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TRABALHOS DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente de Economia 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 Decreto Legislativo Regional n.º 16/XI - “Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/XI – Regime jurídico da venda e consumo de bebidas 

alcoólicas na Região Autónoma dos Açores”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional foi apresentada ao abrigo da alínea f) do artigo 88.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos do artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sendo apreciada nos termos 

da aliena a) do artigo 42.º do referido Regimento.  

 

2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GE NERALIDADE  

A iniciativa legislativa em análise tem por objeto – cf. artigo 1.º – estabelecer “o regime de 

disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos Açores, em 

locais públicos e em locais abertos ao público.”  

O proponente sustenta, em sede de exposição de motivos, que tendo em conta o quadro legal 

nacional surgido pós Decreto Legislativo Regional n.º 14/2008/A, de 11junho, que criou o regime 

jurídico da venda e consumo de bebidas alcoólicas na Região Autónoma dos Açores, “[…] 

constata-se que, atenta a particular incidência de consumo de bebidas alcoólicas por jovens, 

urge consciencializar os operadores económicos para uma prática comercial responsável nos 

setores de atividade onde exista venda e disponibilização de bebidas alcoólicas.” 
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Assim, “Com este novo quadro normativo pretende-se transmitir segurança jurídica aos 

consumidores, aos operadores económicos, as entidades com competências na prevenção e 

tratamento de comportamentos dependentes e às entidades fiscalizadoras em geral.”  

Face ao exposto, prevê-se (cf. artigo 16.º) a revogação do Decreto Legislativo Regional n.º 

14/2008/A, de 11 de junho e da respetiva regulamentação. 

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do Comandante Regional da PSP nos 

Açores, do representante do Instituto de São João de Deus – Diretor da Casa de Saúde de São 

Miguel e da Casa de Saúde de São Rafael e do Secretário Regional da Saúde. 

Foi ainda deliberado pela Comissão de Economia solicitar os seguintes pareceres por escrito: 

 Arrisca;  

 Ordem dos Médicos - RAA;  

 Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico;  

 Associação da Hotelaria, Restauração e Similares;  

 Associação Empresarial de São Miguel e Santa Maria;  

 Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo;  

 Câmara do Comércio e Indústria da Horta;  

 Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada;  

 Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge;  

 Núcleo Empresarial da Ilha Graciosa;  

 Núcleo Empresarial das Ilhas de Flores e Corvo;  

 Escola Profissional do Pico;  

 Associação Estudantes EBS de Santa Maria;  

 Associação Pais Enc. Edu. Alunos ES Vitorino Nemésio;  

 Associação Pais EBI da Praia Vitória;  

 Associação Pais Escola Sec. Domingos Rebelo;  

 Associação Pais Enc. Edu. ES Jerónimo de Andrade;  
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 Solidaried'arte;  

 AHRESP - Assoc. Restauração Similares Portugal;  

 Assoc. Pais Enc. Edu. EBI Angra Heroísmo; 

 Escola Básica Integrada Angra Heroísmo;  

 Câmara Comércio Indústria dos Açores;  

 Assoc. Pais Enc. Edu. Escola Cardeal Costa Nunes;  

 

1. No dia 30 de maio de 2018, na Delegação da ALRAA em São Miguel, foi realizada a 

audição do Comandante Regional da PSP nos Açores – Poças Correia. 

O Comandante Poças Correia começou por apresentar alguns indicadores relativos à Região 

Autónoma dos Açores, nomeadamente: 

 Detenções por consumo de álcool: em 2017 (636); em 2016 (568) e em 2015 (676); 

 Autos levantados em operações stop, por consumo de álcool: em 2017 (700); em 2016 

(546) e em 2015 (800); 

 Das 636 detenções ocorridas em 2017: a maioria está inserida na faixa etária dos 26 aos 

40 anos; a faixa etária até aos 25 anos é a que regista menos detenções; do total das 

detenções apenas 4 eram do sexo feminino. 

O Comandante da PSP acrescentou que nos últimos quatro meses de 2018 foram realizadas, nos 

Açores, cerca de 896 fiscalizações, quando em igual período de 2017 tinham sido efetuadas 800 

fiscalizações. Foram ainda realizadas oito ações de fiscalização, relativas ao consumo de 

menores, tendo sido levantado um auto, inferiores às 12 ações de fiscalização, no período 

homologo de 2017. 

