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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 01 de julho de 2016, 

na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha São 

Miguel, a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo 

Regional 70/X – Regime Jurídico de Licenciamento, Organização e Fiscalização do 

exercício da atividade de Ama na Região Autónoma dos Açores. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 27 de abril de 2016 e foi submetida 

à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia datado 

igualmente de 29 de abril de 2016. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) 

do artigo 88.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, 

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.  

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

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas à 

Infância são competência da Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

A Comissão decidiu, no âmbito da apreciação da presente iniciativa legislativa, 

ouvir em audição a Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS), Dra. Andreia 

Martins Cardoso da Costa, e solicitar parecer escrito à União Regional das 

Misericórdias dos Açores e à União Regional das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social dos Açores. 

A Comissão reuniu na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores da ilha de São Miguel, a 02 de junho de 2016, procedendo à referida 

audição. 

 

Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS), Dra. Andreia 

Martins Cardoso da Costa: 

A SRSS começou por referir que a iniciativa pretende estabelecer na Região um 

regime jurídico sobre a atividade de ama, incluindo a regulação da atividade de ama a 

título privado. Disse que, da experiencia colhida até hoje, verificou-se ser benéfico 

expandir a rede desta atividade em exercício na Região, dotando-a de um tipo de 

resposta social que vai além da habitual via entidade enquadradora, mas alargando a sua 

existência, via regulação a título privado. Este aspeto é um passo importante no sentido 

de estimular mais pessoas à criação de condições para o exercício desta atividade, 

abrindo portas à procura do autoemprego, sob garantia de exercer a atividade com a 

formação necessária e a fiscalização obrigatória neste tipo de atividades, conforme se lê 

no artigo 2.º do diploma.  

No artigo 3.º encontram-se definidos os conceitos de «Ama» e «Creche 

familiar», verificando-se nesta última uma ligeira alteração relativamente ao regime em 

vigor, uma vez que se considera a redução do limite anterior de oito para seis amas, não 

permitido que possam ser superior a dezasseis, e que se refere a um conjunto de amas a 
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residir na mesma geográfica e que estejam enquadradas em Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), com atividade de creche ou educação pré-escolar. 

A entidade enquadradora garante apoio técnico e financeiro, que por sua vez é 

suportado pelo orçamento da segurança social, em termos de cooperação com as IPSS.  

Com esta medida, a SRSS sublinhou que o Governo Regional pretende alargar o 

leque de oferta as famílias, garantindo e providenciando o acesso a outras respostas que 

não a típica creche.  

Além do ponto referido, a iniciativa reúne outros aspetos, como seja a formação 

das pessoas que exerçam este tipo de atividade. Esta depende da formação básica e 

inicial, e está sujeita a um período experimental de 5 semanas, em que se procede a 

avaliação por equipa técnica e pedagógica, num conjunto de componentes estabelecidas. 

No número 4 do artigo 7.º, releva-se a formação contínua de aperfeiçoamento, a ser 

efetuada, pelo menos, a cada 2 anos de atividade.  

No Capítulo V, Secção I, artigo 20.º, que respeita à admissão das crianças, 

especifica-se a idade - superior a 3 meses e inferior a 3 anos; e no artigo 21.º o número 

máximo de acolhimento. No fundo, este tem como limite máximo 4 crianças, dentro da 

faixa etária prevista. Pode não atingir o máximo, mas pode, por outro lado, e no caso de 

irmãos, ser alargado ate às 6 crianças. No caso de acolhimento de crianças com 

deficiência ou incapacidade (artigo 22.º), o número é reduzido para três, devendo ser 

acolhidas, preferencialmente, em creche familiar. Nestes casos, é garantido, pelo 

organismo regional competente em matéria de ação social, o apoio regular ao exercício 

da atividade e, conjunta ou alternadamente, por creche familiar na mesma área de 

residência, sendo a admissão destas crianças precedida de parecer técnico.  

