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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 o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XII – 

“Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de apoio às famílias”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

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

do PS, 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 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), em conjugação com o disposto no artigo 114.º 

do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

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, o qual é 

aplicável por remissão do artigo 145.º do mesmo diploma. 

 

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.  

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, 

que aprova as competências das comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O proponente, em sede de exposição de motivos, refere que “Considerando os 

impactos, sociais e económicos, causados pela pandemia COVID-19 na vida de todas as 

famílias e na sociedade em geral; 

Considerando que a referida pandemia se manifestou de uma forma avassaladora no 

rendimento das famílias, cujos efeitos são ainda mais dramáticos numa economia de 

pequena escala como é, maioritariamente, o caso dos Açores; 

Considerando, por isso, não só ser fundamental assegurar a continuidade de todos os 

programas em vigor na área social, como também se afigura imperioso garantir, com 

máxima celeridade, a proteção social às populações mais vulneráveis, de forma a 

atenuar as graves consequências socioeconómicas da pandemia provocada pela COVID 

19; 

Considerando, por outro lado, que importa cumprir o que já estava implementado e, 

simultaneamente, pôr em prática medidas suplementares de apoio às famílias; 

Considerando, por fim, que urge proceder a um esforço adicional no que concerne à 

imprescindível e inadiável resposta pública de apoio às famílias”, propõe “recomendar 

ao Governo Regional: 

1. À semelhança do que foi feito aquando da primeira vaga da pandemia, na modalidade 

de complemento, criar uma medida que garanta a manutenção do rendimento ao 

pai/mãe ou ao encarregado de educação, até duas vezes o salário mínimo regional. Esta 

medida destina-se aos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, que 

tiverem de permanecer em casa para assistência a filho ou outro dependente a cargo 

menor de 12 anos, ou independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, 

durante o período em que as escolas ou outros equipamentos sociais estiverem 

encerrados por determinação da Autoridade de Saúde Regional. Este apoio tem 

periodicidade mensal e será proporcional ao número de dias em que o trabalhador 

faltou justificadamente ao trabalho. 
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2. Renovar a isenção do pagamento de mensalidades às famílias pela frequência de 

creches, jardins de infância, amas, ATL Centros de Dia e de Noite, pelo período que 

venham a ser encerrados por determinação do Autoridade de Saúde Regional, à 

semelhança do que ocorreu entre abril e junho de 2020 e compensar as instituições 

pelas mensalidades perdidas. 

3. Prolongar o programa de atribuição de refeições escolares em período de férias e 

interrupções letivas até que seja retomado o regular funcionamento das escolas, tal 

como aconteceu na primeira fase da pandemia”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição do Vice-Presidente do Governo 

Regional, bem como solicitar pareceres escritos à URMA, URIPSSA, câmaras municipais e 

assembleias de escola da Região Autónoma dos Açores. 

A audição do Vice-Presidente do Governo Regional ocorreu no dia 19 de fevereiro, pelas 15h30. 

• Audição do Vice-Presidente do Governo Regional: 

O Vice-Presidente do Governo Regional, Artur Lima, começou por dar nota que, em nome da 

transparência e do respeito por todos os parlamentares, estará sempre disponível para elucidar 

a Assembleia, órgão fiscalizador do Governo, sobre qualquer matéria da sua competência. 

Após esta introdução, e tendo feito a apreciação do projeto em análise, o Vice-Presidente 

prestou alguns esclarecimentos acerca das recomendações feitas, explicando que, no fundo, o 

Governo Regional já atribui o mesmo tipo de apoios solicitados no projeto de resolução. Assim, 

referiu que na sequência do encerramento de escolas, o Governo Regional apoiou as famílias 

com efeitos retroativos até ao início do ano letivo, para compensar as perdas resultantes da 

necessidade de os encarregados de educação ficarem em casa com os filhos menores – até aos 

12 anos de idade -, em virtude do encerramento das escolas. O valor foi de até 3,5 retribuições 

mínimas mensais garantidas na região. Aquando do encerramento dos estabelecimentos de 

ensino a nível nacional, o Governo da República atribuiu um apoio excecional às famílias na 

ordem dos 66% dos rendimentos auferidos pelos encarregados de educação nas condições 
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acima referidas, mas o executivo açoriano garantiu a diferença deste apoio, no sentido de ir aos 

100%.   

Para além disso, e quanto à segunda recomendação feita, o Vice-Presidente recordou que as 

medidas solicitadas – isenção no pagamento de mensalidades das creches, jardins de infância, 

amas, ATL, Centros de Dia e de Noite – estavam já previstas na resolução 5/2021 de 14 janeiro, 

pelo que esta recomendação também está em execução.  

Relativamente à terceira recomendação – prolongar o programa de atribuição de refeições 

escolares em período de férias e interrupção letiva até que seja retomado o regular 

funcionamento das escolas – O Vice-Presidente deu nota que não houve nenhum pedido de 

refeição por parte da secretaria da educação nem de qualquer instituição. 

