
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Especializada Permanente de Política Geral 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

CPG 1 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO E PARECER 

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 31/XII – 

“ADAPTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL DOS AÇORES O 

REGIME JURÍDICO DO DECRETO-LEI N.º 372/90, DE 27 DE 

NOVEMBRO, QUE DISCIPLINA O REGIME DE CONSTITUIÇÃO, OS 

DIREITOS E DEVERES A QUE FICAM SUBORDINADAS AS ASSOCIAÇÕES 

DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Santa Maria, 15 de junho de 202 

I/548/2022 Proc.º 102/31/XII 06/07/2022  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Especializada Permanente de Política Geral 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

CPG 2 

 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Política Geral procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 31/XII – “Adapta à 

administração pública regional dos Açores o regime jurídico do Decreto-Lei n.º 

372/90, de 27 de novembro, que disciplina o regime de constituição, os 

direitos e os deveres a que ficam subordinadas as associações de pais e 

encarregados de educação”. 

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo Regional, iniciativa do Governo Regional 

dos Açores, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 9 

de março de 2022, tendo sido enviado a 11 de março de 2022 à Comissão Especializada 

Permanente de Política Geral, por despacho de Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação da presente Proposta de Decreto Legislativo Regional, decorre da 

faculdade legal atribuída, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 88.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, em conjugação com o disposto no artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional 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). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º 

do Regimento. 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 
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termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do 

referido Regimento da Assembleia Legislativa 

Nos termos do artigo 3.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução n.º 49/2021/A, de 11 

de agosto de 2021 e pela Resolução n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, a matéria em 

apreço – “Trabalho” é competência da Comissão Especializada Permanente de Política 

Geral. 

 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE  

A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional visa, conforme plasmado no seu 

n.º 1 do artigo 1.º, a adaptação à administração regional autónoma da Região 

Autónoma dos Açores do regime jurídico do Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de 

novembro, que disciplina o regime de constituição, bem como os direitos e deveres a 

que ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de educação. 

De acordo com o n.º 2 do artigo 1.º, a presente proposta aplica-se às associações de 

pais e encarregados de educação, sediadas no território da Região Autónoma dos 

Açores, cujos respetivos órgãos são constituídos por trabalhadores vinculados, a 

qualquer título, à Região Autónoma dos Açores, às autarquias locais ou outras pessoas 

coletivas de direito publico, bem como, a trabalhadores por conta de outrem do setor 

privado, cooperativo ou das empresas. 

Em sede de exposição de motivos, o proponente refere que “com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro, foi estabelecido o quadro normativo 

disciplinador dos direitos e deveres das associações de pais e encarregados de 

educação, de modo a permitir a sua participação no sistema educativo, bem como 

garantir-lhes adequada posição institucional. 

Desde o início da vigência daquele diploma, tem-se assistido a um alargamento 

normativo do direito de participação dos pais e encarregados de educação na escola, 

que se concretiza através da organização e da colaboração em iniciativas, visando a 
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promoção da melhoria da qualidade e da humanização das escolas, de ações 

motivadoras de aprendizagens e da assiduidade dos alunos, bem como em projetos de 

desenvolvimento, conforme consta no regime jurídico da criação, autonomia e gestão 

das unidades orgânicas do sistema educativo regional, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2005/A, de 16 de junho, na sua redação em vigor. 

Pretende-se tornar essa participação mais efetiva, através de um contacto mais estreito 

e de maior articulação com a tutela educativa, permitindo uma conciliação entre a vida 

profissional dos seus membros e as atividades das associações, através de um regime 

especial de faltas que não implique perda de retribuição, nas reuniões promovidas pela 

Secretaria Regional da Educação. 

O presente diploma visa, pois, adaptar o Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de março, pela Lei n.º 

29/2006, de 4 de julho e pela Lei n.º 40/2007, de 28 de agosto, à realidade e 

especificidades próprias da estrutura arquipelágica da administração regional autónoma 

dos Açores”. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS  

Na reunião da Comissão, ocorrida a 22 de março de 2022, o proponente procedeu à 

apresentação da iniciativa. 

