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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão de Política Geral reuniu no dia 8 de junho de 2020, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião constava o Projeto de Resolução n.º 203/XI – “Pela atribuição de 

subsídio a trabalhadores em condições de risco, penosidade e insalubridade”, com 

pedido de urgência. 

 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 22 de abril de 

2020, tendo o anúncio em plenário ocorrido em 5 de maio de 2020. Aprovada a 

urgência, a iniciativa baixou à Comissão Permanente de Política Geral, por despacho de 

Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, para apreciação, relato e 

emissão de parecer.  

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de Decreto Legislativo 

funda-se no disposto na alínea d), n.º 1, do artigo 31.º, do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 

de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro e no artigo 145.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do 

referido Regimento. 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, 

alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço é competência da Comissão 

Permanente de Política Geral. 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

A iniciativa em apreciação visa, genericamente, solicitar que o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 7/2001/A, que estabelece as compensações a atribuir ao pessoal que 

exerce funções nos matadouros públicos da Região Autónoma dos Açores, abranja os 
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profissionais que todos os dias enfrentam riscos devido à exposição a que estão 

sujeitos, nomeadamente a todos os profissionais de saúde, da proteção civil, entre 

outros, profissionais a garantir os serviços regulares como a recolha de lixo, higiene 

urbana e manutenção de infraestruturas de água e saneamento, cujo desempenho de 

funções acarreta riscos inevitáveis para a saúde e a própria vida dos trabalhadores, 

independentemente do uso de equipamentos de proteção adequados, estando assim 

expostos ao risco que normalmente já decorre da sua atividade, sem qualquer tipo de 

compensação, acrescido agora de riscos adicionais particularmente agravados pelo 

perigo de contágio, provocada pela pandemia de COVID-19, provocada pelo novo 

coronavírus (SARS-Cov-2). 

Assim, em concreto, a iniciativa pretende recomendar ao Governo Regional que:  

1- Seja atribuído, durante o período em que vigorarem as medidas de 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica 

por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, um subsídio aos trabalhadores da 

Administração Pública que prestam o seu trabalho em condições de risco, 

penosidade e insalubridade. 

2- O valor do subsídio a que se refere o número anterior é equivalente a 20% 

da remuneração base dos trabalhadores abrangidos. 

 

CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS 

 

A Comissão deliberou proceder à audição, por videoconferência, dos Representantes da 

CGTP/IN-Açores e da UGT/Açores, Senhores João Decq Mota e Dr. Francisco Pimentel, 

respetivamente. 

A Comissão deliberou ainda, ouvir o Senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência 

para os Assuntos Parlamentares. 

 

CAPÍTULO IV 

 

AUDIÇÕES 

 

AUDIÇÃO DO REPRESENTANTE DA CGTP/IN-AÇORES, SENHOR JOÃO DECQ 

MOTA 

 

O Presidente Bruno Belo deu as boas vindas e dispensou a apresentação da iniciativa 

pelo proponente, dado a mesma ter sido feita em plenário. 
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Deu a palavra ao Senhor João Decq Mota para se pronunciar sobre a iniciativa. 

A CGTP representada pelo Senhor João Decq Mota, fez uma apreciação genérica sobre a 

iniciativa, referindo que esta matéria é uma reivindicação muito antiga dos Sindicatos 

tendo referido e está previsto no artigo 159º da LGTFP, mas nunca foi regulamentado. 

Considera que não faz sentido que esse subsídio ainda não esteja em aplicação por falta 

de regulamentação. 

 

A CGTP entende que, perante a Covid-19, faz sentido atribuir os 20% da remuneração - 

que é o valor previsto na lei - a todos os trabalhadores da Administração Pública 

Regional, e também aos trabalhadores da Administração Local, referindo o caso dos 

trabalhadores de recolha do lixo. 

 

O Deputado José San-Bento salientou as medidas tomadas pelo Governo e a 

importância da dignificação do trabalho e dos trabalhadores, que no seu entender se fez 

também com a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e reforço das medidas 

de segurança dos trabalhadores. 

Questionou o convidado sobre o impacto financeiro da medida proposta pelo PCP. 

 

O Senhor João Decq Mota respondeu não ter dados sobre o impacto orçamental da 

medida e que muito mais facilmente o senhor Deputado José San-Bento poderia obter 

esses dados. Considerou, ainda, que atendendo ao universo de profissionais não deve 

ser um impacto significativo. 