Numa primeira ronda de intervenções, os deputados agradeceram a presença e disponibilidade 

do Vice-Presidente do Governo Regional pelos esclarecimentos prestados. 

Célia Pereira, deputada socialista, explicou que a proposta apresentada tem como preocupação 

a implementação de medidas que assegurem uma resposta às necessidades mais urgentes das 

famílias face à atual pandemia. De acordo com a mesma, o apoio do Governo Regional dá 

resposta a parte do que está expresso na primeira e segunda recomendações, mas é menos 

abrangente, pois não se faz menção à atribuição de compensação às instituições pelas 

mensalidades perdidas, apesar de o Vice-Presidente esclarecer que tal está a ser realizado.  Feita 

esta contextualização, a deputada questiona de que forma o Governo avalia o impacto 

económico e financeiro nas contas e sustentabilidade financeira das organizações encerradas 

(estruturas de apoio à infância e ao idoso) e se há algum levantamento feito neste sentido.  

Em resposta às questões colocadas, o Vice-Presidente Artur Lima explicou que as mensalidades 

estão a ser pagas e que o impacto financeiro está totalmente assegurado no âmbito da 

Resolução do Conselho de Governo 5/2021 de 14 de janeiro. 

Seguidamente, Célia Pereira alertou para as consequências da pandemia de covid-19 na saúde 

mental dos idosos.  

O Vice-Presidente reconheceu que “a saúde mental é muito preocupante”, mas ressalvou que 

“a vida está acima” dessa premissa e que “ainda não há condições de segurança” devido à 

pandemia de covid-19. Contudo, sublinhou que o Governo Regional tem mantido a linha de 

apoio ao idoso e tem estado em contacto com as instituições, não tendo recebido qualquer 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|6 

indicação de problema neste sentido. De qualquer forma, afirmou que estará sempre atento a 

qualquer alerta que possa ser dado para poder colaborar e atuar.  

Célia Pereira reforçou que a preocupação que apresentou advém do prolongar da pandemia, 

explicando que “os idosos estão confinados há cerca de um ano com visitas muito restritas e 

contactos menos assíduos com os familiares e isso está a provocar um impacto muito grande na 

vida dessas pessoas, que estão isoladas, confinadas”. A preocupação estende-se também às 

crianças que têm estado confinadas com o encerramento das escolas. 

 

Em resposta, o Vice-Presidente comungou das preocupações e destacou que o executivo 

açoriano é “sensível” às questões da saúde mental dos idosos, dando como exemplo a permissão 

de visitas aos lares no período do Natal.  

De seguida, interveio Catarina Cabeceiras que reconheceu o trabalho realizado pelo executivo, 

explicando que “tudo o que está previsto no projeto de resolução, já está a ser implementado”. 

Em jeito de réplica, o Vice-Presidente agradeceu as palavras proferidas pela deputada e 

relembrou que não teve a necessidade de implementar a recomendação referente ao ponto três 

da proposta, dado que não houve pedidos neste sentido. 

A deputada social democrata Vânia Ferreira questionou o Vice-Presidente do executivo açoriano 

sobre a recetividade do Governo da República a uma carta enviada pelo Governo Regional a 

propósito dos apoios para encarregados de educação que tenham de ficar em casa com os filhos 

devido à pandemia de covid-19. 

 

O Vice-Presidente Artur Lima referiu que o executivo regional não recebeu qualquer resposta à 

missiva enviada em 21 de dezembro, mas que os apoios foram acionados pelo Governo Regional 

e, posteriormente, assumidos, em 66%, pelo Governo da República. 

 

Já na segunda ronda de questões, o deputado do Chega, José Pacheco, interveio para defender 

a possibilidade de os apoios aos encarregados de educação contemplarem aqueles que têm 

filhos até aos 14 anos (e não apenas até aos 12). Aproveitou para questionar, também, se havia 

fiscalização nos apoios atribuídos.  

À questão colocada, o Vice-Presidente explicou que a idade indicada decorre da lei e que há 

processos de validação, não se tendo detetado nenhuma irregularidade. 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|7 

Quase a terminar, a deputada socialista Maria Isabel Teixeira afirmou que os efeitos da 

pandemia nos rendimentos das famílias, nomeadamente nas mais vulneráveis e de menores 

recursos económicos e financeiros, levam a que o encerramento das escolas constitua uma 

agravante porque para muitas destas famílias o direito a refeições escolares gratuitas constitui, 

ainda, a única possibilidade de as suas crianças e jovens terem acesso a uma refeição quente, 

saudável e condigna. Nesse sentido, reiterou a necessidade de se assegurar e prolongar o direito 

a refeições escolares gratuitas, conforme propõe o GPPS na terceira medida deste projeto de 

resolução, e perguntou se, dispondo o Governo Regional de um programa de atribuição de 

refeições escolares em períodos de férias e interrupções letivas com parceiros já estabelecidos 

quer ao nível da sinalização quer da confeção e distribuição das refeições,  equaciona o Governo 

optar por este sistema, prolongando o programa para os períodos em que os alunos se 

encontrem em ensino à distância. Neste seguimento, o Vice-Presidente deu nota que reuniu 

com os presidentes das Câmaras Municipais da Ribeira Grande e de Vila Franca do Campo, 

concelhos onde foram decretadas cercas sanitárias, no sentido de se fazer um levantamento 

acerca das necessidades da população. Nos contactos mantidos, a informação transmitida foi 

que não havia situações de carência a resolver, mas assegurou que, desde que existam 

solicitações, o Governo Regional garante ter todas as condições para as assegurar mesmo que 

com a colaboração das autarquias ou Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

