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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 158/XI – “Implementação 

de uma Rede de Creches e de CATL entre as freguesias de São Bartolomeu e Altares, no 

concelho de Angra do Heroísmo”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo Parlamentar do BE, 

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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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “o Governo Regional 

no Orçamento da Região para 2018, alterou a idade mínima de acesso e idade limite para 

frequência nos CATL, conforme o previsto na Estratégia Regional de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social, permitindo o ingresso a crianças dos 3 anos até ao fim da escolaridade 

obrigatória” e que “esta alteração vem afirmar a necessidade que muitos encarregados de 

educação sentem em garantir a segurança das crianças após o horário escolar. As crianças do 

ensino pré-escolar e 1º ciclo terminam o seu horário escolar por volta das 15:30h. Desta forma 

os CATL proporcionam condições aos pais para conciliarem a sua vida familiar com a profissional, 

porque complementam o tempo despendido pelas crianças e adolescentes nas escolas”. 

Argumenta ainda que “persiste um problema de falta de resposta às crianças residentes na 

freguesia das Cinco Ribeiras e outras entre São Bartolomeu e Altares, uma vez que atualmente 

nem o CATL de Santa Barbara (freguesia mais próxima) consegue integrar essas crianças, por ter 

a sua capacidade esgotada, tendo crianças em lista de espera” e que “a falta de resposta a nível 

social/educacional destinada à 1ª infância, entre as Freguesias de São Bartolomeu e Altares, 

nomeadamente a valência de Creche, faz com que as famílias, desde cedo, procurem solução 

alternativa fora da zona de residência. Não está, pois, garantida a coesão social, prevalecendo 

desigualdades no acesso às respostas sociais para quem habita nessa zona geográfica da ilha 

Terceira”. 

 

PROCESSO EM ANÁLISE  

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição da Secretária Regional da 

Solidariedade Social. 
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Foi ainda deliberado solicitar parecer por escrito às seguintes entidades: 

 Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba; 

 Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.  

 

A audição da Secretária Regional da Solidariedade Social ocorreu no dia 25 de outubro 

de 2019, em Ponta Delgada.  

 

 

 Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social: 

A audição iniciou-se com apresentação da proposta por parte do Deputado Paulo Mendes do 

Bloco de Esquerda. 

Em reação a SRSS disse que está definida uma taxa mínima de abrangência dessas valências e 

que o Governo Regional dos Açores atribui grande importância a estas matérias. Sendo o mínimo 

33%, no que diz respeito à ilha Terceira, em 2018, há uma taxa de cobertura de 52%. No 

Concelho de Angra do Heroísmo, também em 2018, há 73% de taxa de cobertura de creches e 

amas: dezasseis creches e amas para seiscentas e onze vagas e com vagas ainda disponíveis. No 

que aos ATL diz respeito, a taxa definida pela OCDE anda à volta de 20%, contudo na Ilha Terceira 

a taxa de cobertura é de 34% e em específico em Angra do Heroísmo a taxa sobe para os 40%. 

Acrescentou ainda que entre 2017 e 2018 houve aumento de oito vagas na Casa do Povo da 

Terra Chã, no Centro Comunitário de São Sebastião de três vagas, mais dez na Olhar Poente, na 

Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória mais quatro vagas e mais oito vagas na Santa Casa 

da Misericórdia de Angra do Heroísmo. A propósito das ofertas existentes nessa zona da ilha 

disse haver uma solicitação de reforço em mais trinta vagas, sendo que a primeira avaliação já 

está a ser feita e poderá atingir um acréscimo de vinte vagas devido ao espaço disponível. 

O Deputado Paulo Mendes interveio para perguntar como os pais arranjam vagas de ATL, 

acrescentando que o pretendido é que cada criança tenha ATL o mais próximo possível da sua 

Freguesia de residência. 
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Em reação a SRSS disse que há respostas descentralizadas e a ilha Terceira é exemplo disso, de 

qualquer maneira informa que se tem respondido às necessidades daquelas que são as 

ambições dos pais, havendo uma maior procura de ATL próximas dos seus próprios locais de 

trabalho. Acrescentou que as taxas de abrangência não é igual em todos os Concelhos, havendo 

esforços de aumentar essa resposta no Concelho da Praia da Vitória. 