Na mesma reunião, no que concerne às diligências, a Comissão deliberou ouvir em 

audição, presencialmente ou com recurso a meios telemáticos, os coordenadores das 

Centrais Sindicais da UGT/Açores e CGTP-IN/Açores e a Federação das Associações de 

Pais e Encarregados de Educação dos Açores. Relativamente à CGTP-IN/Açores, por não 

ter sido possível o seu agendamento presencial, a Comissão procedeu à solicitação de 

parecer por escrito. 

A Comissão deliberou, ainda, solicitar parecer escrito às Associações de Pais e 

Encarregados de Educação de todas as Escolas da Região.  
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Deram entrada nesta Assembleia Legislativa os pareceres da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da EBI de Ponta Garça, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária das Laranjeiras, da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica e 

Secundária da Madalena, da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI 

Canto da Maia e da CGTP-IN/Açores, os quais se encontram em anexo ao presente 

Relatório e que dele fazem parte integrante. 

Importa referir que, pelo facto de a matéria em apreço incidir sobre legislação do 

trabalho, a mesma está obrigada ao cumprimento do plasmado no Código de Trabalho, 

nomeadamente os procedimentos previstos no artigo 470.º, i.e., o exercício do direito  

de participação na elaboração da legislação do trabalho das comissões de trabalhadores  

e das associações sindicais, pelo que, conforme dispõe o artigo 124.º do Regimento 

desta Assembleia Legislativa, a Comissão de Política Geral procedeu em conformidade, 

tendo esta Proposta de Decreto Legislativo Regional sido colocado em apreciação 

pública no período de 16 de março a 18 de abril de 2022.  

De referir que não deu entrada nesta Assembleia Legislativa, de qualquer contributo no 

âmbito da respetiva apreciação pública. 

 

 

CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

 

DA AUDIÇÃO À SECRETÁRIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, DRA. SOFIA RIBEIRO, OCORRIDA 22 DE 

MARÇO DE 2022: 

A Secretária Sofia Ribeiro iniciou a sua intervenção referindo que esta questão foi 

suscitada quanto à necessidade de fazermos esta adaptação a nível regional pela 

Federação da Associação de Pais dos Açores, uma federação que foi muito recentemente 

constituída. Na sequência da tomada de posse do Governo fez-se uma reunião prévia 

com um conjunto de interessados de várias associações de pais nos Açores e, por 
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iniciativa deles, foi pedida uma reunião no sentido de a Secretaria Regional da Educação 

poder ajudá-los nos aspetos formais da sua organização para a constituição, enquanto 

Federação da Associação de Pais. A Secretaria Regional da Educação tem dado grande 

prioridade ao relacionamento com esta federação, inclusivamente convocando-a para 

participar nas reuniões do Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional, que é 

um órgão que se pretende de aconselhamento e de apreciação e avaliação do sistema 

educativo regional e no qual participam várias entidades, entre as quais, os presidentes 

das unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional, os diretores das escolas 

profissionais e colégios particulares e cooperativos e similares, representantes sindicais 

e agora também em representação pela Federação das Associações de Pais dos Açores. 

Ora, estes são órgãos em que esta Federação, quando participasse, não podia ver 

salvaguardado qualquer direito no que concerne à sua participação, sendo prejudicados 

na sua atividade laboral. E, portanto, estava a verificar-se que, muito embora o Governo 

comparticipe as deslocações e as necessárias estadias para que a Federação participe 

nestas reuniões, não tínhamos cabimento legal para estarmos a justificar potenciais 

faltas. Ora, essa situação gerava situações de grande constrangimento pessoal e 

profissional para os seus elementos. E, portanto, foi na sequência de um alerta feito 

pela Federação das Associações de Pais, que a Secretaria Regional da Educação estudou 

o processo e a legislação nacional e é nesta sequência que aqui se apresenta, à 

Assembleia Legislativa Regional, esta proposta de decreto legislativo regional, que 

pretende estender os direitos nas associações. Assim, com esta proposta e sem prejuízo 

dos direitos que já estavam salvaguardados a nível da República pelo decreto-lei nº 