Interveio, novamente, a deputada Célia Pereira perguntando sobre a articulação do executivo, 

em particular a educação, solidariedade social e saúde, no levantamento de necessidades das 

famílias mais carenciadas e mais afetadas pela pandemia. Perguntou ainda sobre a priorização 

e respostas que, em articulação, preveem desenvolver/implementar e se está a ser feita a 

sinalização e o acompanhamento das crianças em risco acrescido de negligência, violência e 

abuso sexual. 

Em resposta, o Vice-Presidente referiu que há uma boa articulação entre a tutela da 

solidariedade social,  saúde e educação, bem como uma colaboração franca e leal com as várias 

IPSS. Esta convergência pretende garantir não só o bem comum das famílias mais carenciadas, 

mas também a proteção das crianças e dos idosos, num momento em que se encontram mais 

vulneráveis por força da situação pandémica. No seguimento do trabalho efetuado, deu nota 

que não lhe foi reportada nenhuma situação de negligência, violência ou abuso sexual. Há, 

porém, equipas multidisciplinares que, numa ação concertada e de grande proximidade, 

acompanham os mais afetados pela pandemia, pelo que, a haver a necessidade de intervir, o 

Governo Regional estará sempre disponível para o fazer.  
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Por último, foi vez da deputada Délia Melo intervir para relembrar que o executivo açoriano 

assumiu um compromisso que não era da sua responsabilidade, mas sim do Governo da 

República, mormente o apoio aos encarregados de educação para acompanharem os seus 

educandos devido ao encerramento das escolas. Sublinhou, inclusivamente, que o apoio 

prestado era superior àquele que mais tarde veio, efetivamente, a ser atribuído pela República.  

Nesse seguimento, congratulou o trabalho que tem sido realizado pelo Governo que, desde o 

início, sempre demonstrou grande preocupação em apoiar as famílias e enalteceu toda a 

articulação feita com os diferentes organismos no sentido de garantir a recolha de informação 

necessária para agir. Concluiu a sua intervenção questionando se o Governo Regional estará 

disponível para, a ser necessário, encontrar mecanismos para dar apoio psicológico às famílias. 

O Vice-Presidente mostrou-se disponível para intervir no que venha a ser necessário, sendo que 

já há equipas multidisciplinares no terreno a trabalhar nesta questão, mas que, com o 

desconfinamento haverá uma noção mais clara das consequências da pandemia ao nível da 

saúde mental e que o Governo Regional acompanhará esta situação, para atuar sempre que se 

justificar. 

A Comissão de Assuntos Sociais recebeu os seguintes pareceres por escrito: 

- Assembleia de Escola da Escola Secundária Vitorino Nemésio 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Integrada da Vila do Topo 

- Assembleia de Escola da Escola Secundária das Laranjeiras 

 - Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada da Maia 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Calheta 

- Assembleia da Escola da Escola Básica e Secundária de Santa Maria 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande 

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

- Assembleia de Escola da Escola Secundária Manuel de Arriaga 

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira  

- Assembleia de Escola da Escola Básica e Integrada da Horta 
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- Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação 

- Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 

- Câmara Municipal da Lagoa 

- Câmara Municipal da Povoação 

- Câmara Municipal da Praia da Vitória 

- Câmara Municipal das Lajes das Flores 

- Câmara Municipal de Velas 

- URIPSSA – União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

- URMA - União Regional das Misericórdias dos Açores 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS SEM DIREITO A VOTO NA COMISSÃO  

 

BE: nada a registar. 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CH emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

A Representar Parlamentar do IL emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

 

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

unanimidade, emitir parecer favorável relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Ponta Delgada, 25 de fevereiro de 2021. 

 

A Relatora 

 
 

      (Délia Melo) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

 

O Presidente 

 
 

(J. Joaquim F. Machado) 
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Exmo Senhor 
DR. JOAQUIM F. MACHADO 
DIGMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DOS 
ASSUNTOS SOCIAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
RUA MARCELINO LIMA   
9901-858 HORTA 
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  Expedição:  165/2021  
     

 
 

No âmbito do parecer solicitado, com referência ao Projeto de Resolução n.º 8/XII(PS) 

“Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de apoio às famílias”, vimos 

por este meio manifestar a total concordância, desta Autarquia, com a proposta apresentada. 

