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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 
O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 11 de novembro de 2013 e foi submetido à 

apreciação da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente 

da Assembleia, datado do mesmo dia, para apreciação e emissão de parecer até ao dia 

11 de dezembro de 2013. 

Foi solicitada a prorrogação do prazo estabelecido para emissão de parecer, ao 

abrigo das disposições regimentais aplicáveis.   

A prorrogação de prazo foi concedida, estabelecendo novo prazo para emissão 

de parecer até 10 de fevereiro de 2014. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
O Projeto de Resolução em apreciação foi apresentado por iniciativa do Grupo 

Parlamentar do PSD, exercida em conformidade com o estatuído na alínea d) do n.º 1 

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

aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que 

aborda o poder de iniciativa. 

 

Nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aplicam-se aos 

Projetos de Resolução, com as devidas adaptações, as disposições regimentais relativas 

ao processo legislativo comum, com exceção das enumeradas no n.º 1 do mesmo artigo. 

O debate das iniciativas em plenário é precedido da sua apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, em razão da matéria, cabendo a estas elaborar os 

correspondentes relatórios, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do 

Regimento da Assembleia. 
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Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores nº 30/2012/A, de 21 de Dezembro, as matérias relativas a 

”Cultura”, onde se enquadra o presente Projeto de Resolução, são competência da 

Comissão de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 

Para o efeito, a Comissão deliberou proceder à audição do proponente da 

iniciativa (PSD) e o Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura (SRECC), bem 

como solicitar parecer a todas as instituições/entidades culturais registadas na Secretaria 

Regional com competência em matéria de Cultura e ainda, ao Instituto Açoriano de 

Cultura, ao Instituto Cultural de Ponta Delgada, ao Núcleo Cultural da Horta e ao 

Instituto Histórico da Ilha Terceira. 

As audições referidas tiveram lugar no dia 08 de janeiro de 2014, na delegação 

de Ponta Delgada. 

A Comissão procedeu à emissão de parecer e aprovação do respetivo relatório 

no dia 07 de fevereiro de 2014. 

 

1) Apresentação da iniciativa pelo Proponente: 

 

O Deputado José Andrade, deputado do Grupo Parlamentar proponente 

procedeu à apresentação da iniciativa em análise referindo que os agentes culturais são 

destinatários, e por isso também devem ser parceiros das políticas culturais; que estas 

devem ser partilhadas com os diversos protagonistas do setor. O Conselho Regional de 

Cultura pretende ser um órgão representativo e ao mesmo tempo agregador das 

entidades públicas e privadas existentes na área cultural e funcionar como órgão 

consultivo do membro do governo com competência na matéria quer em termos de 

acompanhamento, quer em termos de aconselhamento. Relembrou que o mesmo estava 
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previsto no programa eleitoral apresentado pelo PSD às eleições legislativas de 2012, 

pelo que se sentiram, segundo o sr. Deputado, obrigados a avançar para a presente 

iniciativa. 

Por último, evidenciou os vários pareceres já recebidos no âmbito da apreciação 

da iniciativa, salientando os pareceres do Instituto Açoriano de Cultura e o do Núcleo 

Cultural da Horta. 

 

2) AUDIÇÃO DO SR. SECRETÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

(SRECC), DR. LUIZ FAGUNDES DUARTE 

 

 O SRECC começou por referir que esta iniciativa vem dar razão ao Governo 

Regional quando, já em Julho passado, na aprovação da orgânica da Secretaria que 

tutela foi feita a referência ao Conselho Regional de Cultura (CRC). Atualmente, a 

proposta de criação do CRC encontra-se em consulta pública, não tendo havido, até ao 

dia anterior, registo de qualquer proposta de alteração, e que posteriormente será 

aprovado em Conselho de Governo, e por conseguinte dará origem a um Decreto 

Regulamentar. O SRECC confirma que esta é aliás, uma forma de prosseguir as 

diversas atribuições da Secretaria que tutela, sendo que estão criados outros Conselhos, 

nomeadamente o Conselho Coordenador do Sistema Educativo; o Conselho de 

Juventude dos Acores; o Conselho Acoriano para o Desporto de Alto Rendimento e o 

Conselho Regional do Desporto Escolar. Também neste caso, o objetivo do Conselho 

Regional de Cultura pretende ser um orgão de consulta, do Governo Regional, sobre 

matérias relacionadas com políticas culturais. Esclareceu ainda que, este CRC integrará 

um conjunto de individualidades e personalidades independentes que se distinguem nas 

várias áreas da cultura, funcionando como representantes de instituições da 

administração regional e local, como também de entidades privadas. 