Posteriormente, a Deputada Mónica Rocha referiu que esta proposta de DLR visa contribuir para 

a resolução do problema do consumo de álcool e perguntou sobre os comportamentos dos 

jovens, no que diz respeito ao consumo de álcool, bem como se o aumento da idade mínima dos 

16 para os 18 anos será uma boa medida.  

O Comandante retorquiu que há comportamentos desviantes que estão relacionados com o 

consumo de álcool em excesso, não apenas em jovens, o que é quase do senso comum. O 

aumento da idade mínima para os 18 anos é uma medida positiva e importante, devendo ser 
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cientificamente estudada o impacto desta alteração, mas este DLR contém uma falha, pois devia 

proibir o consumo de álcool na via pública, devido ao elevado consumo verificado ao redor dos 

bares e nos arraiais (recintos das festas). 

De seguida, o Deputado Carlos Ferreira perguntou quais foram as principais dificuldades 

encontradas, de forma a tornar a aumentar a eficácia das fiscalizações; se nas ações descritas 

estão incluídas ações conjuntas com outras entidades, como o IRAE; se as medidas previstas no 

artigo 8.º “Fiscalização e Encerramento Temporário” são adequadas; e se conhece alguma 

situação de encerramento temporário na Região Autónoma dos Açores. 

Em resposta, o Comandante reconheceu que faz todo o sentido efetuar ações conjuntas, para 

aumentar a eficácia, ainda que seja muito difícil operacionalizar ações de fiscalização sobre o 

consumo de álcool por menores. Considera, ainda, que o esforço deve ser colocado nas ações 

de sensibilização (cerca de 80%) e menos na repressão. Indicou que não conhece nenhuma 

situação de encerramento temporário, mas é positivo que esteja previsto na legislação.  

A Deputada Graça Silveira fez referência aos meios de fiscalização e questionou de que forma 

as autoridades têm meios para atenuar o consumo de álcool nos menores; quantos agentes, em 

média, são alocados à fiscalização do consumo de álcool por menores, na noite; quais são as 

medidas adotadas para fiscalizar o consumo de álcool; e se têm sido efetuadas detenções de 

jovens, relacionados com o consumo de álcool e atos de violência. 

O Comandante da PSP disse que não se pode definir, em concreto, quantos policias serão 

alocados a determinado local, pois isso ocorre na perspetiva da ordem pública. Acrescentou que 

a policia não pode atuar só porque um jovem está a consumir álcool, a não ser que o jovem 

cometa algum crime, ou existir algum descontrolo. Entende ainda que legislar é uma coisa e 

operacionalizar é outra, faltando legislar e regulamentar a operacionalização, sendo que policia 

não tem instrumentos e meios para atuar de forma diferente. 

Por sua vez, o Deputado António Lima perguntou o que está a faltar para aumentar as ações de 

sensibilização, antes das infrações e não apenas depois e se esta nova legislação pode contribuir 

para uma maior fiscalização e prevenção. 

Em resposta, o Comandante indicou que há ações de sensibilização para os jovens, mas também 

para os condutores, sendo que o maior problema resulta da enorme tolerância social e dos 

hábitos enraizados. Defende um maior envolvimento da comunidade, das associações e 
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entidades públicas e uma grande campanha de sensibilização, gerida pela Polícia. Referiu, 

também, que os jovens tendem a copiar comportamentos e hábitos de consumo (como o fumar 

e consumir álcool) e que a conjugação entre o álcool, tabaco e drogas é um cocktail explosivo, 

que deve ser alvo de sensibilização. 

Interveio o Deputado Miguel Costa para referir que o problema começa por ser cultural e que 

deve ser ultrapassado, pelo que pergunta o que se pode fazer mais, ao nível de processo 

legislativo; se aumentar os impostos sobre o álcool seria mais eficaz, de forma a reprimir e 

reduzir o consumo; e se é possível reforçar a presença da PSP nos eventos e festas populares, 

para reprimir as consequências do consumo de álcool em excesso, na condução. 

Já o Deputado Carlos Ferreira perguntou o que falta colocar neste diploma, para melhorar a 

eficácia da responsabilização e se devem ficar com uma amostra, para certificar a prova pela 

IRAE. 

Depois, a Deputada Mónica Rocha afirmou que o Governo dos Açores tem vindo a reforçar a 

aposta na mudança de comportamentos e combate às dependências e aos consumos 

excessivos, dando como exemplo o Fórum Regional do Álcool e Saúde e a Carta de 

Compromissos. Questionou ainda sobre a mais valia resultante da aposta na formação dos 

técnicos de saúde. 