Com os meus melhores cumprimentos, 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

(Pedro Nuno Sousa Melo) 
 
 
 
 
 
  

 Assunto: PEDIDO DE PARECER  
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Exmo Senhor
Presidente  da  Comissão  Especializada 
Permanente  de  Assuntos  Sociais 
daAssembleia  Legislativa  da  Região 
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima  
        9901-858 HORTA
assuntosparlamentares@alra.pt

S/Referência S/Data N/Referência Data
3623 / 2021 25/02/2021

ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 8/XII (PS) - 

"RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO 

ÀS FAMÍLIAS"

Em  resposta  ao  ofício  S/391/2021-02-05,  encarrega-me  o  Senhor  Presidente  da  Câmara 

Municipal de comunicar o seguinte parecer:

“Na sequência do pedido de parecer remetido pela Comissão Especializada Permanente de 

Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre o Projeto de 

Resolução n.º 8/XII (PS) - “Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de 

apoio às famílias”, vem a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo emitir parecer positivo ao 

conteúdo do referido Projeto de Resolução.

Com efeito, são manifestas as consequências sociais e económicas da pandemia provocada 

pela Covid-19 na população e no tecido económico açoriano, com naturais efeitos no concelho 

de Angra do Heroísmo. 

Propostas como a manutenção do rendimento do pai, mãe ou encarregado de educação, com a 

definição  de  um limite  máximo  razoável,  que  tiver  de  permanecer  em casa  para  prestar 

assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou independentemente da 

idade, a dependente com deficiência ou doença crónica durante o período de encerramento das 

escolas e outros equipamentos sociais, por força de determinação da Autoridade de Saúde 

Regional, ou como a renovação da isenção do pagamento de mensalidades às famílias pela 

frequência de creches, jardins de infância, amas, ATL, Centros de Dia e de Noite, pelo período 

que venham a ser encerrados por determinação da Autoridade de Saúde Regional, bem como 

um programa de atribuição de refeições escolares em período de férias e interrupções letivas 

até que seja retomado o regular funcionamento das escolas, são medidas de inquestionável 
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Portal: www.  angradoheroismo  .pt   e-mail: angra@cmah.pt
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

importância  para  apoiar  as  famílias  açorianas,  dando-lhes  condições  de  dignidade  e 

subsistência enquanto enfrentamos os efeitos da pandemia por Covid-19.

Considerando que das referidas medidas resulta um apoio social importantes para a população 

açoriana e, por consequência, para os cidadãos residentes no concelho de Angra do Heroísmo, 

o parecer desta Câmara Municipal sobre o Projeto de Resolução ora em análise é naturalmente 

positivo.”

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete, 

Helena Maria da Rocha da Costa  

983

Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo | Telefone: 295 401 700 Telefax: 295 401 701
Portal: www.  angradoheroismo  .pt   e-mail: angra@cmah.pt
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Sua referência

CAMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Sua comunicaçãode

'̂ xmo. Senhor ^
Presidente da Comissão Especiaiizada
Permanente de Assuntos Sociais da

Assembieia Legisiativa da Região Autônoma
dos Açores
Rua Marcelino Lima

L9901-858-HORTA j

Nossa referência

Saída /2541 / 2021

DATA

16/02/2021

ASSUNTO: PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.° 8/Xii (PS) -
"RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
DE APOIO ÁS FAMÍLIAS"

Venho poreste melo, comunicar a V. Ex.® que a Câmara, reunida a 15 de fevereiro

de 2021, tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável

ao Projeto de Resolução n. °8/XII do Grupo Parlamentar do Partido Socialista -

"Recomenda ao Governo Regional a Implementação de medidas de apoio às

famílias".

Com os melhores cumprimentos.

íO Presid nte da Camafa

Carlos Henrique Lopes Rodrigues

Largo Nossa Senhora da Conceição 19580-539 Vila doPorto | Tel. 296 820 0001 Fax 296 820 0091 NIF: 512 063 770
www.cm-viladoporto.pt

/
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Maura Soares

Assunto: PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.° 8/XII (PS) - ASSEMBLÉIA DE
ESCOLA ESC.se. VITORINO NEMÉSIO

De:Augusta MTG. Escobar<Augusta.MTG.Escobar@edu.azores.gov.pt>
Enviada: 9 de fevereiro de 202117:59

Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt>
Assunto: PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.2 8/XII (PS) - ASSEMBLÉIA DE ESCOLA ESC.SE. VITORINO
NEMÉSIO

Eximo. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,

relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e com referência ao PEDIDO DE
PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.2 8/Xil (PS): Recomendaao Governo
Regional a implementação de medidas de apoio às famílias, vem a Assembléia de Escola
da Secundária Vitorino Nemésio comunicaro seu parecer favorávei ao projeto de
resolução da iniciativa legislativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido
Socialista.

