


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 
 

 2 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

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

Região Autónoma dos Açores no dia 23 de janeiro de 2014 com pedido de urgência e 

dispensa de exame em comissão. O pedido foi rejeitado, tendo sido submetido à 

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

da Assembleia, datado de 18 de fevereiro de 2014, para apreciação e emissão de parecer 

até ao dia 20 de março de 2014. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
O Projeto de Resolução em apreciação foi apresentado por iniciativa da 

Representação Parlamentar do BE, 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. 

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 

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

Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 

Para o efeito, a Comissão deliberou proceder à audição do Secretário Regional 

da Educação, Ciência e Cultura (SRECC), bem como solicitar parecer escrito a todas as 

Unidades Orgânicas da Região Autónoma dos Açores. 

A audição referida teve lugar no dia 26 de março de 2014, na delegação de Ponta 

Delgada. 

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

no dia 04 de abril de 2014. 

 

 

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

(SRECC), DR. LUIZ FAGUNDES DUARTE 

 

 O SRECC começou por informar que o Governo Regional entendeu 

reformular o pacote de apoio social escolar existente e apresentará oportunamente na 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma proposta de alteração ao 

diploma da ação social escolar, que integrará os manuais, o material e os transportes 

escolares. Este é o resultado de um trabalho, de análise e verificação da situação da ação 

social escolar, realizado de forma minuciosa e que necessita ser previamente submetido 

a Conselho de Governo para aprovação. Esclareceu, no entanto, existirem 

entendimentos diferenciados no que respeita a esta matéria. Considerou ser pouco justo 

o facto de os manuais escolares serem emprestados indiscriminadamente, quando na 

realidade sabemos que alguns alunos terão maior necessidade desse empréstimo em 

relação a outros. A alteração que se pretende realizar intenta preservar a dignidade dos 

agregados familiares mais fragilizados economicamente, uma vez que, atualmente, os 

alunos que beneficiam do apoio da ação social escolar vêm ser deduzido a esse apoio o 

valor referente à caução exigida pelo empréstimo dos manuais escolares. Pretende 

assim, acautelar as necessidades dos alunos que efetivamente necessitam de apoio da 

ação social escolar. 
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Finda a apreciação efetuada pelo SRECC, este disponibilizou-se para responder 

às questões que os Senhores Deputados entendessem colocar. Interveio a deputada 

Judite Parreira. 

A deputada questionou o SRECC se, tendo em conta que a iniciativa foi 

apresentada na Assembleia Legislativa Regional em fevereiro deste ano e sendo comum 

a todos os partidos, a preocupação perante a aplicação da legislação referente ao 

empréstimo dos manuais escolares e a vontade demonstrada em que fosse efetuada uma 

averiguação sobre a forma como as escolas aplicam a legislação em vigor, este efetuou 

alguma diligência nesse sentido. 

O SRECC respondeu que essa averiguação está a ser efetuada pela Inspeção 

Regional de Educação mas relembrou que as Unidades Orgânicas tiveram orientações 

para proceder conforme, por circular de 5 de setembro de 2012. Concluiu, distinguindo 

as situações referidas: uma situação é a aplicação da lei em vigor, e outra situação, que 

explicou mais detalhadamente é a nova versão do diploma da ação social escolar que o 

Governo Regional irá apresentar, e que englobará o empréstimo dos manuais escolares.  

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 

O Projeto de Resolução em apreciação surge por iniciativa do Bloco de 

Esquerda que considera necessário sejam implementadas medidas que garantam o 

cumprimento, pelas Unidades Orgânicas do Sistema Educativo Regional, do Decreto 

Legislativo Regional n.º 26/2012/A, de 19 de junho, Empréstimo de Manuais Escolares, 

visto que:  

 - “são detetados vários procedimentos contrários à intenção do legislador, pelas 

diferentes Unidades Orgânicas do Sistema Educativo Regional”;  

 - “a concretização do disposto, no referido diploma […] tem-se revelado diversa 

e, em muitos dos casos, em desfavorecimento dos alunos com mais necessidades – 

como é a situação de o valor total dos manuais ser imputado, diretamente, ao plafond da 

Ação Social Escolar do aluno/a, invés de ser paga uma caução, no valor correspondente 

a 20% de cada manual, de acordo com n.º 1 do artigo 7.º”;  
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 - “existem situações em que foi paga a caução mas não foi devolvido o seu 

valor, no final do ano, aquando da entrega dos manuais, em condições de serem 

reutilizados;  

 - “a realidade configura um desvirtuamento ao diploma em vigor, fazendo com 

que os/as alunos/as que optaram pela reutilização dos manuais escolares sejam 

prejudicados, pois estão a pagar a totalidade do valor dos manuais, sendo esse valor 

retirado ao escalão do/a aluno/a, que muitas das vezes fica sem plafond para as outras 

necessidades de material escolar”;  

- “configura ainda um ilícito moral, no mínimo, o fato de cada aluno/a que opte 

por reutilizar manuais escolares, pague 100% os mesmos manuais, já pagos no ano 

transato no seu valor total, ou seja, os manuais já pagos no ano anterior, voltam a ser 

pagos novamente por outros/as Encarregados /as de Educação”;  

 - “o diploma inscreve, no seu universo, todos/as os/as alunos/as do Sistema 

Educativo Regional […] não se compreende que, na maioria das Unidades Orgânicas, 

sejam convocados e informados do diploma em vigor, apenas, os/as educadores/as 

dos/as aluno/as com apoio da Ação Social Escolar;  

Assim, o Bloco de Esquerda “propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores que recomende ao Governo Regional que: 

1 – Tome as medidas necessárias para que se cumpra, em todo o Sistema 

Educativo Regional, o disposto pelo Decreto Legislativo Regional n. 26/2012/A, de 19 

de junho;  

2 – Que a Inspeção Regional da Educação exerça a fiscalização da conformidade 

do diploma, com a prática das Unidades Orgânicas do Sistema Educativo Regional”.  

 
CAPÍTULO VI 

PARECER 
 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável à 

aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

do Projeto de Resolução n.º 57/X – “Recomenda ao Governo Regional a implementação 

de medidas que garantam o cumprimento, pelas Unidades Orgânicas do Sistema 

Educativo Regional, do DLR n.º 26/2012/A, de 19 de junho, Empréstimo de Manuais 
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Escolares”, com os votos contra a iniciativa por parte do PS, com o voto a favor da 

iniciativa por parte do CDS-PP, e com a abstenção com reserva de posição para Plenário 

por parte do PSD e do PPM.  

 

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

Permanente de Assuntos Sociais, declarou nada ter a obstar em relação ao relatório. 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.       

 

            

         O Presidente   

      
               (Domingos Cunha) 