Em conclusão, o Comandante Poças Correia afirmou que é preciso aumentar o número de 

efetivos, ainda que isto não diminua a dificuldade de realizar ações de fiscalização, sendo 

importante criar equipas multidisciplinares. Informou que será colocado um radar de controlo 

de velocidade, fixo, no Pico e que encerrar um estabelecimento por um ou dois meses, por venda 

de álcool a menores, poderá ser uma medida dura a implementar, mas necessária. 

O Comandante da PSP afirmou que o diploma em discussão já é suficientemente bom, dando 

como exemplo a proibição de venda de álcool nos estabelecimentos da Administração Pública e 

a proibição de patrocínio por marcas de bebidas, mas é difícil operacionalizar a questão da 

amostra para servir de prova. Entende, também, que todas as ações e medidas previstas são 

importantes, devendo haver uma grande articulação entre as entidades envolvidas.  

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|7 

2. No dia 30 de maio de 2018, na Delegação da ALRAA em São Miguel, foi realizada a 

audição do representante do Instituto de São João de Deus – Diretor da Casa de 

Saúde de São Miguel e da Casa de Saúde de São Rafael – Dr. Pedro Diogo Carvalho. 

O Dr. Pedro Carvalho efetuou uma abordagem inicial ao diploma, indicando a posição do 

Instituto São João de Deus e das duas Casas de Saúde, através de documento entregue, em 

papel, à mesa da Comissão de Economia. 

Interveio a Deputada Mónica Rocha para perguntar qual o feedback obtido relativamente ao 

número de internamentos relacionados com o álcool; se existem muitas reincidências e quais as 

faixas etárias abrangidas. A Deputada pediu ainda informações sobre o histórico das Casas de 

Saúde relativamente ao tratamento das dependências relacionadas com álcool. 

Em resposta, o Diretor da Casa de Saúde afirmou que não disponha dos indicadores, no 

momento, mas o período de internamento tem sido, mais ou menos, estável ao longo dos anos. 

Relativamente às faixas etárias, referiu que estas têm sido elevadas, quer no internamento, quer 

no tratamento, e que o consumo e os tratamentos têm vindo a crescer nas faixas etárias mais 

baixas. 

A Deputada Mónica Rocha voltou a intervir para perguntar se o aumento da idade mínima para 

18 anos é uma boa medida e qual a sua opinião sobre a frequência de ações de formação e de 

sensibilização. 

O Diretor respondeu que está completamente a favor do aumento da idade mínima para os 18 

anos, concordando, ainda, com a necessidade de haver mais ações de sensibilização e ações de 

formação. Considera que é importante trabalhar com a família e com os menores.  

A seguir, o Deputado Carlos Ferreira pediu explicações sobre a designação contida na proposta 

de “anomalia psíquica”, bem como o número de casos registados por ano e se tem recebido 

situações de reencaminhamento de entidades oficiais. O Deputado questionou, também, os 

motivos do encerramento do centro de consultas de 2012 para 2013; se o consumo de álcool, 

incluindo o consumo abusivo, tem aumentado nos últimos anos e se há relação entre o consumo 

de álcool e os casos de violência doméstica.  

Às questões colocadas, o Diretor disse que irá entregar os dados, que a informação consta do 

relatório de gestão de 2017 e que no consumo de álcool, as reincidências são menores do que 

noutras substâncias. Acrescentou que as pressões da família ajudam à adesão ao tratamento, 
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que o centro de consultas existia para fazer tratamentos em ambulatório, não conhecendo os 

motivos específicos do seu encerramento. 

O Deputado Carlos Ferreira voltou a intervir para questionar se deixou de ser celebrado o 

protocolo entre o Governo dos Açores e a instituição e para que instituição foram 

reencaminhados os utentes.  

De seguida, o Dr. Pedro Carvalho afirmou que a perceção que tem é que aumentou o consumo 

de álcool, incluindo o consumo abusivo, existindo maior tolerância social. No que diz respeito 

ao centro de consultas, este foi encerrado porque o acordo não foi renovado pelo Governo 

Regional dos Açores, de 2012 para 2013, por motivos que nunca percebeu.  