Sem outro assunto de momento,

Com os melhores e mais cordiais cumprimentos,

A Presidente da Assembléia de Escola da ESVN

<S3»M2ífe*Uí!ííÃ5» • £>
CCO-dSCOiaS paraaE<5«<açl4v . daUKSfiCO' SUCeSSfl

Escola Secundária Vitorino Nemésio

Rua Comendador Francisco José Barcelos

9760 - 587 Praia da Vitória

Ilha Terceira - Açores
Telefone - 295542470/1/2

Telemóvel - 966332538
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ASSEMBLEIA DE ESCOLA 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 

 

Assunto:  Pedido de Parecer sobre o Projeto de Resolução Nº 8/XII (PS)- “Recomenda ao Governo 

Regional a implementação de Medidas de Apoio às Famílias” (V/ Ref: S/378/2021-02-05) 

 

Acusamos a receção do pedido de parecer identificado em assunto, o qual mereceu a nossa melhor 

atenção, tendo sido auscultados, para o efeito, os membros desta Assembleia apesar do muito curto 

espaço de tempo (2 dias) concedido para o efeito. 

Em primeiro lugar, cumpre referir que muito se estranha não só o envio do projeto a esta Assembleia de 

Escola como, principalmente, o pedido de parecer a ele inerente, dadas as matérias que ali são tratadas 

e as competências próprias deste órgão. 

Com efeito, as competências e funções desta Assembleia de Escola (e, bem assim, de qualquer Assembleia 

de Escola) prendem-se com a definição das linhas orientadoras da atividade da unidade orgânica e têm o 

seu âmbito circunscrito a matérias educativas, letivas ou outras com especial relevância para a vida e o 

dia a dia da Escola, no caso em concreto, da Escola Secundária Manuel de Arriaga.    

O Projeto enviado por V. Exa. não incide sobre nenhuma matéria que justifique, no nosso entender, o 

parecer desta Assembleia, uma vez que o que ali se estabelece são medidas de cariz económico e social, 

transversais a todos aqueles que possam ser afetados (tal como consta do Projeto) pelo encerramento 

das Escolas, creches, jardins de infância, amas, ATL, Centros de Dia e de Noite, por determinação da 

Autoridade Regional de Saúde. 

O parecer desta Assembleia apenas poderia fazer sentido a montante das medidas que são propostas no 

Projeto, em concreto, no que diz respeito ao encerramento das Escolas (e mesmo assim residualmente, 
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considerando que estamos no âmbito de uma questão de saúde pública que em muito ultrapassa as 

competências deste órgão). Todas as medidas económicas e sociais que venham a ser posteriormente 

decretadas por aquele motivo estão a jusante da questão e, por isso, fora de qualquer competência 

própria desta Assembleia para emitir parecer. 

De qualquer modo, e, não obstante o referido anteriormente, enquanto membros da comunidade 

educativa não podemos deixar de não concordar com as medidas propostas, uma vez que entendemos 

que quaisquer medidas de apoio social e económico que se mostrem eficazes no combate à 

fragilidade económica em que, presentemente, se encontram diversos agregados familiares, 

constitui um dever do Estado. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Horta, 12 de fevereiro de 2021 

 

Pela Assembleia de Escola da ESMA 

 

_____________________________ 

Natália Pereira 

Presidente da Assembleia de Escola 



 

 
ASSEMBLEIA DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DAS LARANJEIRAS 

 

Destinatário:  Presidente da Comissão Especializada 
Permanente de Assuntos Sociais, 
Dr. J. Joaquim F. Machado 

  Remetente: Assembleia da Escola Secundária das 
Laranjeiras 

Endereço: Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores 
Rua Marcelino Lima 
9901-858 Horta 

  Endereço: Rua das Laranjeiras, 22-I 
9500-317 Ponta Delgada 

Telefone: 292 207 600 Fax: 292 293 798   Telefone: 296 305 300 Fax: 296 305 399 

 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão 

Especializada Permanente de 

Assuntos Sociais, Dr. J. Joaquim F. 

Machado 

Assunto: Parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XII (PS) – Recomenda ao Governo Regional a 

implementação de medidas de apoio às famílias. 

 

No seguimento do pedido de parecer da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais de 5 de 

fevereiro de 2021, com a vossa referência S/375/2021-02-05, sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XII (PS) – Recomenda 

ao Governo Regional a implementação de medidas de apoio às famílias, o entendimento da Assembleia da Escola 

Secundária das Laranjeiras é favorável relativamente a este Projeto de Resolução. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Escola Secundária das Laranjeiras, 11 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Assembleia da Escola Secundária das Laranjeiras 
 

 

(Gualter Manuel da Silva Medeiros) 
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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA TOMÁS DE BORBA 

ASSEMBLEIA DE ESCOLA 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA TOMÁS DE BORBA 

Avenida António Dacosta | 9700-222 Angra do Heroísmo 
 295 401 550 | ebs.tborba@azores.gov.pt |  http://www.ebstomasborba.pt 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, 

 

Na sequência do parecer solicitado relativamente ao Projeto de Resolução N.º 8/XII 

(PS), que RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, a Assembleia de Escola da EBS Tomás de 

Borba pronuncia-se favoravelmente. Considera-se que, no contexto atual, as 

iniciativas legislativas que possam garantir apoios a famílias carenciadas são 

sempre meritórias.   

