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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 01 de julho de 2014 e foi submetido à apreciação 

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

Assembleia, emitido na mesma data, para apreciação e emissão de parecer até ao dia 04 

de setembro de 2014. 

 

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 03 de dezembro de 2014. 

 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo 

Parlamentar do PS, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

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), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

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

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de Novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  
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Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão de Assuntos Sociais. 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 
Para o efeito, a Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição da 

Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares e solicitar 

parecer escrito ao Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores e à Reitoria da 

Universidade dos Açores. 

A audição teve lugar no dia 16 de outubro de 2014, na delegação da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Angra do Heroísmo.  

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais, reunida no dia 21 de outubro 

de 2014, procedeu à emissão de parecer e aprovação do respetivo relatório. 

 

1) Apresentação da iniciativa pelo Proponente (PS): 

 

A deputada Marta Couto (a assistir à reunião) fez a apresentação da iniciativa em 

apreço. Explicou que, o PS pretende com este Projeto de Resolução que se crie um 

estudo multifacetado e articulado nas suas diversas vertentes factuais. Pretende-se 

mapear concreta e especificamente o universo dos jovens açorianos qualificados ou a 

qualificar-se. Com isto pretende-se criar uma ferramenta prospetiva do mercado de 

trabalho relativamente a estes jovens e à sua inserção, sabendo especificamente em que 

áreas desenvolvem os seus estudos ou em que áreas já se encontram a trabalhar, se se 

encontrarem fora da Região, quais são as suas perspetivas de regresso à Região e como 

poderão contribuir para o desenvolvimento dos Açores. Pretende-se criar, assim, um 
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quadro completo sobre os nossos recursos humanos jovens e de que forma estes poderão 

também conformar o mercado de trabalho nos Açores. Cremos que um estudo desta 

natureza, com informação oficial e detalhada, recolhida de forma metódica e analisada 

de maneira articulada, poderá ser um valioso instrumento não só para os nossos jovens, 

como também para os nossos intervenientes económicos. Não obstante ser um estudo, 

um mecanismo que servirá também para que as nossas empresas possam planear a sua 

atuação no mercado, com uma visão prospetiva da mão-de-obra qualificada que a 

Região terá disponível no futuro, o objeto principal deste estudo será sempre os nossos 

jovens, pelo que este estudo deverá ser realizado por uma entidade que tenha nas suas 

competências a capacidade de divulgação de informação relativa e de interesse da 

juventude, ou seja, o Observatório da Juventude dos Açores. 

 

2) Audição da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos 
Parlamentares (SRAPAP): 
 

A SRAPAP manifestou o seu agrado por a iniciativa em apreço encerrar um 

objeto com muito interesse, tanto pelas variantes que integra, como pela análise cuidada 

que faz na vertente de investigação, a inclusão dos jovens que estejam fora da Região e 

que demonstrem interesse em regressar à Região ou demonstrem interesse no 

desenvolvimento de projetos e parcerias com mais-valias para os Açores, e a inclusão de 

jovens a frequentar o ensino profissional. Considerou ser um projeto que integra 

elementos novos que irão permitir cruzar vários tipos de informação relacionada com a 

qualificação dos jovens e irá permitir disponibilizar essa informação com efeitos 

multidireccionados, desde a identificação da mão-de-obra qualificada à elaboração de 

políticas de juventude. O Observatório de Juventude, entidade integrada no plano de 

atividades do Governo Regional dos Açores, é a entidade mais indicada para proceder à 

realização deste estudo, pela finalidade que encerra, pela orientação adequada que 

possui para o efeito, pela qualidade científica que lhe é reconhecida, e pela utilização de 

estratégias e metodologias que se coadunam com o objetivo pretendido. Concluiu, 

sublinhando que o estudo projetado na presente iniciativa irá revelar-se num importante 

contributo quer para o Governo Regional, como para a sociedade em geral, e até para o 

meio empresarial. 
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Finda a apreciação da iniciativa, a SRAPAP disponibilizou-se para responder a 

esclarecimentos que os deputados entendessem colocar, momento que foi utilizado 

pelos deputados Cláudio Almeida, Marta Couto, Paulo Estêvão, João Bruto da Costa e 

Ricardo Ramalho.  

 

O Deputado Cláudio Almeida questionou a SRAPAP se existe algum estudo do 

Observatório do Emprego e Formação Profissional (OEFP) que vá ao encontro de 

perceber as mesmas necessidades. E sendo este Observatório de Juventude da tutela 

regional quais os estudos já realizados desde a sua criação.  