 

Finda a apreciação da iniciativa, o Secretário Regional disponibilizou-se para 

responder às questões que os Senhores Deputados entendessem colocar, tendo apenas 

intervindo o deputado José Andrade. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

 
 

5 

 

O Deputado José Andrade tomou a palavra para realçar novamente que a criação 

do CRC constava do programa eleitoral apresentado pelo PSD, às eleições legislativas 

de 2012 e não consta do Programa do Governo Regional para a atual legislatura.  

O SRECC disse que nem todas as decisões tomadas constam do Programa do 

Governo; e que o Governo a seu tempo tomou a decisão da criação do CRC criando o 

documento já em apreciação pública. Como tal, o que o vem proposto no projeto de 

resolução em análise já se encontra em andamento. 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 
 

O Projeto de Resolução em apreciação propõe a criação e funcionamento de um 

Conselho Regional de Cultura que seja: 

 -“Um órgão representativo das diversas entidades públicas e privadas que 

desenvolvem a sua atividade nas diferentes áreas da cultura açoriana – da cultura 

popular à criação contemporânea”; 

 -“Um órgão com caráter consultivo, e que promova “a reflexão e debate sobre 

os problemas e soluções da cultura açoriana” – permitindo aos agentes culturais serem 

parceiros da política cultural do Governo Regional, que “deve ser partilhada e 

potenciada com os protagonistas do setor – dos institutos culturais e instituições 

museológicas às associações de filarmónica e folclore”;  

 - “Um instrumento consequente de gestão de parceria para acompanhamento 

permanente e ajustamento possível da execução das políticas governamentais de cultura 

nos últimos três anos da presente legislatura”. 

O Conselho Regional de Cultura agora apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

PSD é uma proposta expressa no programa eleitoral de governo às eleições legislativas 

regionais de 2012. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propõe que ”a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte Resolução: 
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A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao 

Governo Regional que promova a criação e funcionamento de um Conselho Regional 

de Cultura, como órgão agregador das entidades representativas dos agentes do setor e 

como órgão consultivo do membro do governo com competências na matéria, para 

acompanhamento e aconselhamento das políticas oficiais da cultura açoriana.” 

 

O Projeto de Resolução cumpre com os requisitos formais de apresentação previstos no 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

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

 
Na reunião da Comissão a 07 de fevereiro de 2014 e no decurso da discussão da 

presente iniciativa foi apresentada uma sugestão de alteração por parte do PS, 

respeitante à componente resolutiva do presente Projeto de Resolução, nos termos a 

seguir indicados. 

Em vez de “A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomenda ao Governo Regional que promova a criação e funcionamento de um 

Conselho Regional de Cultura, como órgão agregador das entidades representativas dos 

agentes do setor e como órgão consultivo do membro do governo com competências na 

matéria, para acompanhamento e aconselhamento das políticas oficiais da cultura 

açoriana.”, passar a constar: 

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao 

Governo Regional que promova a criação e funcionamento de um Conselho Regional 

de Cultura, como órgão representativo dos agentes do setor e como órgão consultivo 

do membro do governo com competências na matéria, para acompanhamento e 

aconselhamento das políticas oficiais da cultura açoriana.” 

 O partido proponente aceitou a alteração sugerida, tendo o mesmo assumido que 

irá proceder à respetiva alteração em sede de Plenário da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores. 

 
 
 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

 
 

7 

 
CAPÍTULO V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
 

 O Grupo Parlamentar do PS votará favoravelmente a iniciativa em apreço, com o 

compromisso de que o partido proponente, em sede de Plenário, procederá à alteração 

referente à parte resolutiva, discutida e aceite no decorrer da análise deste Projeto de 

Resolução. 

 
 

CAPÍTULO VI 
PARECER 

 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer favorável à aprovação, 

pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Projeto de 

Resolução n.º 49/X – “Criação do Conselho Regional de Cultura dos Açores”, com os 

votos a favor do PS e do PSD, e com a abstenção com reserva de posição para Plenário 

do CDS-PP e do PPM.  

 
 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

            

           O Presidente  

      
                 (Domingos Cunha) 


