Referência: 54.06.07 – N.º 20/XII. 

 

 

10 - Informações: 

 

Assunto: Relatório de atividades previstas nas medidas de autoproteção 

desenvolvidas no ano letivo de 2019/2020 

Proveniência: Duarte Pimentel, Chefe do Gabinete do Senhor Subsecretário 

Regional da Presidência 

Data de Entrada: 2021 – 02– 26; 

 

Assunto: Ofício Gp89-XII, a solicitar a exoneração de António Eduardo da Rosa 

Freitas, Auxiliar de Secretário do Grupo Parlamentar do CDS-PP, com efeitos a 

partir de 1 de março de 2021, inclusive  

Proveniência: Catarina Cabeceiras, Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-

http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp40.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp41.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Req/XIIrequeresp20.pdf
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PP 

Data de Entrada: 2021 – 03– 01; 

 

Assunto: Ofício Gp90-XII, a solicitar a nomeação de Gonçalo Neto da Silva 

Carvalho como Auxiliar de Secretário do Grupo Parlamentar do CDS-PP, no 

regime de 120 horas, com efeitos a partir de 1 de março de 2021, inclusive  

Proveniência: Catarina Cabeceiras, Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-

PP 

Data de Entrada: 2021 – 03– 01; 

 

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 11/XII 

(PSD) – “Medidas de apoio às Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários da Região Autónoma dos Açores para fazer face às contingências 

resultantes da pandemia COVID-19” 

Proveniência: Bruno Belo, Presidente da Comissão especializada Permanente de 

Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03– 01; 

 

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 21/XII 

(IL) – “Recomenda ao Governo a avaliação da situação dos trabalhadores 

independentes” 

Proveniência: Bruno Belo, Presidente da Comissão Especializada Permanente de 

Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03– 01; 

 

Assunto: Pedido de substituição integral do Projeto de Resolução n.º 30/XII – 

“Revisão de apoios e incentivos à fixação de pessoal médico na Região Autónoma 

dos Açores  
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Proveniência: Pedro Neves, Representação Parlamentar do PAN 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 02; 

 

Assunto: Envio de Voto de Protesto pelo encerramento da AZORINA – 

Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A., apresentado 

pelo grupo municipal do PS, em reunião ordinária no passado dia 26 de fevereiro 

de 2021 

Proveniência: Maria Teresa Fortuna de Faria Ribeiro Cândido, Presidente da 

Assembleia Municipal da Horta 

Data de Entrada: 2021 – 03– 05; 

 

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo da Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 3/XII (GOV) – “Regula a extinção da Sociedade para o 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.” 

Proveniência: Sérgio Ávila, Presidente da Comissão Especializada Permanente 

de Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03– 08; 

 

Assunto: Ofício 302-ST, a remeter, para conhecimento, o relatório de auditoria 

aprovado pelo Tribunal de Contas, n.º 02/2021 – FC/SRATC – Auditoria ao 

contrato de locação financeira de veículo automóvel celebrado pela Freguesia de 

S. Pedro – Pagamentos antes do visto do Tribunal de Contas (Apuramento de 

responsabilidade financeira) 

Proveniência: João José Branco Cordeiro de Medeiros, Subdiretor-Geral da 

Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09; 

 

Assunto: Ofício 307-ST, a remeter, para conhecimento, o relatório de auditoria 



XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

186 

 

aprovado pelo Tribunal de Contas, n.º 01/2021 – FC/SRATC – Auditoria à 

aquisição de prédios rústicos no Bairro de santa Rita – Pagamentos pelo 

Município da Praia da Vitória antes do visto do Tribunal de Contas (Apuramento 

de responsabilidade financeira) 

Proveniência: João José Branco Cordeiro de Medeiros, Subdiretor-Geral da 

Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09; 

 

Assunto: Apresentação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores de renúncia de mandato de Deputado regional 

eleito pelo círculo da ilha de S. Miguel para a XII Legislatura, nos termos do n.º 

3 do artigo 33.º da Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro, EPARAA, com efeitos a partir 

de 5 de março de 2021 

Proveniência: Gil Alberto Medeiros Borges, Deputado do Grupo Parlamentar do 

PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 09; 