 

O Deputado Carlos Ferreira questionou o convidado sobre a definição do universo de 

trabalhadores aos quais seria aplicado o subsídio previsto na iniciativa em discussão, 

pedindo para se pronunciar sobre os critérios que considera adequados para identificar 

os trabalhadores abrangidos e os que não seriam abrangidos. 

Quanto ao período de vigência, salientou as palavras iniciais do convidado sobre a 

reivindicação dos sindicatos quanto ao subsídio de risco, penosidade e insalubridade, 

para questionar o Senhor João Decq Mota sobre o período de vigência deste tipo de 

subsídio. 

 

O Senhor João Decq Mota respondeu que o subsídio teria que ser atribuído a todos os 

trabalhadores da Administração Regional e Local que prestam funções em condições de 

risco, penosidade e insalubridade, havendo diferentes graus, que teriam que ser vistos 

de forma adequada. 
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Disse, também, que o subsídio deveria vigorar não apenas para a Covid-19, mas para o 

futuro, conforme tem defendido a CGTP. 

 

O Deputado João Paulo Corvelo pediu a palavra para esclarecer que os trabalhadores 

abrangidos são os que estão identificados no ponto 2 da parte resolutiva. 

 

Em réplica, o deputado Carlos Ferreira disse manter a dúvida sobre o universo de 

trabalhadores que seriam abrangidos, mas agradeceu as respostas dadas. 

 

 

AUDIÇÃO DO REPRESENTANTE DA UGT/AÇORES, DR. FRANCISCO PIMENTEL 

 

O Presidente da Comissão iniciou a audição questionando o convidado sobre o 

conhecimento da iniciativa, o qual afirmou que sim. 

Seguidamente, questionou o preponente sobre a sua intenção em apresentar a 

iniciativa, o qual dispensou dado o conhecimento por parte do convidado. 

 

A UGT fez-se representar pelo Dr. Francisco Pimental, que fez uma apreciação genérica 

sobre a iniciativa e afirmou que vê a iniciativa com bons olhos, concretamente o 

suplemento de risco, admitindo, no entanto, que a legislação já existe, estando em falta 

a regulamentação. 

 

Considerou que na fase em que nos encontramos emergiram as questões dos serviços 

da linha da frente ou “serviços essenciais; salientou que a criação do suplemento 

depende da especificação que a lei deve mencionar, como foi o recente caso legislado 

em relação aos matadouros dos Açores. 

 

Intervindo o Deputado José San-Bento, referiu que os Açores viveram um tempo em 

que a realidade superou qualquer cenário que pudesse ter sido imaginado porque 

estivemos sujeitos a um período de emergência sanitária. Acrescentou que o PS 

orgulha-se da rapidez na implementação das medidas, ao serviço das pessoas e ao 

encontro das famílias. 

 

Em relação ao segundo ponto da resolução, o deputado José San Bento afirmou que o 

PS considera que a dignificação do trabalho não passa apenas pela remuneração. 

 

Dirigindo-se ao convidado, o Deputado José San-Bento questionou se o convidado tinha 

informações sobre o impacto financeiro desta medida. 
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O Dr. Francisco Pimentel respondeu que esta pergunta deve ser feita ao Governo, 

acrescentou, ainda, que só o Governo possui informação capaz de responder a essa 

questão e que num princípio de transparência a devia tornar pública.  

 

O Dr. Francisco Pimentel vincou que a dignificação do trabalho não passa só pela 

remuneração, mas também. Referiu, também, que há questões sobre estas áreas que 

podem estar em causa, nomeadamente as da saúde, e que no caso dos profissionais de 

saúde, o reconhecimento remuneratório seria bem-vindo. 

 

Retomando a palavra, o Deputado José San-Bento questionou o convidado sobre as 

suas afirmações proferida na comunicação social relativas aos mil desempregados na 

região, inerentes à pandemia nas últimas semanas, questionando sobre os seus dados, 

e questionou sobre a modalidade legislativa que ele entende a mais correta. 

 

O Dr. Francisco Pimental afirmou que considera que deverá ser um Decreto Legislativo e 

insistiu que se não forem tomadas medidas urgentes em relação às empresas o número 

de desempregados irá superar, em muito, as previsões porque as empresas poderão cair 

na insolvência e ter um efeito dominó na economia. 

