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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais apreciou, relatou e deu parecer, na 

sequência da proposta do Governo Regional dos Açores, sobre a Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 39/XI – “Regime jurídico de apoio ao cuidador informal na 

Região Autónoma dos Açores”. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 12 de abril de 2019 e foi submetida, 

à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da Assembleia. 

 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional dos Açores, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da 

alínea f) do artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 

119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea 

a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores. 

Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias em apreço são competência da 

Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

Foi deliberado proceder à audição de um membro do Governo Regional, da URMA 

– União Regional de Misericórdias dos Açores e da URIPSSA – União Regionais de 

Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores. 

A audição do membro do Governo Regional ocorreu no dia 13 de maio de 2019 e as 

restantes audições ocorreram no dia 12 de junho do mesmo ano. 

 

  

1) Audição a Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS): 

Apresentação da proposta por parte do proponente. 

O Deputado Paulo Mendes questionou sobre a parte laboral do cuidador e porque 

não se reconhece nesta proposta o cuidador como parte integrante da rede de cuidados 

continuados e também na rede de cuidados de saúde mental. 

Em respostas a SRSS disse que em matéria laboral a Região não tem competência 

na matéria. Contudo, houve um compasso de espera sobre as propostas em análise na 

Assembleia da República (AR). Não havendo decisões ainda é prematuro antecipar esta 

informação. Relativamente à integração do cuidador na rede de cuidados continuados 

esclareceu que não deverá ser este diploma que deverá esclarecer este ponto. 

A Deputada Mónica Seidi solicitou o número de cuidadores informais, questionou 

sobre que perfil têm, se esta proposta tem em consideração o estatuto de cuidador informal 

de outros países, se há diferenciação entre cuidador principal e não principal e questionou 

sobre a proteção do cuidador, no que a seguros diz respeito, por exemplo. 

Em respostas a SRSS disse que não há número exato, mas sabe-se que são 

maioritariamente mulheres em idade ativa. Disse que foi feita uma leitura sobre tudo o 

que existe sobre esta matéria. Relativamente ao cuidador principal e não principal disse 

que nos Açores é intenção de não haver diferenciação entre as caraterísticas do cuidador, 

mas sim entre as necessidades da pessoa cuidada. Relativamente aos seguros de trabalho 
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repetiu que relativamente a questões laborais aguarda-se a aprovação da legislação na 

AR. 

A Deputada Renata Correia Botelho interveio para solicitar que a SRSS 

informasse todo o trabalho que tem sido desenvolvido entre o Governo Regional e os 

Cuidadores Informais da Região, ao que a SRSS se referiu ao serviço de apoio ao 

domicílio que representa um apoio não só ao utente, mas também ao cuidador. Referiu-

se aos Centros de Dia que são um apoio aos cuidadores que trabalham e têm um local que 

pode receber com condições o utente, havendo até a possibilidade de ser alargado também 

ao sábado. Disse terem sido criados manuais de apoio aos cuidadores. Por último referiu-

se à criação de camas de apoio ao cuidador que tem um impacto muito substancial, 

sobretudo e ilhas mais pequenas. Referiu-se por fim à diminuição de barreiras 

arquitetónicas resultante também da Estratégia Regional do Combate à Pobreza e 

Exclusão Social. 

O Deputado Dionísio Faria e Maia interveio para alertar para a necessidade de não 

se dever passar para a profissionalização deste serviço para que este continue a ser um 

serviço de apoio a quem cuida com toda a humanização que advém desta função e a SRSS 

reagiu dizendo que este é o objetivo: apoiar quem cuida, da melhor forma possível. 

O Deputado Jorge Paiva questionou a SRSS sobre se está previsto acréscimo de 

pessoas para a rede de cuidados continuados, ao que a SRSS reagiu esclarecendo aquelas 

que são as formas de apoio ao utente aquando da necessidade de ausência do cuidador 

informal. Relativamente ao reforço de pessoal na Rede Regional de Cuidados 

Continuados Integrados dos Açores no seu apoio domiciliário, disse que a melhor forma 

de esclarecer esta matéria é através da Secretaria Regional da Saúde. 

 

2) Audição da União Regional de Misericórdias dos Açores (URMA): 

Leitura dos destaques de um parecer que informou que remeterá à Comissão e que 

será anexo a este relatório. 