 

Assunto: Pedido de substituição integral do Projeto de Resolução n.º 42/XII – 

“Prorrogação Extraordinária do Estagiar L e T”  

Proveniência: Vasco Cordeiro, Presidente do Grupo Parlamentar do PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 10; 

 

Assunto: Pedido de contratação de Luís Miguel S. Ávila Azevedo para o 

exercício de funções de Auxiliar de secretário do Grupo Parlamentar do PSD, de 

10 horas, na ilha de S. Miguel, com efeitos a parir do dia 1 de março de 2021, 

inclusive 

Proveniência: Pedro do Nascimento Cabral, Presidente do Grupo Parlamentar do 

PSD 
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Data de Entrada: 2021 – 03 – 10; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 24/XII 

(CDS-PP/PPM) – “Criação do Canal Parlamento/Açores”, por mais 30 dias, até 7 

de abril de 2021 

Proveniência: Bárbara Chaves, Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 –11; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 25/XII 

(PAN) – “Reavaliação técnica da classificação de Zona de Alto Risco na Ponta da 

Fajã, no Concelho das Lajes das Flores”, por mais 30 dias, até 7 de abril de 2021 

Proveniência: Bárbara Chaves, Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 –11; 

 

Assunto: AT/282, comunicando que o Sr. Deputado Miguel Costa passa a 

substituir a Sra. Deputada Marta Matos na Comissão Especializada Permanente 

de Economia, com efeitos a partir de 12 de março de 2021, inclusive 

Proveniência: Luís Rosa, Secretário do Grupo Parlamentar do PS 

Data de Entrada: 2021 – 03 –12; 

 

Assunto: Ofício a comunicar o exercício de outras atividades 

Proveniência: Flávio Soares, Deputado do Grupo Parlamentar do PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 –12; 
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Assunto: Pedido de prorrogação de prazo da Anteproposta de Lei n.º 1/XII 

(PSD/CDS-PP/PPM) – “Inclusão das novas substâncias psicoativas no regime 

jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas” 

Proveniência: Joaquim Machado, Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 –15; 

 

Assunto: Apresentação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores da suspensão de mandato de Deputado Regional 

eleito pelo círculo eleitoral da ilha de S. Miguel para a XII Legislatura, nos termos 

da alínea o) do n.º 1 do artigo 101.º da Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro, EPARAA 

e nos termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 22.º do DLR 19/90/A, de 20 de 

novembro, Estatuto dos Deputados da ALRAA, com efeitos a partir de 5 de março 

de 2021 

Proveniência: Octávio Torres, Deputado do Grupo Parlamentar do PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 –15; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 13/XII (PAN) – “Criação da Figura do Provedor Regional do 

Animal”, por mais 30 dias 

Proveniência: Bárbara Chaves, Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 –16; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 15/XII (PPM) – “Cria a figura do Provedor do Animal na Região 



XII Legislatura                                                                                                        Número: 14 

I Sessão Legislativa                                                  Horta, terça-feira, 23 de março de 2021 

 

189 

 

Autónoma dos Açores”, por mais 30 dias 

Proveniência: Bárbara Chaves, Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 –16; 

 

Assunto: Apresentação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores da suspensão de mandato de Deputada Regional 

eleita pelo círculo eleitoral da ilha de S. Miguel para a XII Legislatura, nos termos 

do n.º 3 do artigo 33.º da Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro, EPARAA com efeitos 

a partir de 5 de março de 2021 

Proveniência: Carlota Gaudêncio Ferro, Deputada do Grupo Parlamentar do PSD 

Data de Entrada: 2021 – 03 –16; 

 

Assunto: Correio eletrónico com Voto de Pesar, Maria Teodora Borba 

apresentado pelo PSD a quem se associou o PS, aprovado por unanimidade na 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Sta. Cruz da Graciosa 

Proveniência: João Manuel Teixeira Bettencourt, Presidente da Assembleia 

Municipal de Sta. Cruz da Graciosa  

Data de Entrada: 2021 – 03 –16; 