A Assembleia regista ainda que, tanto quanto é do conhecimento público, estas 

recomendações estarão já a ser implementadas. Contudo, consideramos que a 

discussão desta matéria pelos deputados na Comissão Permanente de Assuntos 

Sociais da ALRAA será sempre relevante, no sentido de garantir a eliminação de 

eventuais falhas no acesso aos apoios. 

 

 

Angra do Heroísmo, 12 de fevereiro de 2021 

A Presidente da Assembleia de Escola 

Lucília Leite Gonçalves 
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Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direcção Regional da Educação 

Escola Básica e Secundária da Povoação 
 

Assembleia de Escola 
Parecer sobre Projecto de Resolução  

 

“Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de apoio às famílias” 
 

A Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação, em reunião ordinária no 
dia 11 de Fevereiro, analisou o Projecto de Resolução em epígrafe e, por decisão unânime, emitiu 
parecer favorável à sua consecução. 

Antes de passarmos à exposição do argumentário que sustenta esta decisão, gostaríamos de 
apontar o facto do pedido de parecer sobre este Projecto de Resolução nos ter sido remetido 
apenas na sexta-feira, dia 5 de Fevereiro, pelo que tivemos um prazo de apenas 5 dias úteis para 
convocar esta Assembleia e articular o seu agendamento com as diversas vicissitudes da 
actividade das instituições intra e extra-escolares aqui representadas, bem como as incidências da 
vida profissional e pessoal dos seus representantes. Embora compreendamos a urgência em dar 
resposta à questão em análise, como se poderá depreender, o estrito prazo que tivemos dificultou 
uma análise mais profunda e enriquecedora, tendo em conta, até, a diversidade de elementos da 
comunidade escolar e de organismos do Concelho da Povoação com representação nesta 
Assembleia. 

Apesar desse contratempo, analisámos cada um dos pontos desta iniciativa e, por unanimidade, 
consideramos que as três propostas que a compõem vêm dar reposta a uma situação de 
emergência social causada pela pandemia Covid-19. Com efeito, no nosso Concelho, os sectores 
do turismo, restauração e similares têm um significativo peso na economia local, pelo que todas as 
condicionantes socioeconómicas, inerentes a este contexto pandémico, afectam um número 
considerável de famílias, cuja estabilidade de rendimentos dependia do crescimento desses 
sectores. 

Assim, tendo em conta o agravar desta conjuntura socioeconómica, este projecto de resolução 
permite atender a um conjunto de situações prioritárias que afectam as famílias povoacenses e 
açorianas: 

a) Famílias cujo rendimento é inferior a dois salários mínimos regionais e que pelo menos um 
dos encarregados de educação tem de ficar em casa e assegurar a assistência a filhos 
menores de 12 anos, ou com deficiência ou doença crónica, durante os períodos de 
encerramento das escolas e outros equipamentos sociais decretado pela Autoridade de 
Saúde Regional (ASR). Ora, no nosso entender, estas famílias, pela fragilidade dos 
rendimentos que auferem, pela faixa etária ou necessidades educativas especiais dos seus 
educandos, são aquelas que urge prioritariamente apoiar.  

A Região Autónoma dos Açores garante, assim, um princípio humanista de solidariedade 
social e de equidade no acesso à educação, dado que os alunos provenientes deste contexto 
socioeconómico beneficiam, à luz desta iniciativa, das mesmas oportunidades de 
acompanhamento familiar que aqueles cujos pais auferem de rendimentos superiores, e que, 
por esse motivo, podem dispensar este apoio social.  
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De igual modo, consideramos pertinente a definição desta faixa etária (menos de 12 
anos), por ser aquela em que, por norma, há menor autonomia, verificando-se, portanto, a 
necessidade de acompanhamento de um dos pais. 

b) Responder, simultaneamente, à situação financeira de instituições vitais de apoio social 
(creches, jardins de infância, amas, ATL, Centros de Dia e de Noite), que dependem das 
mensalidades pagas pelos seus utentes, para fazerem face às despesas de gestão corrente; 
bem como aliviar a situação financeira das famílias de menores rendimentos, que apesar 
destas instituições estarem encerradas por período indeterminado de tempo, de acordo com 
as determinações da ASR, continuariam oneradas pelo pagamento das respectivas 
mensalidades, num contexto socioeconómico particularmente difícil. 

c) Alunos em situação de carência extrema, para quem o encerramento das cantinas escolares 
durante o período de férias e de interrupções lectivas teria um impacto profundamente 
negativo, tendo em conta o contexto dramático causado pela devastadora perda de 
rendimentos de muitos agregados familiares. 
 