O Diretor disse ainda que Direção Regional de Saúde pediu para encaminhar os utentes do 

programa de substituição opiácea (cerca de 272) para a ARRISCA, os quais foram consultados, 

teoricamente, com o médico desta entidade, em cerca de dois dias. Quanto aos utentes com 

problemas de alcoolismo (cerca de mil), afirmou que a Casa de Saúde de São nunca obteve 

resposta e orientação da Direção Regional de Saúde, tendo estes ficado sem qualquer 

acompanhamento. Acrescentou que é importante atualizar os valores dos acordos com o 

Governo, sendo que o hospital não tem capacidade de resposta para as consultas de psiquiatria 

e acompanhamento.  

Por sua vez, o Deputado António Lima perguntou se há casos de internamento de jovens, 

menores de idade, por consumo de álcool; se há algum padrão no consumo, por extratos sociais, 

por localização e nível de rendimentos; qual o método utilizado no tratamento da dependência 

de álcool e se recebem em São Miguel doentes de outras ilhas. 

O Diretor respondeu que não tem conhecimento do internamento de menores para tratamento 

da dependência do álcool, ao contrário do que acontece na toxicodependência. Informou ainda 

que atinge todos extratos sociais, que os desempregados têm maior prevalência e que em São 

Miguel, a freguesia de Rabo de Peixe tem maior incidência.   

Por sua vez, indicou que o método de tratamento é por internamento e abstinência / privação, 

sendo convidada a família para participar no tratamento. Considera que é importante ter uma 

maior articulação com o centro de saúde, que existem entidades que fazem algum tipo de apoio, 

mas não existe um plano regional de combate às dependências, de forma articulada. Afirmou 
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ainda que se há mais pessoas nos programas é porque estes não estão a ser eficazes e que 

recebem doentes de outras ilhas. 

A seguir, a Deputada Graça Silveira fez alusão ao perfil do alcoólico, perguntando se as pessoas 

iniciaram o percurso em idades mais precoces ou mais tarde, por algum episódio, em concreto. 

A Deputada questionou se os jovens institucionalizados, com comportamentos desviantes, 

estão associados ao consumo de álcool, se as crianças de ambientes familiares com consumo de 

álcool têm maior apetência para o consumo e se é frequente haver substituição de álcool por 

drogas ou vice-versa. Perguntou ainda se nos centros de saúde há consultas de adictologia, para 

os pedidos de ajuda e se há alguma faixa etária, nos jovens, que seja mais critica. 

Em resposta, o Diretor do Centro de Saúde disse que a maior parte dos doentes iniciou o 

consumo de álcool há muitos anos (“carreira”), existindo vários estudos que o comprovam, e 

que as crianças expostas em ambiente de consumo têm maior apetência. Informou que 

desconhece que existam consultas especializadas nos centros de saúde, para esta área, e que 

nunca foram contactados por nenhum centro de saúde. Acrescentou que pode haver 

substituição por drogas, caso não exista um trabalho de continuidade, envolvendo a família e o 

acompanhamento e que quanto mais elevada for a idade, mais consciente e maior 

responsabilidade existe nos comportamentos. 

Interveio novamente a Deputada Mónica Rocha para perguntar se o Diretor da Casa de Saúde 

tem conhecimento do Plano Regional de Ação sobre o Álcool realizado pelo Governo Regional 

dos Açores, bem como dos vários cursos de formação que estão a ser realizados. Pediu ainda a 

opinião sobre o Fórum Regional sobre o Álcool. 

A terminar, o Dr. Pedro Carvalho disse que conhece o Plano de Ação Regional e esclareceu que 

o que queria dizer era “Política Regional de Combate às Dependências”, o que no seu entender 

não existe. Sobre os cursos de formação, tem conhecimento de alguns, embora a Casa de Saúde 

de São Miguel não tenha sido convidada.  

Finalizou a sua intervenção dizendo que deve haver uma política integradora de todas as 

entidades envolvidas, vendo com orgulho o facto de se ter avançado com o Fórum Regional 

sobre o Álcool nos Açores. 
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3. No dia 04 de junho de 2018, na Delegação da ALRAA em São Miguel, foi realizada a 

audição do Secretário Regional da Saúde – Rui Luís. 

O Secretário Regional da Saúde (SRS) interveio para realçar a importância da proposta de DLR e 

das alterações introduzidas, afirmando que este diploma surge enquadrado numa estratégia 

global, através do Plano de Ação para a Redução dos Problemas ligados ao Álcool, com destaque 

para o aumento da idade mínima de 16 para 18 anos e para outras novidades relativamente ao 

disposto na legislação nacional e a facilitação dos processos de fiscalização. 