372/90, de 27 de novembro, pretende-se introduzir um mecanismo que permita a 

associações de pais na região participarem nas reuniões que a administração educativa 

a nível regional entenda necessário, uma vez que o próprio decreto  já salvaguarda a 

possibilidade dos membros das associações de pais poderem faltar ao seu serviço sem 

prejuízo remuneratório, mas para reuniões no âmbito dos vários órgãos das escolas, até 

mesmo em reuniões a nível do Conselho Local de Educação e também do próprio 

Conselho Nacional de Educação, isto é, para reuniões que sejam entendidas como 

pertinentes pela administração educativa nacional. Nos Açores essa figura não estava 

criada e, portanto, aquilo que se pretende é estender esses direitos para esta figura que 

estava omissa quer sejam trabalhadores do setor público, quer sejam trabalhadores do 

setor privado, para que os membros possam participar não só nas reuniões do  
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Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional, mas também nas reuniões 

preparatórias com a Secretaria Regional de Educação ou com qualquer dos elementos 

das respetivas direções regionais, sem que haja qualquer tipo de prejuízo, no mesmo 

modelo que acontece a nível nacional. A Secretária Sofia Ribeiro, realçou que, no 

entender do Governo Regional se mantêm todos os direitos que estão previstos a nível 

nacional, apenas com uma extensão agora a nível regional, caso a proposta venha a ser 

aprovada.  

O Deputado Berto Messias (PS) questionou qual o universo total de associações de pais 

formalizadas com personalidade jurídica, em funcionamento atualmente.  

A Secretária Sofia Ribeiro esclareceu que não possuía esses dados consigo, contudo, 

informou que faria chegar essas informações à Comissão de Política Geral.  

O Deputado Rui Espínola (PSD) iniciou a sua intervenção referindo que este diploma 

adapta à Administração Pública Regional a Lei nº 372/90 e faz com que a Federação de 

Pais possa, efetivamente, participar ainda mais ativamente do que tem participado, 

tendo, inclusivamente, colaborado com esta Assembleia nos seus pareceres em vários 

diplomas. Assim sendo, questionou se o Presidente da Federação de Pais não for da 

Administração Pública, se fica inviabilizado de participar nas reuniões para as quais é 

convocado.  

A Secretária Sofia Ribeiro esclareceu que esta medida é estendida no sentido em que o 

artigo um da proposta, no seu ponto dois, dispõe que o presente diploma se aplica às 

associações de pais cujos respetivos órgãos são constituídos pelos membros seguintes: 

na alínea a) os trabalhadores vinculados à Administração Pública Regional e na alínea b) 

trabalhadores por conta de outrem, do setor privado, cooperativo ou das empresas. 

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) iniciou a sua intervenção referindo que, tendo em 

conta a última resposta dada pela Secretária Regional sobre os trabalhadores por conta 

de outrem, entroncado no artigo terceiro, quando fica condicionada ao acordo da 

entidade empregadora o exercício do direito de dispensa das funções laborais para 

participação nos trabalhos para os quais venham a ser convocados pela secretaria, 

necessita esclarecimentos adicionais, na medida em que, o diploma pode, de certa 

forma, cortar a maior participação dos pais e encarregados de educação. A norma do 

artigo segundo que determina a não perda da retribuição salarial por conta da 

participação nos trabalhos e o  artigo quarto, refere-se a um apoio financeiro para fazer 

face a perdas de remunerações e a despesas com deslocações, se por um lado são 
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positivas, dada a natureza arquipelágica da nossa região, por outro lado, não está 

perfeitamente explícita a forma como a norma do artigo segundo, isto é, a não perda da 

remuneração possa ser compensada pela norma do artigo quarto, que é o apoio 

financeiro para fazer face à perda da remuneração, tendo pedido, desta forma, 

esclarecimentos adicionais. 