Acresce ainda referir que, tendo em conta o facto das medidas que constam deste Projecto de 
Resolução corresponderem, de acordo com o 4.º parágrafo do supramencionado texto, ao que já 
foi implementado durante a primeira fase desta pandemia, consideramos justo e pertinente que 
lhes seja dada continuidade, numa altura em que os efeitos da Covid-19 são ainda mais graves e 
generalizados. 

Assim, tendo em conta os argumentos acima expostos, reitera-se o parecer unânime favorável 
a esta iniciativa, da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PS, de Representantes do Pessoal 
Docente, Não Docente, Pais e Encarregados de Educação, Alunos, Câmara Municipal da Povoação 
e Instituições parceiras da EBS da Povoação, que compõem esta Assembleia de Escola. 
 
 
Povoação, 12 de Fevereiro de 2021 
 

O Presidente da Assembleia de Escola 
 

 
 

(Rúben Manuel Bettencourt) 
      





  

  

  

Exmo. Sr.   

J. Joaquim F. Machado 

Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Assuntos  Sociais 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

  

  

ASSUNTO: PEDIDO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 8/XII 
(PS) - “RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS 

Perante  a  solicitação  de  V.  Exa.  relativamente  ao  parecer  sobre  o  supracitado,  a 

Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Calheta, após reunião ordinária em 11 de 

fevereiro de 2021, emitiu parecer favorável às recomendações propostas. 

 

 

Calheta, 11 de fevereiro de 2021 

A Presidente da Assembleia da Escola Básica e Secundária da Calheta 

Emília Margarida Soares Cabral 
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Assembleia de Escola – EBIRP 

 

Parecer  relativo  ao  Projeto  de  Resolução  nº  8/XII(PS)  ‐  “Recomenda  ao  Governo 
Regional a implementação de medidas de apoio às famílias”  
   

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais da ALRAA, 

Na  reunião  ordinária  da  Assembleia  de  Escola  do  dia  22  de  fevereiro  de  2021,  foi 

analisado  o  pedido  de  parecer  por  V.  Exa.  emanado  e  elaborado  o  presente 

documento.  

Julga,  esta  Assembleia,  que  os  considerandos  tidos  em  conta  para  a  elaboração  da 

proposta  são  válidos.  Foi  reconhecido  por  esta  Assembleia  o  impacto  social  e 

económico  causado pela  pandemia.  Foi,  também,  reconhecida  a  forma avassaladora 

como  esse  impacto  teve  efeitos  no  rendimento  das  famílias.  Neste  ponto,  importa 

referir  o  impacto  a  nível  regional,  destacando  o  contexto  social  e  económico  que 

caracteriza o território escolar abrangido por esta Unidade Orgânica. 

Assim,  perspetivando  o  objetivo  de  dar  uma  “imprescindível  e  inadiável  resposta 

pública de apoio às famílias”, esta Assembleia confere parecer favorável às propostas 

contidas no Projeto de Resolução nº 8/XII. 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Assembleia de Escola a 22 de fevereiro de 2021 

 

A Presidente da Assembleia de Escola 

Sofia Bastos Alexandre 
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Maura Soares

Assunto: Parecer da Assembleia de Escola da EBI da Vila do Topo sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XTT 
(PS) – “RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO ÀS 
FAMILIAS”

Anexos: Parecer  - Assembleia da EBI da Vila do topo.pdf

De: Isabel RH. Dias <Isabel.RH.Dias@edu.azores.gov.pt>  
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 15:48 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Assunto: Parecer da Assembleia de Escola da EBI da Vila do Topo sobre o Projeto de Resolução n.º 8/XTT (PS) – 
“RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMILIAS” 
 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, junto remeto o parecer por escrito (em anexo) ao projeto 
de resolução mencionado em epígrafe. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Isabel Dias 

Presidente da Assembleia de Escola 

  

Escola Básica Integrada de Vila do Topo 

Rua de Santo António 

9875‐168 Vila do Topo ‐ Ilha de São Jorge 

Telefone: 295 415 282 
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Parecer da Assembleia de Escola da EBI da Vila do Topo sobre o Projeto de Resolução 

n.º 8/XTT (PS) – “RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMILIAS” 

 

----- Após cuidada reflexão, os membros da assembleia são da opinião que seria 

de maior importância a aplicação das medidas sugeridas, à semelhança do que 

aconteceu aquando do confinamento imposto na primeira vaga desta pandemia. 

----- Assim, quanto ao ponto um, manifestamos concordância com a propostas 

recomendadas, que visam a proteção dos encarregados de educação que têm 

de prestar apoio a filhos menores de doze anos, sendo que justificadamente, os 

pais poderão ter de faltar aos seus empregos para ficar em casa com os 

educandos em caso de encerramento das escolas. ------------------------------------- 

 ----- Relativamente ao ponto dois, os membros da assembleia são unânimes e 

concordam que não faz sentido o pagamento das mensalidades das creches e 

similares, por parte dos pais, se estas estão fechadas, mesmo porque este ponto 

prevê a compensação destas instituições, como é referido. No entanto ressalva- 

se que a compensação das instituições “lesadas” pela situação pandémica seja 

 atempadamente ressarcida. ----------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao ponto três, da referida proposta, parece-nos que se deve 

assegurar a atribuição de refeições escolares em período de Ensino à Distância, 

caso as famílias manifestem comprovadamente essa necessidade, não se 

aplicando, no entanto, para os períodos de férias e interrupções letivas. Contudo, 

se for para aprovar a medida, propomos que seja facultado às unidades 

orgânicas os recursos financeiros e humanos necessários à sua concretização.   