A Deputada Isabel Quinto perguntou sobre o número de crianças que frequentam as escolas da 

área de abrangência referido pelo Projeto de Resolução, ao que a SRSS disse que são cento e 

noventa e três de Jardim de Infância e 1º Ciclo e acrescentou que o reforço tem sido uma 

realidade onde estas necessidades vão surgindo. Fez referência ainda às necessidades de 

reforços que são evidentes e que se possivelmente se justificariam, com base nos números 

anteriormente apresentados, e que seriam em Santa Bárbara e Altares. 

A Deputada Catarina Cabeceiras perguntou se existissem essas respostas não optariam os pais 

por deixar as crianças nas Freguesias de residência de forma a colmatar a desertificação de 

algumas Freguesias e se os Altares ficariam cobertos com aquela necessidade de aumento que 

foi anunciada pela SRSS. 

Em resposta a SRSS disse que as valências são importantes, mas temos de olhar para cada local 

isoladamente, por haver realidades diferentes. Disse ainda que uma resposta de Creche não tem 

a mesma função de uma resposta de ATL. Disse que foi feita avaliação ao número de crianças 

entre os 6 meses e os dois anos de idade, nestas Freguesias, e conseguimos perceber de 63% 

das crianças de São Bartolomeu estão integradas em Creches, nas Cinco Ribeiras 50% estão 

integradas em Creche, em Santa Bárbara 42% estão integradas em Creches, nas Doze Ribeiras 

33% estão integradas em Creches (duas crianças em seis), na Serreta estão integradas 20% (2 

crianças em dez), no Raminho não há crianças integradas em Creche e Altares há uma criança 

integrada das dezassete. Concluindo que estes são números que comprovam que as valências 

chegam às famílias. 

O Deputado César Toste interveio para dizer que depois das explicações da SRSS, na opinião do 

PSD as opções são meramente políticas uma vez que a proximidade dos ATL, no caso da Praia 

da Vitória, é para a população uma medida que potencia a fixação de casais jovens em 

Freguesias mais distantes dos centros. Acrescentou ainda que no caso de Angra do Heroísmo 

sendo uma zona mais envelhecida faria mais sentido a criação de ATL ao invés de Creche, 
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questionando se não teriam as Freguesias em análise espaços que permitissem criar estas 

valências. 

Em resposta a SRSS disse que quando se fala de coesão territorial não estamos a falar de todas 

as valências à mesma dimensão em todas as Freguesias. Estamos sim a falar da necessidade de 

as respostas chegarem a toda a necessidades existentes. 

O Deputado César Toste interveio novamente para referir os complementos que foram criados 

por Câmaras Municipais, e perguntou sobre se a SRSS sabe a opinião da Câmara Municipal em 

causa, ao que a SRSS disse que a Câmara deu parecer sobre a iniciativa em análise.  

O Deputado Paulo Mendes voltou a intervir para referir que não entende a política de 

descentralização levada a cabo, já que no que diz respeito às Freguesias em análise esta 

descentralização não é concretizada. Perguntou ainda sobre o transporte na Freguesia de Santa 

Bárbara. 

O Deputado Jorge Jorge disse que, com base nas declarações da SRSS, não entende a objeção à 

abertura desta resposta para aquela zona e perguntou se as crianças dessa área estão em 

respostas noutras Freguesias, quantas crianças são e a que distância estão da sua Freguesia de 

residência. 

Em respostas a SRSS disse que a descentralização é positiva desde que se justifique com base 

nas necessidades existentes e deu vários exemplos de parcerias entre as Câmaras Municipais, 

instituições locais e o Governo Regional. Relativamente ao transporte disse que em Santa 

Bárbara há transporte mesmo não sendo uma obrigação de quem gere a valência. 

Relativamente à intervenção do Deputado Jorge Jorge disse não haver qualquer objeção à 

proposta e que não concorda é que a abrangência existente não seja considerada uma boa 

abrangência. 

 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu o seguinte parecer por escrito: 

 Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.  
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VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção com reserva de posição 

para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção com reserva de 

posição para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos sociais deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer de abstenção com reserva de posição para Plenário, relativamente 

ao presente Projeto de Resolução. 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 