A seguir, a Deputada Mónica Rocha solicitou esclarecimentos mais detalhados sobre as 

principais alterações, como serão operacionalizados os meios de fiscalização e em que consiste 

a formação obrigatória de oito horas. 

Em resposta, o SRS disse que este diploma vem alargar a responsabilização pelos atos cometidos 

e aproveita os aspetos positivos do diploma nacional e do anterior diploma regional, com o 

aditamento de algumas novidades. A este respeito, destacou o disposto no artigo 3.º, com o 

alargamento das restrições aos postos de abastecimento de combustíveis, com a imposição de 

meios de controlo do acesso aos eventos, por via de pulseiras que distingam os menores de 

idade, das ações de sensibilização obrigatória para jovens e pais e o alargamento do conjunto 

de entidades a quem são reportadas as ocorrências.  

Acrescentou ainda que o Plano de Ação para a Redução dos Problemas ligados ao Álcool foi um 

documento bastante discutido e apreciado, que contém várias medidas na redução da procura 

e da oferta, fomentando o trabalho conjunto com várias entidades, por exemplo, as que 

comercializam os produtos e bebidas com álcool e, bem como, com as autarquias, na definição 

de boas práticas nos licenciamentos. Contempla ainda o aumento da informação e sensibilização 

da comunidade e dos técnicos e profissionais de saúde, tendo sido instituído, na vertente da 

prevenção, o Fórum do Álcool, iniciando-se já com o contato informal de todas as entidades 

envolvidas e interessadas, através da assinatura de uma carta de compromisso, de forma 

voluntária. Abordou ainda a questão da inserção no contexto de trabalho, para evitar recaídas, 

e a rede de referenciação. 

Por sua vez, o Deputado Carlos Ferreira perguntou se a alteração mais mediática, da passagem 

da idade mínima para 18 anos, resulta do aumento do consumo global e do consumo abusivo 

de álcool na Região, se se não devia dar mais ênfase à componente de sensibilização, antes do 
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consumo, e qual o procedimento definido pelo Governo quando os encarregados rejeitam a 

formação obrigatória. 

O SRS respondeu que o último relatório publicado, de 2016, do SICAD apresenta um aumento 

do consumo de álcool nos Açores (cerca de 24%), colocando-nos como a segunda região com 

maior consumo no país. Referiu que não é só a vertente global do consumo de álcool, no global, 

que é preocupante, mas também em duas modalidades específicas – consumo excessivo de 

álcool num curto espaço de tempo e a prevalência do estado de embriaguez, ou seja, a 

intensidade do consumo. Constatou que o consumo de álcool se tem mantido estável e não a 

reduzir. 

Relativamente à questão da não frequência da ação de sensibilização obrigatória, está previsto 

comunicar estas situações à Comissão de Proteção de Menores. Sobre a ações de sensibilização 

antes do consumo, está previsto que sejam integradas nesse plano de ação global.   

Interveio novamente o Deputado Carlos Ferreira, para realçar que já em 2008 tinha sido 

debatido e rejeitado o aumento da idade mínima para 18 anos, constituindo por isso, esta 

alteração, uma boa medida do Governo, mas também um reconhecimento de que a opção 

tomada há dez anos foi um erro. Perguntou ainda como será operacionalizada a certificação da 

prova e quais os mecanismos a usar pela Administração Regional. 

Em resposta, o SRS disse que esta é uma das preocupações e dificuldades na aplicação da 

legislação, para obter a prova necessária, e que o Governo Regional dos Açores está a trabalhar 

em “eventuais testes rápidos” de forma a obter a prova necessária.  

De seguida, a Deputada Graça Silveira disse que este diploma não consegue prevenir e retardar 

o consumo de álcool, tendo citado um parecer escrito da associação de alunos de Santa Maria, 

no qual dizem que é preferível aumentar as coimas, sanções e fiscalizações, em vez de aumentar 

a idade mínima. Perguntou, por isso, como é que com este diploma vamos conseguir penalizar 

e reduzir o consumo de álcool e se existem dadas que permitam aferir a maior incidência em 

algumas idades, do consumo rápido e excessivo do álcool.  

