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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Resolução n.º 47/XI, denominado “Recomenda a criação, no âmbito da Comissão 

de Assuntos Sociais, de um grupo de trabalho que analise e avalie as respostas públicas regionais 

na área de promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens, dirigidas a jovens com mais 

de 12 anos de idade” deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no 

dia 19 de julho de 2017, e foi submetido à apreciação da Comissão Permanente de Assuntos 

Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia, para apreciação e emissão de parecer. 

 

 

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. 

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 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na presente iniciativa é da competência 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

Tendo em conta a natureza resolutiva da presente iniciativa, a Comissão Permanente de 

Assuntos Sociais considerou que nesta fase da sua apreciação não deve proceder à deliberação 

de diligências. 

 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

A iniciativa ora em apreciação é apresentada tendo por base, em síntese, os seguintes factos: 

 

1. “Considerando que em 2015 foi criado, através da Resolução da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores n.º 27/2015/A, de 21 de agosto, um grupo de trabalho 

para analisar as políticas públicas regionais para crianças até aos 12 anos; 

2. Considerando que o trabalho então desenvolvido, o qual culminou na aprovação, por 

unanimidade, de um relatório pormenorizado que continha não só a análise da situação 

vigente à data, mas também, e principalmente, conclusões e recomendações que 

apontavam para a necessidade de se proceder a diversas alterações para efeitos de 

melhor acautelar os interesses e direitos das crianças e jovens; 

3. Considerando que o Governo Regional operacionalizou, de imediato, algumas das 

recomendações, bem como demonstrou total disponibilidade para o cumprimento das 

demais recomendações; 

4. Considerando que a promoção dos direitos e a proteção das crianças e jovens é, 

independentemente das opções ideológicas ou partidárias, umas das áreas em que há 

unanimidade no essencial, isto é, na importância de salvaguardar, sempre, o bem-estar 

das crianças e jovens; 

5. Considerando, por outro lado, que se entende oportuno, passado que está mais de um 

ano da apresentação em Plenário do relatório produzido pelo grupo de trabalho para 

analisar as políticas públicas regionais para crianças até aos 12 anos, complementar o 

trabalho desenvolvido; 
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6. Considerando, por isso, que, agora, é o momento indicado para se diagnosticar a 

situação dos jovens que não foram incluídos nessa primeira abordagem; 

7. Considerando, assim, que se afigura adequado, tal como em 2015, proceder à 

auscultação de vários intervenientes – instituições, técnicos e especialistas, entre outros 

–, com o objetivo de se fazer um levantamento completo do tipo de respostas, 

procedimentos, dificuldades, carências, etc.; 

8. Considerando, por fim que o objetivo central deste grupo de trabalho será, como foi no 

passado, contribuir, positivamente, para aperfeiçoar as estratégias que estão definidas, 

ou em práticas, nas várias áreas de intervenção, como a saúde, a educação, a proteção 

social, entre outras.” 

 

Assim, atento o quadro supra descrito, propõe-se, em concreto, o seguinte: 

 

1. “Que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores crie, no âmbito da 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais, um grupo de trabalho que analise e avalie 

as respostas públicas regionais na área da promoção dos direitos e proteção de crianças 

e jovens, dirigidas a jovens com mais de 12 anos de idade. 

 

2. Que o grupo de trabalho acima referido elabore um relatório no prazo de 12 meses, a 

contar da data de publicação da presente resolução, o qual será posteriormente 

apresentado e debatido em sessão plenária.” 

 

 

CAPÍTULO V 

PARECER 

 

Assim, a Subcomissão deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à aprovação, pelo 

Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do Projeto de Resolução n.º 

47/XI, denominado “Recomenda a criação, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, de um 

grupo de trabalho que analise e avalie as respostas públicas regionais na área de promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens, dirigidas a jovens com mais de 12 anos de idade”. 
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A Representação Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE, sem assento na Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais, embora sem direito a voto, foram consultadas e não se 

pronunciaram. 

  

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 