 

 

Vila do Topo, 11 de fevereiro de 2021. 
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Maura Soares

Assunto: Assembleia de Escola- Parecer sobre o Projeto de Resolução N.º 8/XII (PS)

De: Paulo Jorge Gonçalves Pereira <paulo.pereira@ebimaia.net>  
Enviada: 11 de fevereiro de 2021 17:49 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Cc: Dora Cristina Ribeiro Pessoa da Silva <dora.silva@ebimaia.net>; Ricardo David Torres Tavares 
<ricardo.tavares@ebimaia.net> 
Assunto: Assembleia de Escola‐ Parecer sobre o Projeto de Resolução N.º 8/XII (PS) 
 

Exmo. Sr.º Presidente 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

 Parecer sobre o Projeto de Resolução N.º 8/XII (PS) – “Recomenda ao Governo Regional a implementação de 

medidas de apoio às famílias”. 

  

A Assembleia de Escola da Escola Básica Integrada da Maia, auscultada relativamente ao Pedido de Parecer sobre o 

Projeto de Resolução N.º 8/XII (PS) – “Recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de apoio às

famílias”, é favorável por unanimidade.     

 

Com os melhores cumprimentos, 

Assembleia de Escola da EBI da Maia 

                Paulo Pereira 

Ponta Delgada, 11 de fevereiro de 2021. 

 
‐‐  

Paulo Pereira 
Presidente da Assembleia de Escola 
Coordenador de Departamento de Expressão Plástica e Tecnológica  
Coordenador do Plano Nacional das Artes 
Embaixador TOPA e REDA   
 
Escola Básica Integrada da Maia  
Ramal de S. Pedro ‐ 9625‐380 Maia 
Telefones: 296 440 010 ‐ Fax: 296 440 016 ‐ website: www.ebimaia.net 
Por favor, não imprima este documento se não necessitar dele em suporte papel.  
Proteja o ambiente! 
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Assembleia de Escola 

Parecer 

Projeto de Resolução - Recomenda ao Governo Regional a 

implementação de medidas de apoio às famílias 

 

 

 A Assembleia de Escola da Escola Básica e Integrada de Lagoa, em reunião ordinária refletiu 

sobre o Projeto supracitado e é do seguinte parecer: 

 Considerando os impactos, sociais e econômicos, causados pela pandemia COVID-19 na vida 

de todas as famílias e na sociedade em geral a Assembleia é do parecer que devem-se 

manter os apoios já existentes. 

 

Lagoa, 24 fevereiro de 2021 

A Presidente da Assembleia de Escola  

 

 (Helena Margarida Almeida Teves Costa)  

 

    ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA 

 

 

 

 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

A BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA 
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA HORTA  

 
PARECER DA ASSEMBLEIA DE ESCOLA DA EBI DA HORTA 

SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 8/XII (PS) - “RECOMENDA AO 
GOVERNO REGIONAL A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO ÀS 
FAMÍLIAS” 

 

 
A Assembleia de Escola da EBI da Horta, após auscultação dos 
seus Membros, dá o seu parecer favorável ao Projeto de Resolução 
nº 8/XII (PS), no sentido em que: 
  
1 – Num tempo de incerteza, todos os auxílios possíveis serão sempre 
uma forma de minimizar os impactos ou constrangimentos que esta 
situação ou similares provocam nas famílias, principalmente as de 
baixos rendimentos. 
  
2 – Perante a crise sanitária e económica presente, os apoios sociais 
são uma ferramenta importante para combater os efeitos e 
desigualdades criadas ou aprofundadas pela pandemia. 
 
É de referir ainda o seguinte: 
 
“A  Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Horta 
concorda, no geral, com esta proposta de salvaguarda de apoios às 
famílias por perda de rendimentos fruto da pandemia. 
No entanto parece-nos importante ver esclarecido na proposta: 
 
 - qual o montante diário do apoio previsto aos progenitores 
“impedidos de comparecer ao trabalho para apoio aos filhos”, em 
virtude doe o apoio corresponder ao nº de dias em que o trabalhador 
faltou (sendo o teto máximo  mensal é de 2x o salário mínimo regional 
– 698,25€). 
 
Gostaríamos de acrescentar a importância de ver escrito no Projeto 
de Resolução, o mesmo apoio referido no ponto 1. aos trabalhadores 
liberais.” 
 
 
 

Horta, 12 de fevereiro de 2021 
 

O Presidente da Assembleia de Escola  
da EBI da Horta, 

José Maria Dutra da Silva 

Formatou: Tipo de letra:
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