 

Assunto: Ofício a comunicar a Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores que, na sequência da suspensão de 

mandato de Gil Borges, de Octávio Manuel Melo Torres e de Carlota Gaudêncio 

Ferro, a vaga será preenchida pelo candidato do círculo eleitoral de S. Miguel, 

Alberto Pacheco da Ponte 

Proveniência: Pedro do Nascimento Cabral, Presidente do Grupo Parlamentar do 

PSD 
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Data de Entrada: 2021 – 03 –16; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 36/XII 

(CH) – “Recomenda ao Governo Regional dos Açores um aumento mensal de 

30% no Complemento Regional de Pensão para os idosos”, por mais 15 dias 

Proveniência: Sérgio Ávila, Presidente da Comissão Especializada Permanente 

de Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 –17; 

 

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo do Projeto de Resolução n.º 38/XII 

(PSD) – “Medidas de apoio aos Artesãos dos Açores”, por mais 15 dias 

Proveniência: Sérgio Ávila, Presidente da Comissão Especializada Permanente 

de Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 –17; 

 

Assunto: Pedido de substituição integral do Projeto de Resolução n.º 32/XII 

(PAN) – “Aquisição de veículos terrestres e marítimos de apoio aos Vigilantes da 

Natureza  

Proveniência: Pedro Neves, Representação Parlamentar do PAN 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 18; 

 

 

11 - Relatórios: 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Decreto do Presidente da República – Pedido do 

Senhor Presidente da República para a renovação da declaração do estado de 

emergência – Audição n.º 35-XII - AR 

Proveniência: Comissão Permanente 

http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1484-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1484-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1484-AR.pdf
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Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Lei n.º 656/XIV (PSD) - Consagra a possibilidade 

de opção pelo voto por correspondência, em alternativa ao voto presencial, aos 

eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições 

europeias, procedendo à vigésima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, 

de 3 de maio, que regulamenta a eleição do Presidente da República, à sexta 

alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que aprova a Lei Eleitoral para o 

Parlamento Europeu, e à sétima alteração ao regime jurídico do recenseamento 

eleitoral, aprovado pela Lei n.º 13/99, de 22 de março - Audição n.º 20/XII - AR 

Proveniência: Subcomissão da Comissão Especializada Permanente de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 02; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Lei n.º 676/XIV (PSD) - Regime excecional e 

temporário, no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo vírus sars-cov2 

e pela doença covid-19, de marcação das eleições gerais para os órgãos das 

autarquias locais a realizar em 2021 - Audição n.º 24/XII - AR 

Proveniência: Subcomissão da Comissão Especializada Permanente de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades da Deputada 

Maria Valdemira Gouveia Andrade Carvalho 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1457-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1466-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1466-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1466-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1466-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13912.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13912.pdf
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Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades da Deputada 

Maria Isabel Góis Teixeira 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades do Deputado 

Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades do Deputado 

José António Vieira da Silva Contente 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades do Deputado 

José Joaquim Ferreira Machado 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades do Deputado 

Carlos Eduardo da Cunha Freitas 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13919.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13919.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13918.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13918.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13917.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13917.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13916.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13916.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13915.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13915.pdf
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Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre verificação de impedimentos e incompatibilidades do Deputado 

Carlos Manuel da Silveira Ferreira 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 11; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução n.º 14/XII – Forte de S. João Baptista da 

Praia Formosa 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: Sobre o pedido de autorização e levantamento de impedimento legal 

para que o Deputado Pedro Miguel Correia Nunes Teixeira Pinto possa participar, 

enquanto declarante, em diligências de audição no âmbito de processo n.º 

568/15.7T8VPV-B 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: Sobre a Petição n.º 42/XI – Recuperação de mata ajardinada da Lagoa 

do Congro e Criação de um Parque Botânico 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 19; 

