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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 27 de junho de 

2014, na delegação da Assembleia Legislativa da cidade de Angra do Heroísmo, com o 

objetivo de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência 

a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 34/X – Alteração ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 14/2011/A. 

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 04 de junho de 2014, com pedido 

de urgência e dispensa de exame em comissão, nos termos do artigo n.º 146.º e da alínea 

a) do n. 1 do artigo 147.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores. O pedido foi rejeitado em sessão plenária do dia 05 de junho de 2014, tendo 

sido submetido à Comissão de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da 

Assembleia datado de 08 de junho de 2014. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

 O projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado por 

iniciativa da Representação Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro) e do artigo 114.º do Regimento 

da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de 

Novembro).  

 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 
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sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto 

na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas a “educação” são 

competência da Comissão de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

A Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição do proponente e da 

Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS). O Proponente não foi ouvido em 

comissão por falta de comparência. 

A audição da SRSS teve lugar a 16 de junho de 2014, na delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada.  

 

1) Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS): 

A SRSS começou por fazer a correspondência necessária ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 14/2011/A, de 26 de maio relembrando que este diploma decorreu da 

compatibilização entre duas iniciativas em discussão naquela altura, em sede da 

respetiva Comissão. O Partido Socialista apresentou propostas de alteração que foram 

acolhidas e que, tal como o diploma na generalidade, foram aprovadas por unanimidade.  

Relembrou ainda que, na altura o Bloco de Esquerda concordou que este era um 

de entre outros instrumentos de apoio aos estudantes no Ensino Superior, não 

entendendo porque é que agora o BE vem refutar uma correção ao diploma, quando o 

mesmo também foi aprovado por aquela Representação Parlamentar. Com esta proposta 

a SRSS considera que o BE poderá criar situações de injustiça, ou seja, por um lado um 

trabalhador estudante por perder essa qualidade poderá não se encontrar em situação de 
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carência económica, o que o vai colocar em vantagem em relação a outros que 

efetivamente tenham carência económica, por outro lado pelo facto de bastar preencher 

o requisito de se encontrar em situação de carência económica lhe permitir beneficiar 

deste apoio, quando este apoio foi criado para situações de trabalhador estudante. 

 
Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou apenas com a 

intervenção do deputado João Bruto da Costa. 

 
O deputado questionou a SRSS se um trabalhador estudante que não pertença ou 

esteja inserido em nenhum agregado familiar, ou por outras palavras, que resida 

sozinho, se encontra abrangido pelo atual diploma em vigor e ainda se, um trabalhador 

estudante que embora não perdendo o trabalho se encontre em situação de carência 

económica poderá ou não ficar abrangido pelo atual diploma. 

A SRSS respondeu à primeira dúvida esclarecendo que o conceito de agregado 

familiar é aquele com quem pessoa vive ou reside, logo não está em causa se este viver 

sozinho, desde que se encontre em situação de carência económica reúne as condições 

para ser abrangido pelas Bolsas em questão. Em relação à segunda dúvida, a SRSS 

comparou a situação a qualquer outro estudante em situação de carência económica; 

sendo trabalhador estudante e estando em situação de carência económica não existe 

qualquer impedimento a concorrer à bolsa normal.  

 

Outros Pareceres: 

Não foram solicitados pareceres. 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – alterar os artigos 2.º 

(“Âmbito”) e 3.º (“Critérios de requisição da bolsa”) do Decreto Legislativo Regional 

n.º 14/2011/A, de 26 de maio. 
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O diploma ora em apreciação refere que “A crise económico-financeira tem-se 

refletido, sem precedentes, nos últimos anos, no tecido social, levando a um aumento 

significativo das desistências no ensino superior, que põem em causa a igualdade de 

oportunidades e o incremento na formação superior e qualificação dos recursos humanos 

da Região Autónoma dos Açores.” 

 

Acrescentando-se que “A aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 

14/2011/A, ao longo destes três anos, mostrou que os critérios de atribuição da bolsa 

regional aos estudantes do ensino superior, são se adequa à realidade económica-financeira 

dos estudantes e dos seus agregados familiares, ao impor a cumulatividade dos critérios de 

requisição da bolsa.” 

 

Assim, “regista-se a necessidade de correção dos critérios de atribuição da referida 

bolsa e a sua divulgação adequada, de modo a que a bolsa regional aos estudantes do 

ensino superior cumpra a função para a qual foi instituída.” 

 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

 

Nada a registar. 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade, 

abster-se de emitir parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 34/X – 

Alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 14/2011/A, reservando a sua posição para 

Plenário. 
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A Representação Parlamentar do PCP, embora sem direito a voto na Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais, foi consultada não tendo emitido qualquer declaração 

relativamente à iniciativa em apreço. 

 

A Relatora 

 
(Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

      O Presidente 

 
 (Domingos Cunha) 

 