A SRAPAP esclareceu que o Observatório do Emprego e Formação Profissional 

desenvolveu inquéritos destinados a levantamentos estatísticos, mas não lhe conhece a 

autoria de estudos. Do seu conhecimento, existem: o inquérito aos estudantes 

universitários dos Açores a estudar fora da Região e o inquérito aos estudantes da 

Universidade dos Açores, que por sua vez foram descontinuados por o Ministério da 

Educação ter deixado de facultar a informação necessária.  

No estudo em análise, verifica-se a introdução de diversas variáveis que não 

constavam dos inquéritos realizados pelo OEFP: o perfil dos estudantes, a área da 

investigação científica e os jovens que tenham enveredado pelo ensino profissional. 

Daqui resultará, obviamente, uma extensão diferente do que a atingida pelos inquéritos 

referidos pelo deputado Cláudio Almeida, salientou. Quanto à tutela reclamada pelo 

deputado Cláudio Almeida, SRAPAP esclareceu que o Observatório de Juventude 

funciona na Universidade dos Açores e rege-se pelas diretrizes científicas da mesma. 

Existe um protocolo entre o Governo Regional dos Açores e o Centro de Estudos 

Sociais daquela Universidade e entre os trabalhos já desenvolvidos a construção da 

página do Observatório na internet, o tratamento de dados estatísticos, o levantamento 

de referências bibliográficas para estudos, e está em curso a preparação de um relatório 

preliminar sobre trajetórias profissionais e as representações sociais do trabalho e da 

formação profissional.  
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A deputada Marta Couto questionou a SRAPAP qual a opinião desta sobre o 

efeito que um estudo desta natureza poderá repercutir nos jovens qualificados ou a 

qualificar e também no tecido empresarial regional? 

A SRAPAP respondeu que, pelo conhecimento que daí advirá sobre o perfil e 

qualificação dos jovens da Região Autónoma dos Açores e como eles se posicionam no 

conjunto dos jovens da Região, consoante a sua área de formação, espera-se que este 

estudo produza efeitos bastante positivos. Quanto ao tecido empresarial regional, a 

SRAPAP sublinhou que este será um recurso muito importante, permitindo fazer uma 

apreciação sobre quem são estes jovens, que formação detém e que planos têm.  

O deputado Ricardo Ramalho questionou a SRAPAP qual a opinião desta pelo 

facto de este estudo incidir também sobre o ensino profissional. A SRAPAP disse que, 

ao contrário dos inquéritos já mencionados, este estudo abrange a vertente profissional. 

Congratulou-se por esta ser uma vertente educacional tão válida quanto a formação 

académica regular e que se tornam uma mais-valia na qualificação, valorização e 

modernização das empresas açorianas.  

O deputado Cláudio Almeida insistiu na clarificação da tutela do Observatório 

de Juventude e questionou a SRAPAP quanto à designação de inquérito e não estudo 

nos trabalhos efetuados pelo OEFP, uma vez que em documento público surge a 

menção: “O Observatório do Emprego e Formação Profissional foi incumbido de 

fornecer um estudo….”, o que considera ser contraditório com as afirmações da 

SRAPAP. 

A SRAPAP lamentou não ter-se expressado claramente, e clarificou que não 

disse que o Governo Regional dos Açores (GRA) não exercia qualquer tipo de tutela 

sobre o Observatório de Juventude, mas que se queria referir apenas à tutela científica. 

Obviamente, cabe ao GRA um conjunto de tarefas de coordenação, onde se inclui a 

elaboração do plano de atividades deste Observatório. Quanto à designação utilizada e 

que parece gerar confusão ao senhor deputado Cláudio Almeida, a SRAPAP disse que 

está claro que os inquéritos ou estudos, conforme o deputado prefira identificar, 

realizados pelo OEFP nunca previram as variáveis e as vertentes que este estudo 

pretende englobar, como por exemplo a área científica e a formação profissional. O 

deputado solicitou à SRAPAP que lhe faculte os referidos inquéritos, ao que a SRAPAP 
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explicou que os mesmos estão à disposição de qualquer cidadão, na página de internet 

do OEFP. 

A deputada Marta Couto lamentou que a preocupação do deputado da oposição 

esteja centrada em questões técnicas e não numa análise aprofundada da iniciativa. 