 

http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13914.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13914.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR014.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR014.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13927.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13927.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13927.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Noticias/NI13927.pdf
http://base.alra.pt:82/Peticao_Abaixo/XIIpare2663.pdf
http://base.alra.pt:82/Peticao_Abaixo/XIIpare2663.pdf
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Assunto: Sobre o Projeto de Lei n.º 690/XIV (CDS-PP) - 11.ª alteração à Lei 

Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto (Regula a eleição dos titulares dos órgãos 

das autarquias locais), em matéria de candidaturas propostas por Grupos de 

Cidadãos Eleitores - Audição n.º 25/XII - AR 

Proveniência: Comissão de Especializada Permanente de Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Lei n.º 694/XIV (PAN) - Assegura a suspensão de 

vigência das alterações que limitam os direitos de candidatura dos pequenos 

partidos e dos grupos de cidadãos eleitores, aprovadas pela Lei Orgânica n.º 1-

A/2020, de 21 de agosto, durante o ano de 2021, e procede à décima primeira 

alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto - Audição n.º 26/XII - AR 

Proveniência: Comissão de Especializada Permanente de Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Lei n.º 696/XIV (PAN) - Assegura as condições 

adequadas para a realização das eleições dos órgãos das autarquias locais de 2021 

em contexto da pandemia da doença COVID -19, procedendo à primeira alteração 

à Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de novembro, e à décima primeira alteração à 

Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto- Audição n.º 27/XII - AR 

Proveniência: Comissão de Especializada Permanente de Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 16; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 5/XII (CDS-

PP/PPM) – Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 26/2019/A, de 

22 de novembro – Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região 

Autónoma dos Açores 

Proveniência: Comissão de Especializada Permanente de Política Geral 

http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1468-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1468-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1468-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1468-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1470-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1470-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1470-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1470-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1470-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1472-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1472-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1472-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1472-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1472-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR005.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR005.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR005.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR005.pdf
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Data de Entrada: 2021 – 03 - 18 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução n.º 11/XII (PSD) – Medidas de Apoio às 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma dos 

Açores para fazer face às contingências resultantes da Pandemia Covid-19  

Proveniência: Comissão de Especializada Permanente de Política Geral 

Data de Entrada: 2021 – 03 - 18 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XII (PS) – Recomenda ao Governo 

Regional a implementação de medidas de apoio às famílias 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 - 02 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução n.º 23/XII (BE) – Medidas para um 

diagnóstico e tratamento precoces da endometriose 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 - 10 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 14/XII – Linha de 

apoio social para estudantes 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 - 11; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Lei 707/XIV (PSD) Define o regime de 

comparticipação do Estado nos tratamentos terminais – Audição n.º 29/XII – AR 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 18; 

 

http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR011_6.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR011_6.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR011_6.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR008.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR008.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR023.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjR023.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR014.pdf
http://base.alra.pt:82/iniciativas/comissao/XIICPjDLR014.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1476-AR.pdf
http://base.alra.pt:82/Doc_Audi/XIIP1476-AR.pdf
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Assunto: Sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII - Quarta 

alteração ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 18; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Decreto-Lei que Estabelece o modelo de governação 

dos fundos europeus atribuídos a Portugal através do plano de recuperação e 

resiliência – MP – (Reg. DL 833/XXII/2020) – Audição n.º 12-GR 

Proveniência: Subcomissão da Comissão Especializada Permanente de 

Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 02; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução que Cria o Prémio Nacional das Florestas 

– PCM (MAAC) – (Reg. R 842/XXII/2021) – Audição n.º 13-GR 

Proveniência: Subcomissão da Comissão Especializada Permanente de 

Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 02; 

 

Assunto: Da audição do Gestor Público indigitado para a Presidência do 

Conselho de Administração do IROA, S.A. 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 – 04; 

 

Assunto: Sobre o Projeto de Resolução n.º 28/XII – Auditoria do Tribunal de 

Contas ao Grupo SATA 

Proveniência: Comissão Especializada Permanente de Economia 

Data de Entrada: 2021 – 03 - 08 
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12 - Diários: 

 

Estão presentes nesta Sessão Plenária o Diário n.º 10 e as Separatas n.os 5 e 6 

 

 

O redator, André Silva 

 