A Deputada Renata Correia Botelho pediu uma apreciação dos Serviços de Apoio 

Domiciliários, e pelos Centros de Atividades Ocupacionais e até pelos Centros de Dia, 
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que já prestando apoio quer ao domicílio quer em espaços preparados e criados para o 

efeito perguntando se estes não têm sido já um grande apoio ao cuidador pedindo um 

breve apanhado sobre a evolução nesta matéria. 

Em resposta o Dr. Bento Barcelos, concordando com esta abordagem, disse que o 

facto de o cuidador necessitar do natural descanso, realça que as IPSS devem também ser 

motivadoras deste descanso a todos os níveis e acha muito importante as Misericórdias 

dos Açores serem parceiras nesta matéria. 

O Deputado Dionísio Faria e Maia acha pertinente passar-se de um regime 

voluntário para um regime regulamentado, ao que o Dr. Bento Barcelos disse que sim, já 

que há pessoas que descuraram das suas vidas profissionais para poderem cuidar de 

alguém e este normativo que está a ser pensado nos Açores e em Portugal é a prova que 

a ação política e pública está a acompanhar as evoluções das sociedades  e acrescentou 

que esta proteção a quem cuida é fundamental. 

O Deputado Jorge Jorge perguntou se o Dr. Bento Barcelos acha que os noventa 

dias previstos para o descanso do cuidador é suficiente, ao que lhe foi respondido que é 

difícil, mesmo para o legislador, encontrar a solução mais equilibrada, pelo que é da 

opinião que a este prazo pudesse haver um escalonamento e não uma definição estanque 

deste período. 

 

3) Audição do União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade 

Social dos Açores (URIPSSA): 

A audição iniciou-se com a apreciação d diploma por parte do Presidente da 

URIPSSA que destacou o mesmo por ser importante, por estar bem feito e bem 

conseguido e realçou o Art.º 17º já que prevê parcerias com as IPSS já que as mesmas 

podem trazer na área formativa algum know how dada a experiência que têm nesta área 

deixou a disponibilidade para se criarem equipas multidisciplinares que poderão fazer 

acompanhamento a esses mesmos cuidadores. Realçando também a importância que essa 

legislação dá à fiscalização. 
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A Deputada Mónica Seidi perguntou se já existem parcerias com o Governo 

Regional para formar quem necessita de prestar este serviço. Perguntou se estão de acordo 

com que prevê o diploma para o descanso do cuidador e perguntou se existem camas 

suficientes para este fim nos Açores. Em respostas foi dito que ainda não foram 

consultados, mas esclareceram que no início da criação deste diploma informaram o 

Governo Regional da sua disponibilidade para serem parceiros. Relativamente ao 

descanso do cuidador disse achar importante as parcerias para este fim e relativamente às 

vagas, da informação que tem, existem em número suficiente, já que estas são camas para 

um período provisório. A Deputada em réplica perguntou se os dias previstos no diploma 

para o descanso do cuidador são suficientes e se a Bolsa de Cuidadores é uma opção 

viável, ao que o Presidente da URIPSSA respondeu que o número de dias é o que está 

estipulado porque esse é o período máximo que está previsto em outros âmbitos e por isso 

acha que o número de dias é pertinente. Já relativamente à Bolsa de Cuidadores diz que 

só depois de implementada é que será possível analisar a sua funcionalidade. 

O Deputado Domingos Cunha interveio para perguntar se as IPSS tem 

possibilidade de criar uma estrutura, em conjunto com o Governo Regional, dedicada para 

administrar formação e posteriormente para poder avaliar os cuidados prestados. 

Em respostas o Sr. João Canedo efetivamente acha que as IPSS podem ser 

parceiras para administração de formação àqueles que necessitem de prestar estes 

cuidados e também para a prestação de serviços pontuais. 

O Deputado Alonso Miguel pergunta se, havendo uma bolsa de cuidadores, se a 

formação poderia ser uma formação em conteúdo, bloco de formação inicial para 

capacitar ou deveria ser um tipo de formação reciclável posteriormente. Perguntou se 

acha pertinente o alargamento da rede que irá fiscalizar todo o processo, incluindo aqui 

as IPSS. 