 

O Dr. Francisco Pimentel voltou a vincar que está nesta comissão na qualidade de 

sindicalista e não de jurista, portanto algumas das questões não são para si, mas como 

sindicalista olha para a ALRAA como órgão legislativo, reafirmando que existem 

precedências regionais, como o caso dos Decretos Regulamentares Regionais relativos 

aos matadouros. 

 

O Deputado José San-Bento interveio para vincar que o Governo não usurpou as suas 

competências neste período de pandemia, tendo acionado normas dos quadros 

legislativos existentes. 

 

O Deputado Artur Lima pediu a palavra para questionar se poderia hoje avançar com 

alguma novidade sobre o lay-off, se existem informações adicionais. 

 

Afirmou, ainda, que o CDS reitera a urgência da abertura da economia e com medidas 

rápidas. Têm de existir ideias claras na contenção, mas não há saúde sem economia, 

nem economia sem saúde. 

 

O Presidente da Comissão alertou para que os Senhores deputados se centrassem no 

objeto da iniciativa para fazer a audição. 
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O Deputado Carlos Ferreira questionou sobre o universo dos trabalhadores abrangidos, 

afirmando que deduziu das afirmações do convidado que a identificação deve ser feita 

de setor em setor, assumindo a diferenciação dentro de cada setor. 

 

O Dr. Francisco Pimentel tomou a palavra para afirmar que a aplicação do subsídio de 

risco aos funcionários camarários, por exemplo afetos à recolha de lixo, não depende da 

boa vontade do Senhores Presidentes de Câmara, mas sim por falta de regulamentação 

da lei.  

 

A nossa missão enquanto sindicatos é reivindicar, nomeadamente noutros setores, como 

seja o caso dos auxiliares de ação médica e as diversas categorias médicas, mas não 

conseguimos quantificar. 

 

 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA PARA OS 

ASSUNTOS PARLAMENTARES 

 

O Secretário Regional fez uma apreciação genérica sobre a iniciativa e considerou que 

nesta fase e tendo em conta os seus pressupostos, concretamente a atribuição de um 

subsídio de risco, o Governo não equaciona nesta fase essa pretensão, referindo 

também que é importante que o proponente justifique melhor a sua pretensão nesta 

proposta.  

O Secretário Regional relembrou que neste momento os trabalhadores que se inserem 

neste contexto, conforme decorre da Lei, de trabalhadores em condições de risco, 

penosidade e insalubridade nos Açores são os trabalhadores dos matadouros, geridos 

pelo IAMA. Disse ainda que a própria proposta em discussão acaba por ser um pouco 

contraditória porque no seu preâmbulo fala de trabalhadores da saúde, da proteção civil 

e da recolha de lixo e resíduos, mas na parte resolutiva refere-se em concreto aos 

trabalhadores da Administração Pública Regional e, por isso, não é bem percetível o que 

se pretende ao certo.  

O Secretário Regional esclareceu também que, independentemente dos conteúdos 

funcionais e do regime laboral de cada trabalhador, o Governo teve sempre a 

preocupação de garantir todas as condições de segurança aos profissionais que 

estiveram e estão na linha da frente no âmbito desta pandemia, assegurando a 

disponibilidade e distribuição de equipamentos de proteção individual e criando um 

seguro especifico e especial para quem está na primeira linha da prevenção e combate 

ao vírus. 
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Referiu, ainda, que neste momento a aplicação desse subsídio não fará muito sentido 

conforme é proposto, tendo em conta o tempo referido na iniciativa para a sua aplicação 

parecia desajustado, na medida em que a situação já permite alguma flexibilidade e 

uma retoma da normalidade de forma gradual, de acordo com as recomendações da 

Autoridade Regional de Saúde. 

 

O Deputado João Vasco Costa questionou se o Governo tinha alguma previsão de qual 

seria o impacto financeiro nas contas da Região resultante da aplicação desta iniciativa. 

 

O Secretário Regional respondeu que o Governo não fez essa avaliação, na medida em 

que a iniciativa não define muito bem a quem se aplica e neste sentido não seria 

possível fazer essa previsão, pois fala em trabalhadores da saúde, da proteção civil e da 

recolha de lixo que são de âmbito municipal e na parte resolutiva refere-se em exclusivo 

à administração pública regional, acrescentou que a questão deveria ser feita ao 

proponente. 

