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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu nos dias 

11 de Setembro e 8 de Outubro de 2002, na Delegação da Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de relatar e 

dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia Legislativa Regional, sobre o Projecto de Decreto Legislativo 

Regional, relativo à instituição das “Insígnias Honoríficas Açorianas”. 

Este Projecto de Decreto Legislativo Regional, subscrito pelo Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, deu entrada na Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores no dia 20 de Maio de 2002, tendo sido enviado à 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho na mesma data, 

para apreciação e emissão de parecer. 

 
CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A apreciação e emissão de parecer ao presente Projecto de Decreto Legislativo 

Regional exerce-se em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa e na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores. 
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CAPÍTULO III 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

A instituição de insígnias, condecorações ou medalhas que distingam ou 

agraciem pessoas, premeiem entidades ou assinalem acontecimentos de especial 

mérito ou relevo, é uma prática corrente na maioria das sociedades com 

individualidade histórica, política ou cultural própria. 

A Região Autónoma dos Açores não detém, ainda, os instrumentos necessários 

e adequados a manifestar, formal e solenemente, o reconhecimento por pessoas 

e entidades que, em múltiplas vertentes de actuação e em actos com os mais 

diversos enquadramentos, se tenham destacado. 

Assim, com o  presente Projecto de Decreto Legislativo Regional visa o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista dotar os órgãos de governo próprio com os 

mecanismos que permitam exteriorizar, de forma particular e específica, a 

apreciação e distinção de comportamentos de especial mérito ou relevo. 

O Projecto de Decreto Legislativo Regional, ora em apreciação, prevê a 

existência de quatro Insígnias Honoríficas, a saber: 

- Insígnia Autonómica de Valor – visa distinguir o desempenho 

excepcionalmente relevante de cargos nos órgãos de governo próprio ou ao 

serviço da Região e, ainda, feitos cívicos de grande relevo. 

- Insígnia Autonómica de Reconhecimento – destinada a destacar os actos ou a 

conduta excepcionalmente relevante de cidadãos portugueses ou estrangeiros 

que valorizem e prestigiem a Região no país ou no estrangeiro, que 

contribuam para a expansão da cultura açoriana ou para o conhecimento dos 
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Açores e da sua história, ou que se notabilizem pelos seus méritos literários, 

científicos, artísticos ou desportivos. 

- Insígnia Autonómica de Mérito – tem por objectivo distinguir os actos ou 

serviços meritórios praticados por cidadãos portugueses ou estrangeiros no 

exercício de qualquer actividade pública ou privada. 

- Insígnia Autonómica de Dedicação – visa destacar os relevantes serviços 

prestados no desempenho de funções na Administração Pública, bem como 

agraciar aqueles funcionários que demonstrem invulgares qualidades dentro 

da sua carreira e que, pelo seu exemplo, possam ser apontados como 

exemplos a seguir. 

O Projecto de Decreto Legislativo Regional em apreciação prevê que a 

atribuição destas Insígnias constitua competência do Plenário da Assembleia 

Legislativa Regional, mediante proposta do Presidente da Assembleia, do 

Presidente do Governo ou de um terço dos Deputados. 

Estabelece também a referida atribuição só será positiva se contar com os votos 

favoráveis de dois terços dos deputados em efectividade de funções, mediante 

votação secreta. 

Apreciados os fundamentos e princípios gerais deste projecto de diploma, a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável na generalidade. 

 
CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

Analisado o Projecto de Decreto-Lei na especialidade, a Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou, por maioria, com os votos 
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favoráveis do PS e a abstenção do PSD, CDS/PP e PCP, propor as seguintes 

alterações: 

 
 “Artigo 19.º 

(...) 

1. O conhecimento de violação comprovada dos deveres estabelecidos no 

artigo anterior  implica a instauração de processo disciplinar, mediante 

despacho do Presidente da Assembleia Legislativa Regional, ouvida a 

Conferência de Líderes. 

2. (...) 

3. (...) 

4. (...) 

5. (...)” 

 

Ponta Delgada, 8 de Outubro de 2002 

 

O Relator Substituto, 

 

António José Loura 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 

Manuel Herberto Rosa 