A Secretária Regional Sofia Ribeiro esclareceu que o Governo Regional está totalmente 

disponível para acolher propostas das senhoras e senhores deputados e dos grupos 

parlamentares no sentido de poderem melhorar este diploma, contudo, referiu que, é 

necessário compreender o objetivo principal e a real intenção que está subjacente à 

apresentação do diploma, sem prejuízo de na sua operacionalização, se poderem 

introduzir aspetos que possam vir a melhorar esta situação. A questão suscitada é 

pertinente, na medida em que, o diploma não pode colidir com as normas que estão 

inscritas a nível nacional, pelo que o Governo Regional teve alguma reserva no que 

concerne à possibilidade de se poder estar a forçar as entidades empregadoras, 

especialmente do setor privado, sendo que, no setor público, a situação fica resolvida. 

No setor privado podia haver o entendimento de uma possível colisão até com as 

normas que estão salvaguardadas a nível nacional no que respeita a faltas, licenças e 

remunerações, razão pela qual, o Governo decidiu deixar essa margem em aberto, para 

mais tarde não se correr o risco de ser imputada uma ilegalidade ao diploma. Em 

primeiro lugar, para cada situação, seja de foro público, quer seja do privado, o 

trabalhador deve ter a necessária dispensa. Aliás, em paralelismo com o que acontece 

com outros diplomas regionais que conferem dispensas para a participação, entre 

outras, por exemplo, em atividades culturais, isto também já está salvaguardado 

exatamente nos mesmos moldes e, portanto, é apenas uma transposição desta mesma 

norma. Em segundo lugar, acautelando possíveis problemas com entidades 

empregadoras que entendam que possa existir um problema com a perda de 

remuneração, poderá haver a comparticipação pelo Governo Regional, nomeadamente, 

pela Secretaria Regional da Educação, por forma a garantir que o trabalhador não seja 

prejudicado. Esta foi a via que se encontrou para garantir a totalidade dos direitos dos 

trabalhadores, inclusive no que respeita à remuneração, para se poder contornar 

possíveis problemas que pudessem advir de uma obrigação que estivesse a ser imposta 

às entidades empregadoras e que pudesse, de alguma forma, colidir com a legislação 

nacional que não o prevê de forma alguma. 
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O Deputado Pedro Pinto insistiu na questão relacionada com o artigo 4º, referindo que, 

podendo o Governo Regional celebrar protocolos no sentido de apoiar financeiramente, 

não se pode, também, cair no risco de alguma entidade pública mais zelosa se recusar a 

pagar a contribuição à retribuição do trabalhador e, portanto, fazer imputar esta 

despesa à secretaria. Esta norma vem salvaguardar os trabalhadores das entidades 

privadas, mas fica a eventualidade de alguma entidade pública mais zelosa fazer-se 

valer desta norma para aliviar o seu orçamento.  Claramente, a intenção será 

salvaguardar os trabalhadores das entidades privadas, mas poderá correr-se o risco de 

ter de o fazer para os trabalhadores públicos, pelo que questionou se esta situação foi 

equacionada pela secretaria ou se é uma matéria sobre a qual se deverá debater um 

pouco mais.   

A Secretária Sofia Ribeiro informou que, numa mera análise à letra da lei, não se pode, 

de forma alguma, inferir que os trabalhadores do setor público não estejam também 

contemplados aqui neste artigo 4º e que não possa vir a verificar-se a situação descrita 

pelo Deputado Pedro Pinto. Contudo, deixou duas notas que importam considerar, a 

primeira, que este diploma visa a salvaguarda de direitos para reuniões que sejam 

consideradas de interesse regional e, portanto, não se está perante um diploma que 

atenda a situações que sejam demasiado frequentes e que possam, por essa via, ser 

entendidas por qualquer entidade patronal como prejudicial ao serviço, são situações 

muito pontuais que possam assim ser entendidas como pertinentes pela Administração 

Regional, com competência na pasta da Educação. Por outro lado, uma segunda nota, 

no sentido em que, sendo estas atividades no âmbito do interesse regional, fará todo o 

sentido que haja uma articulação entre os vários departamentos do Governo que têm as 

diferentes tutelas, no sentido de que possa haver também este reconhecimento do 

interesse, não apenas na tutela da Educação, mas no interesse da dinâmica do Governo 