O deputado Paulo Estêvão saúda o interesse que a iniciativa demonstra e propõe 

alargar o leque de abrangência da mesma, no sentido de além de serem somente 

fornecidos dados numéricos, sejam criados mecanismos para uma maior interação entre 

os jovens objeto do estudo e o tecido empresarial, possibilitando o contacto entre as 

partes. 

A SRAPAP disse que no ponto dois do projeto de resolução em apreço está 

previsto “a criação de um espaço online onde seja possível consultar o estudo elaborado 

e acompanhar as evoluções dos resultados do estudo” mas, não obstante esse facto, a 

SRAPAP disse registar positivamente a sugestão apresentada pelo deputado Paulo 

Estêvão. Com efeito, o GRA pretende que este estudo possa potenciar esses 

mecanismos de interação entre os jovens e o tecido empresarial regional.  

O deputado João Bruto da Costa questionou a SRAPAP qual o motivo pelo qual 

não se aproveitam os inquéritos feitos anualmente e incluem-se nestes, os parâmetros 

agora apresentados de novo, uma vez que aquele observatório já tem metodologias 

implementadas nesta matéria.  

A SRAPAP respondeu que a opção pelo Observatório de Juventude faz todo o 

sentido, uma vez que este foi criado para desenvolver ações de investigação científica e 

de apoio ao desenvolvimento de políticas de juventude. Considerou, desta forma, ser 

despropositado entregar o pedido de realização deste estudo a outra entidade quando 

existe uma entidade exclusivamente direcionada para a Juventude.  

 

Outros Pareceres: 

Os pareceres solicitados, e entretanto rececionados, encontram-se anexos ao 

presente relatório dele fazendo parte integrante.  
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CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 

A presente iniciativa pretende, em concreto, que “A Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional dos Açores que, 

através do Observatório de Juventude, desenvolva um estudo analítico 

aprofundado sobre os jovens açorianos que frequentam os vários níveis de ensino 

dentro e fora da Região, bem como os jovens açorianos com formação avançada 

que estudam, investigam ou estão já inseridos no mercado de trabalho, nos 

seguintes termos: 

 
1. Sem prejuízo da abordagem técnica a ser desenvolvida e da definição dos 

pressupostos científicos entendidos por adequados numa matéria deste tipo, 

o estudo proposto deve contemplar: 

 

a) Número de jovens açorianos que frequentam o ensino universitário e 

pós-universitário (pós-graduações, mestrados, doutoramentos e pós-

doutoramentos); 

 

b) Número de jovens açorianos que desenvolvem trabalho em unidades de 

investigação; 

 
c) Respetivas áreas de estudo ou investigação; 

 
d) Número de jovens açorianos a frequentar programas de intercâmbio 

comunitário e internacional; 

 
e) Interesse no desenvolvimento de atividade na Região após conclusão do 

ciclo de estudos em que se encontram; 

 
f) Interesse no regresso para a Região ou no desenvolvimento de projetos e 

parcerias com mais-valias para os Açores; 
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g)  Áreas de atividade económica em que pretendem desenvolver a 

atividade após conclusão do ciclo de estudos; 

 
h) Número de jovens açorianos a frequentar o ensino profissional; 

 
i) Nível de empregabilidade pós-frequência do ensino profissional; 

 
 

2. Deste estudo deve resultar a criação de um espaço online onde seja possível 

consultar o estudo elaborado, acompanhar as evoluções dos resultados do 

estudo proposto, bem como a inscrição e registo dos jovens açorianos 

qualificados no exterior, por opção dos mesmos; 

 
3. Devem ser considerados neste estudo os cidadãos naturais ou a residir nos 

Açores entre os 18 e os 35 anos; 

 
4. Este estudo deve ser concluído um ano após a publicação desta Resolução.” 

A iniciativa em análise refere, em síntese, que “Tal estudo possibilitará não só um 

conhecimento sólido sobre as perspetivas quantitativas e qualitativas de 

disponibilização de mão-de-obra qualificada, como poderá igualmente representar uma 

importante ferramenta no desenvolvimento do tecido empresarial açoriano no futuro 

próximo, como instrumento de planeamento da sua atividade.” 

 
CAPÍTULO V 

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 – “Estudo analítico sobre jovens açorianos qualificados”, com os votos a 

favor da iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para 

plenário por parte do PSD, CDS-PP e do PPM.  
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Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez, 

não se pronunciou sobre a iniciativa. 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

             

          O Presidente  

 
      (Domingos Cunha) 