Quanto ao período de contratação, não pode ser inferior a quatro horas, nem 

superior a onze horas, sujeito a ajustamentos excecionais.  

As amas que contratualizam o serviço diretamente e que em termos de condições 

de funcionamento representam uma resposta diferenciadora, estabelecem a sua própria 

tabela de preços, sendo obrigadas a tê-la exposta em local visível e estabelecer contrato 

de prestação de serviços com a família da criança (pais ou responsáveis parentais). 
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O preço dos serviços prestados às crianças com deficiência, incapacidade ou 

doença, não pode constituir-se como fator de dissuasão ou de discriminação ao seu 

acolhimento, por parte da pessoa que exerce este tipo de atividade a título privado. 

Relativamente às amas integradas em creches familiares, o regime é semelhante 

ao existente atualmente, com ligeiras nuances identificadas quer ao longo da iniciativa, 

como desta audição.  

Para concluir, referiu que a iniciativa prevê também a necessária fiscalização, 

sanções e contraordenações, e que se encontram previstos no capítulo VII.   

Concluindo a audição, a SRSS informou que a Região conta com cinco creches 

familiares, concretamente três na ilha de São Miguel, uma na ilha Terceira e uma na ilha 

do Faial, e que enquadram quarenta e nove amas, dando resposta, à data de 31 de 

dezembro de 2015, a cento e oitenta crianças.  

 

No período de pedidos de esclarecimento que se seguiu interveio o deputado 

Aníbal Pires.  

 

O deputado Aníbal Pires questionou se a atividade ama está vedada ao género 

masculino, podendo existir dessa forma, problema de constitucionalidade, pois ao que 

se verifica toda a redação do diploma está dirigida ao feminino. 

A SRSS respondeu que o serviço é que é de ama, e a atividade é de ama, sendo 

certo que no artigo 3.º onde se define o conceito de «Ama», diz-se “a pessoa” ou seja, 

homem ou mulher. 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – estabelecer “o 

regime jurídico de licenciamento, organização e fiscalização do exercício da atividade de 

ama na Região Autónoma dos Açores.” 
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No artigo 3.º, que tem por epígrafe “Conceitos”, define-se «Ama» como “a pessoas 

que, mediante pagamento pela atividade exercida, acolhe e cuida, em instalações próprias, 

até quatro crianças que não sejam suas parentes ou afins em linha reta ou no 2.º grau da 

linha colateral, por um período de tempo diário correspondente ao trabalho ou 

impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais”. 

 

O proponente refere, em sede de preâmbulo, que se pretende “estabelecer, na 

Região Autónoma dos Açores, um regime jurídico universal e transversal a toda a 

atividade das amas enquanto resposta social, incluindo a regulação do exercício da 

atividade de ama a título privado.” 

 

Acrescentando-se, ainda, que “Esta medida tem […] também como desiderato a 

inserção ou reinserção na vida ativa de pessoas à procura do primeiro emprego e 

desempregados, designadamente, licenciados nas áreas de educação de infância, psicologia 

e outras áreas ou apenas pessoas vocacionadas para esta tipologia de serviço, bem como a 

promoção do emprego, numa lógica que permite a sua conciliação com a vida familiar.”   

Assim, propõe-se (cf. artigo 54.º) a revogação da legislação vigente sobre esta matéria, 

designadamente, o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2001/A, de 9 de novembro, e a 

Portaria n.º 88/2002, de 12 de setembro. 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto a favor da 

iniciativa por parte do PS e a abstenção com reserva de posição para Plenário por parte 
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do PSD, CDS-PP e PPM, emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional 70/X – Regime Jurídico de Licenciamento, Organização e 

Fiscalização do exercício da atividade de ama na Região Autónoma dos Açores. 

 

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

Permanente de Assuntos Sociais, não se pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

             

                A Presidente 

 

       

(Catarina Moniz Furtado) 

 