Regional.  
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DA AUDIÇÃO AO REPRESENTANTE DA UGT/AÇORES, SR. ORIVALDO CHAVES, OCORRIDA A 8 DE 

ABRIL DE 2022: 

O Sr. Orivaldo Chaves iniciou a sua intervenção referindo que a UGT não vê qualquer 

inconveniente na proposta de Decreto Legislativo Regional que está a ser discutida, pelo 

que entendem que não há qualquer motivo para que a mesma não avance, uma vez que 

irá reforçar de alguma forma a participação das associações de pais e encarregados de 

educação. O ponto que refere que as faltas dadas serão justificadas e equiparadas a 

tempo de serviço efetivo, sem que haja perda de remuneração é algo que não está 

presente na legislação nacional.  Do ponto de vista da UGT, sendo esta a única duvido, 

se este diploma regional é uma adaptação ao diploma nacional, significa que o diploma 

nacional não se irá alterar por completo, ou seja, há artigos que serão incluídos neste 

decreto legislativo regional. Concluiu reforçando que a UGT não tem nada a opor em 

relação ao diploma que irá sair desta iniciativa.   

O Deputado Rodolfo Franca (PS) iniciou a sua intervenção referindo que, na legislação 

nacional, mais propriamente no seu artigo 15.º, o ponto um refere que as faltas dadas 

pelos titulares dos órgãos sociais das associações de pais ou das suas estruturas 

representativas, desde que devidamente convocados, consideram-se, para todos os 

efeitos justificadas, mas determinam a perda de retribuição correspondente, pelo que 

considerou que o diploma nacional não deixa nenhum vazio relativamente a este 

assunto e que é mais abrangente no que diz respeito, por exemplo, às convocatórias. O 

diploma regional limita as convocatórias que sejam feitas pela tutela, enquanto no 

diploma nacional permite todo o tipo de convocatórias incluindo as convocatórias no 

interior das escolas e das associações de pais para a participação em conselhos de 

turma, entre outros. Indo ao encontro daquela que é a dúvida da UGT, no que diz 

respeito à adaptação do diploma nacional à região, se a intenção da parte da tutela era 

essa, acrescentar o diploma nacional, do ponto de vista do PS/Açores a mesma não foi 

em sucedida e poderá ser melhorada.  De acordo com o Deputado Rodolfo Franca, 

desde logo, o título do diploma que é proposto diz que adapta à Região todo o diploma 

nacional e depois, no interior do diploma regional ou da proposta, não diz 

eventualmente que se restringe apenas aos artigos A, B ou C, substitui, no fundo, o 

diploma nacional, uma vez que não faz referência em concreto de nenhum artigo do 

diploma nacional, pelo que parece óbvio que haja uma clara intenção de substituir a 

legislação nacional. O grupo parlamentar do PS está totalmente em desacordo, porque 
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fazendo uma adaptação deste modo, deixa, por legislar um conjunto de direitos que 

estão legislados no diploma nacional. Se a intenção não for substituir, a proposta deverá 

ser revista. O artigo 15.º do diploma nacional no seu ponto dois e, no que respeita à 

perda de retribuição, refere que os pais e encarregados de educação, membros dos 

órgãos de administração e gestão de estabelecimentos públicos, de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário têm direito para a participação em reuniões 

dos órgãos para as quais tenham sido convocados, a gozar um crédito de dias 

remunerado nos termos enumerados. pelo que, fica claro que o diploma nacional 

contempla a remuneração dos pais e encarregados de educação que sejam convocados 

para as reuniões e, contempla também todo o tipo de convocatórias, algo que no 

diploma regional não acontece, contemplando apenas as reuniões que forem tuteladas 

pela Secretaria. No diploma nacional, no artigo 9.º, ponto 2, alínea e) refere o direito de 

beneficiar de apoio do Estado através da administração central, regional e local, para a 

