


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 76/XI (PSD), QUE RECOMENDA 

AO GOVERNO QUE PROMOVA A PUBLICAÇÃO DE ESTATÍSTICAS SOBRE DESEMPREGO E 

PROGRAMAS OCUPACIONAIS. 
 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 08 de outubro 

de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em São 

Miguel, cidade de Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente 

da Assembleia Legislativa, a apreciação, relato e emissão de parecer relativo ao Projeto de 

Resolução n.º 76/XI (PSD), que recomenda ao Governo que promova a publicação de 

Estatísticas sobre Desemprego e Programas Ocupacionais.  

O supramencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores em 26 de fevereiro de 2018, tendo sido enviado à Comissão 

de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de 

parecer. 

A Comissão deliberou, por unanimidade, na sua reunião de 12 de março de 2018, efetuar 

as seguintes diligências: Audições presenciais do Proponente e de um membro do Governo 

Regional dos Açores. Audições por escrito das dezanove Câmaras Municipais dos Açores, 

das Centrais Sindicais (UGT e CGTP-IN) e da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. 
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Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
_____________________________________________________________________________ 

A iniciativa, originária do Grupo Parlamentar do PSD, fundamenta-se no disposto na 

alínea d) do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

A competência legislativa da Região exerce-se em conformidade com o estatuído no artigo 

227.º, n.º 1, alínea a), da Constituição da República Portuguesa e no artigo 37.º, n.ºs 1 e 2, 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço é da competência da 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 
_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

O Projeto de Resolução em apreciação pretende que a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que promova a publicação, em 

matéria de desemprego e designadamente quanto ao número de desempregados inscritos 

nos Centros de Emprego, a respetiva informação desagregada por concelhos, a incluir no 

modelo de publicação do Instituto de Emprego e Formação Profissional – “Estatísticas 

Mensais Concelhos”. E ainda que promova a publicação mensal, através da Direção 

Regional do Emprego e Qualificação Profissional, em matéria de número de trabalhadores 

afetos a Programas Ocupacionais, a respetiva informação desagregada por concelhos e por 

programa específico.   
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b) Na especialidade 

Não foram apresentadas alterações ou tecidas considerações em sede de especialidade.   

 

Capítulo IV 

AUDIÇÕES, PARECERES E CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_______________________________________________________________________________ 

1. Audição do Proponente, Deputado Paulo Parece 

A 12 de março de 2018 foi ouvido o Deputado Paulo Parece em representação do 

proponente, GPPSD. A reunião da Comissão decorreu na delegação da Assembleia 

Legislativa Regional da ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. O deputado Paulo Parece 

iniciou a sua intervenção dizendo que a iniciativa tem como objetivo que a Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional que 

promova a publicação em matéria de desemprego e designadamente quanto ao número 

de desempregados inscritos nos Centros de Emprego, a respetiva informação desagregada 

por concelhos, a incluir no modelo de publicação do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional – “Estatísticas Mensais Concelhos”. E ainda que promova a publicação 

mensal, através da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional em matéria 

de número de trabalhadores afetos a Programas Ocupacionais, da informação desagregada 

por concelhos e por programa específico.  

Explicou que a iniciativa em apreço visa melhorar a informação das estatísticas do 

emprego e desemprego, bem como dos programas ocupacionais. Referiu que, no entender 

do GPPSD, há todo o interesse em ter-se a informação por concelho e não dispersa como 

atualmente.  

 Não houve pedidos de esclarecimento ao Proponente. 
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2. Audição do Senhor Vice-Presidente, Dr. Sérgio Ávila. 

 Em reunião da Comissão, que se realizou na delegação da Assembleia Legislativa 

Regional da ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, no dia 08 de outubro de 2018, foi 

ouvido o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores. 

O Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho, fez uma breve apresentação da 

iniciativa e de seguida passou a palavra ao Senhor Vice-Presidente do governo Regional 

dos Açores (GRA), tutelar da matéria em apreço. 

 O Senhor Vice-Presidente, Dr. Sérgio Ávila, iniciou a sua intervenção referindo que a 

metodologia de recolha de informação utilizada pelo Governo Regional deriva de um 

instituto externo ao GRA, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que 

utiliza a mesma forma para as duas Regiões Autónomas. Disse ainda que caso o IEFP não 

veja inconveniente no que está plasmado na proposta do PSD o GRA também não se opõe 

à sua aplicação. No entanto, disse que a recomendação deve ser dirigida, em primeiro 

lugar, ao IEFP e não ao GRA.  

O Deputado António Vasco Viveiros (PSD) interveio para solicitar ao Vice-Presidente 

que se pronunciasse sobre o ponto dois do Projeto de Resolução. 

O Vice-Presidente do GRA em resposta disse que o que se aplica ao n.º 1 da proposta 

aplica-se na integra ao n.º 2, ou seja, é ao IEFP que cabe definir a modalidade de recolha 

da informação, mas que, caso aquele instituto não veja inconveniente no proposto pelo 

PSD o Governo dos Açores não se oporá. Reforçou que se o IEFP achar por bem separar os 

“ocupados” dos “ocupacionais” não há, por parte do GRA, qualquer inconveniente nisso. 

O Deputado António Vasco Viveiros (PSD) interveio novamente a referir que o IEFP 

publica a informação que lhe é enviada pelo GRA e o que o PSD com o presente Projeto de 

Resolução pretende que essa informação recolhida para envio ao IEFP seja também 

publicada na Região, mas subdividida por Concelho, em site próprio do Governo regional. 

O Vice-Presidente do GRA respondeu que por parte do Governo Regional não há 

qualquer inconveniente em que a publicação seja feita dessa forma desde que o IEFP esteja 

também disponível para isso. Quanto ao ponto número dois do Projeto de Resolução não 
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vê qualquer obstáculo em fazê-lo se for esse também o entendimento de IEFP. No entanto, 

referiu que fazer uma estatística própria para a RAA é uma alteração significativa sobre a 

qual o IEFP tem que se pronunciar. 

O Deputado António Vasco Viveiros (PSD) tomou da palavra para perguntar se o GRA 

está disponível para publicar na Região o que está previsto no número dois do Projeto. 

O Vice-Presidente do GRA respondeu que se o IEFP considerar e autorizar a divulgação 

dos dados de forma mais pormenorizada por parte do GRA não haverá nenhum obstáculo. 

Não havendo mais questões o Presidente da Comissão, Deputado Francisco Coelho, deu 

por encerrada a audição. 

De seguida o Deputado António Lima (BE) pediu da palavra para propor, atendendo às 

declarações do senhor Vice-Presidente, uma nova diligência: ouvir-se o IEFP sobre o 

presente Projeto de resolução. A proposta foi a votação e rejeitada por maioria. 

A Comissão pediu ainda parecer escrito às Centrais Sindicais (CGTP-IN e UGT), às 

Câmaras Municipais dos Açores e à Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. 

 Os pareceres recebidos são anexos ao presente relatório e dele fazem parte integrante. 

 

Capítulo V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
_______________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS absteve-se com reserva da sua posição para Plenário quanto 

à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP absteve-se com reserva da sua posição para Plenário 

quanto à iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE absteve-se com reserva da sua posição para Plenário quanto 

à iniciativa. 
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 
_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho concluiu que o Projeto de Resolução n.º 76/XI (PSD), que recomenda ao Governo 

que promova a publicação de Estatísticas sobre Desemprego e Programas Ocupacionais 

está em condições de ser agendado para debate e votação em Plenário, tendo emitido 

parecer favorável à respetiva aprovação. 

 

Ponta Delgada, 08 de outubro de 2018 

 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 


