Em resposta foi lhe dito que a formação e o acompanhamento anual a quem presta 

este tipo de cuidados é importante para que se mantenha a qualidade da prestação. 

Relativamente às áreas formativas disse que elas deverão ser sobretudo procedimental no 

tratamento da pessoa cuidada. Relativamente à fiscalização disse que a gestão de vagas, 
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que acontece desde janeiro, já é uma parceria entre o Governo, através do ISSA, e as IPSS 

e, portanto, se em outros âmbitos essas parcerias são profícuas aqui também poderá ser. 

A Deputada Renata Correia Botelho pediu uma apreciação dos Serviços de Apoio 

Domiciliários, e pelos Centros de Atividades Ocupacionais e até pelos Centros de Dia, 

que já prestando apoio quer ao domicílio quer em espaços preparados e criados para o 

efeito perguntando se estes não têm sido já um grande apoio ao cuidador pedindo um 

breve apanhado sobre a evolução nesta matéria. 

Em reação o Sr. João Canedo disse que o serviço do apoio ao domicílio tem vindo 

a ter melhorias importantes com os acordos que têm sido estabelecidos. Informou ainda 

que é intenção da URIPSSA criar uma equipa multidisciplinar de acompanhamento 

domiciliário. Relativamente aos Centros de Dia esta foi uma medida essencial que veio 

colmatar uma lacuna e informou que está a ser negociado o melhoramento deste protocolo 

e que poderá aumentar a qualidade da prestação também deste serviço. Já relativamente 

aos CAO disse que é uma área que não está muito ligado, contudo disse que tem 

conhecimento que em determinada faixa etária ainda há uma dificuldade em colocar o 

utente até à hora em que os seus familiares saíssem dos seus trabalhos. 

O Deputado Dionísio Faria e Maia interveio acha que a formação previa e uma 

condição essencial para se enquadre o estatuto de cuidador informal. Relativamente a 

formação, que no seu entender teria três vertentes fundamentais: cidadania, humanista e 

conhecimento das técnicas básicas. Perguntando se as IPSS tem capacidade de formação 

nestas áreas perguntando também se essa formação poderia ser homogénea para que não 

houvessem disparidades entre cuidadores. 

Em resposta o Presidente da URIPSSA disse que as IPSS podem ser parceiros 

fundamentais nas áreas formativas disponibilizando espaços e meios ao seu dispor para 

este fim, quer na parte teórica, quer na parte prática. 

 

 

 

 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 
 

 

 

- 8 - 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa, tendo em vista o cumprimento do previsto no 

Programa do XII Governo dos Açores “através da promoção das respostas de proximidade 

dirigidas à população idosa e dependente e da valorização do cuidador informal” já que, 

“os progressos registados relativamente ao aumento da esperança média de vida e ao papel 

da mulher na sociedade, impõem desafios acrescidos à sociedade no sentido de manter os 

cidadãos em situação de dependência no seu contexto natural de vida e integrados na sua 

comunidade”. 

O proponente acrescenta ainda que “não obstante o crescimento desta rede [aumento 

da capacidade de acolhimento em estrutura residencial, no alargamento e ajustamento dos 

Serviços de Apoio Domiciliário e no incremento de Centros de Dia e Centros de Noite], a 

realidade dá-nos conta que uma parte significativa destas pessoas se mantém no seu 

domicílio, o que só é possível devido ao papel assumido pelos cuidadores informais” e por 

isso mesmo “importa (…) propiciar as condições necessárias para que estes cuidados tenham 

apoio neta missão, capacitando-os para a prestação de cuidados e para a promoção e 

manutenção do seu bem-estar, designadamente no que respeita a uma melhor conciliação da 

vida familiar e pessoal”. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto favorável do 

PS e as abstenções com reserva de posição para Plenário do PSD e CDS-PP, emitir 

parecer favorável, à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 39/XI – “Regime 

jurídico de apoio ao cuidador informal na Região Autónoma dos Açores”. 

O PPM não se pronunciou. 
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Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP e do Grupo 

Parlamentar do BE, e estes não se pronunciaram. 

 

 

O Relator 

 

 
 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

  (Renata Correia Botelho) 

 

 
