 

O Deputado Carlos Ferreira questionou se no caso da iniciativa vir a ser aprovada, se os 

bombeiros, tendo em conta o seu estatuto, seriam abrangidos pela aplicação da 

iniciativa, uma vez que estes são os primeiros a ter um contacto com todos aqueles que 

necessitam de cuidados. 

Questionou, ainda, se na perspetiva do Governo a abrangência deverá ser feita por 

sectores ou por função. 

 

O Secretário Regional respondeu que os bombeiros estão cobertos por um estatuto 

próprio e que tal como a iniciativa esta considera que não estão abrangidos, pois os 

Bombeiros não são trabalhadores da Administração Pública, acrescentou que só o 

proponente poderá responder a essas questões. 

 

O Deputado José San-Bento interveio para referir que o Governo teve uma atuação 

positiva e salvaguardou a segurança de todos aqueles que estiveram na linha da frente. 

 

O Deputado António Lima referiu que deve ser valorizado o papel e a dedicação dos 

profissionais de saúde e especialmente todos aqueles que desempenham funções em 

condições de risco e considera, ainda, ser um ato de justiça da Administração Regional 

para com os seus trabalhadores, e questionou se o Governo sabe qual o universo de 

profissionais de saúde, sendo que os hospitais são empresas. 
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O Secretário Regional respondeu que não cabe ao Governo fazer a interpretação da 

intenção que está subjacente na iniciativa dizendo que isso caberá ao proponente.  

 

O Deputado Manuel Pereira questionou se a proposta é clara quanto ao limite temporal 

da sua aplicação. 

 

O Secretário Regional considerou que estando referido na parte resolutiva que a medida 

deve vigorar durante as medidas de contenção e mitigação do vírus, tal não fará muito 

sentido quando neste momento não existem casos ativos na Região.  

 

A deputada Monica Seidi interveio referindo que o proponente tem o mérito de trazer a 

debate uma matéria extremamente importante e que revela a falta de dignificação das 

carreiras dos profissionais de saúde. Lembrou que o PS já chumbou várias iniciativas 

que visavam a valorização e dignificação das carreiras dos profissionais de saúde. 

 

O Secretario Regional referiu que o que está em discussão não são as carreiras nem na 

área da saúde nem de qualquer outra, mas que o governo está disponível para discutir 

com qualquer partido todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo na 

dignificação e proteção das carreiras públicas na Região. O Secretário Regional 

discordou da apreciação feita pela Deputada Mónica Seidi e referiu que as carreiras dos 

profissionais de saúde nos Açores são melhores que no resto do país. 

 

A Deputada Mónica Seidi interveio novamente para referir que as carreiras na Região 

Autónoma da Madeira são melhores que nos Açores e reiterou o facto de este subsídio 

ser a prova de que os profissionais de saúde não têm a dignificação que merecem.  

 

O Secretário Regional reiterou que este subsídio proposto agora nada tem que ver com 

as carreiras 

 

O Deputado José San-Bento interveio referindo que a Deputada Mónica Seidi utilizou a 

expressão “abandono” e considerou que é uma afirmação injusta para com o Governo 

que tudo tem feito para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde 

nos Açores. 

 

A Deputada Mónica Seidi interveio para referir que não utilizou a expressão “abandono” 

e reiterou a falta de dignificação das carreiras dos profissionais de saúde e deu como 

exemplo os técnicos superiores de diagnóstico.  
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CAPÍTULO V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

 
 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Política Geral deliberou por maioria 

abster-se ao Projeto de Resolução n.º 203/XI (PCP) - “Pela atribuição de subsídio a 

trabalhadores em condições de risco, penosidade e insalubridade” com os votos a favor 

da Representação Parlamentar do PCP, e abstenção com reserva de posição para 

plenário dos Grupos Parlamentares do PS, do PSD e do CDS-PP, sendo que o Grupo 

Parlamentar do BE está presente na Comissão sem direito a voto. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 

 

 

Flores, 8 de junho de 2020 

O Relator em exercício 

 

Marco Costa 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente em exercício 

 

Bruno Belo 