A Deputada fez ainda menção ao término da consulta de ambulatório na Casa de Saúde de São 

Miguel, perguntando os motivos deste encerramento, bem como as razões da não existência de 

consulta de adictologia e psiquiatria nos centros de saúde e se existe a possibilidade de fazer 

tratamentos, sem ser em regime de internamento, ou seja, apenas ambulatório. 
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Às perguntas colocadas, o SRS referiu que as coimas aplicadas a quem vende está relacionada 

com a dificuldade de obtenção da prova necessária. As idades previstas no estudo variam entre 

os 15 aos 34 anos, o que dificulta a análise. Indicou ainda que o Governo dos Açores tem uma 

relação com o Instituto São João de Deus, resultante de protocolos celebrado com as Casas de 

Saúde em São Miguel e na Terceira (referentes ao álcool), ainda que um dos protocolos relativos 

ao programa de substituição de opiáceos, em São Miguel, passou para outra entidade, a 

ARRISCA, em 2012.  

O Secretário Regional afirmou que existem muitas pessoas a recusar tratamentos na Região, 

tendo o Governo vindo a reforçar a aposta na sensibilização para o tratamento. Acrescentou 

que os centros de saúde e as associações como a ARRISCA fazem este tipo de consultas de 

adictologia. 

Posteriormente, o Deputado Paulo Mendes questionou se os proprietários dos 

estabelecimentos, onde são detetados menores a consumir álcool, podem sofrer 

contraordenações, se a proibição de bebidas alcoólicas poderá ser alargada aos bares e 

restaurantes, nos postos de abastecimento, e se é possível realizar publicidade, por marcas de 

bebidas alcoólicas, em eventos comos as Sanjoaninas, na Terceira. 

O SRS voltou a afirmar que é difícil de obter a prova necessária de venda de álcool aos menores 

para responsabilizar o proprietário do estabelecimento e que há uma diferenciação do tipo de 

venda a granel dos postos de abastecimento de combustíveis, entre zero horas e as oito horas, 

para dissuadir o consumo, pois o preço é, supostamente, mais acessível.  

Relativamente ao patrocínio, o SRS esclareceu que ocorreu apenas uma clarificação, 

mencionando que está vedado o patrocínio de determinado evento dirigido a menores. Por 

outro lado, a publicidade é um conceito diferente, pois envolve uma contrapartida.  

O Deputado Paulo Mendes voltou a intervir para perguntar se é proibido que uma marca de 

bebidas alcoólicas faça publicidade num evento, em que participem menores. 

O SRS leu o artigo sobre o patrocínio previsto na PDLR, realçando que “o patrocínio de eventos 

destinado a grupo etário (…) é proibido”. 

A seguir, o Deputado Carlos Ferreira pediu esclarecer como é feito o tratamento de um 

dependente do álcool nas ilhas do Faial, Flores e São Jorge. 
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A terminar, o Secretário Regional da Saúde respondeu que o tratamento com internamento 

apenas é feito na Casa de Saúde de São Rafael, na Ilha Terceira, e na Casa de Saúde de São 

Miguel, na Ilha de São Miguel, com a referenciação das ilhas de origem dos doentes. 

 

A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres por escrito: 

 Arrisca;  

 Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge;  

 Escola Profissional do Pico;  

 Associação Estudantes EBS de Santa Maria;  

 Associação Pais Enc. Edu. Alunos ES Vitorino Nemésio;  

 Associação Pais EBI da Praia Vitória;  

 Associação Pais Escola Sec. Domingos Rebelo;  

 Associação Pais Enc. Edu. ES Jerónimo de Andrade;  

 Solidaried'arte;  

 AHRESP - Assoc. Restauração Similares Portugal;  

 Assoc. Pais Enc. Edu. EBI Angra Heroísmo; 

 Escola Básica Integrada Angra Heroísmo;  

 Câmara Comércio Indústria dos Açores;  

 Assoc. Pais Enc. Edu. Escola Cardeal Costa Nunes. 

 

3º.  CAPÍTULO –  POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo 

Regional.  

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável à presente Proposta de Decreto 

Legislativo Regional. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP abstém-se de emitir parecer, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 
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O Grupo Parlamentar do BE abstém-se de emitir parecer, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

 

4º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, 

com os votos a favor do PS e PSD e a abstenção, com reserva para plenário, do BE e CDS/PP, 

emitir parecer favorável à presente Proposta de Decreto Legislativo Regional. 

Ponta Delgada, 28 de junho de 2018. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

                             

        O Presidente 

            

       _________________________        

                     Miguel Costa  




















