prossecução dos seus fins, nomeadamente no exercício da sua atividade, no domínio da 

formação, informação e representação dos pais e encarregados de educação, nos 

termos a regulamentar, portanto, não explica como é que esse apoio eventualmente 

será feito, para além do que já está no artigo 15.º, mas indica que ainda existe outro 

tipo de apoios que posteriormente serão regulamentados. No diploma que é proposto a 

nível regional, no artigo 4.º não há um encaminhamento para uma regulamentação 

posterior, pelo que deixa no ar se há intenção de conceder apoios e que tipo de apoios 

serão. O Deputado Rodolfo Franca, referiu que a leitura do PS vai ao encontro da 

interpretação da Presidente da Federação de Pais dos Açores, pelo que questionou se a 

UGT não considera que, com a aplicação deste diploma, não há uma perda de direitos 

pelos trabalhadores e um vazio, nomeadamente ao nível do esclarecimento de que 

direitos é que são garantidos. 

Sr. Orivaldo Chaves esclareceu que compreende as preocupações do Deputado Rodolfo 

Franca, referindo que o diploma poderá sempre ser melhorado. Contudo, a UGT/Açores 

não vê nesta proposta, uma forma clara de perda de direitos para as associações de 

pais e encarregados de educação, antes pelo contrário, no diploma nacional existe perda 

de remuneração para quem faz parte dos órgãos dessas associações, enquanto no 

diploma regional não acontece, com exceção da perda do subsídio de refeição.  

O Deputado Rodolfo Franca explicou que o artigo 3.º proposta de diploma regional 

refere que, o exercício de direito de dispensa, nos termos do presente diploma, está 
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condicionado ao acordo da entidade empregadora, sendo que, no diploma nacional não 

se  encontra qualquer passagem semelhante a esta e, para além disso, deixa aqui no ar 

a hipótese de, seja pública ou privada, qualquer empregador, tem eventualmente o 

direito de dizer que o colaborador não poderá participar na reunião porque os seus 

afazeres são indispensáveis neste dia, pelo que, do ponto de vista do PS/Açores há, por 

si só uma perda de direitos relativamente ao diploma nacional.  No que diz respeito ao 

artigo 4.º do diploma regional refere ainda que o departamento do Governo Regional, 

competente em matéria de educação, pode celebrar protocolos, sendo que no entender 

do Deputado Rodolfo Franca, deveria constar “deve” e não “pode”, uma vez que a 

Secretaria deve protocolar com as associações de pais, encarregados de educação e as 

suas estruturas representativas no sentido de as apoiar financeiramente. O “pode” deixa 

uma subjetividade muito grande sem sequer remeter para qualquer regulamento, pelo 

que tanto poderá ser de 10%, como outra percentagem qualquer, não se percebendo 

porque não explicita que é a totalidade da remuneração. O diploma nacional, no seu 

artigo 15.º refere no seu ponto um a perda de remuneração, contudo, no ponto dois 

explica que há uma compensação, para além do apoio que é dado de acordo com o 

artigo 9.º. No diploma regional nada disso é garantido, pelo que, há um grande risco de 

se perderem direitos quando comparado com o diploma nacional. O Deputado Rodolfo 

Franca insistiu na questão de se perderem direitos que estão consagrados no diploma 

nacional.  

O Sr. Orivaldo Chaves afirmou que o diploma provavelmente poderá ser melhorado em 

relação à perda de direitos, apesar da UGT/Açores não fazer essa interpretação 

relativamente à proposta apresentada. Quanto à questão da autorização da entidade 

empregadora, há outros diplomas que também concedem ou não o direito ao 

trabalhador a faltar por diversos motivos e, também, fica sujeito a autorização da 

entidade empregadora. Cabe aos senhores deputados fazerem as alterações que 

entendam necessárias para melhorar o diploma, se entenderem necessário.  

O Deputado Rui Espínola (PSD) iniciou a sua intervenção referindo que, sem prejuízo de 

o diploma poder sofrer propostas de alteração, algo que a Secretária também já o disse, 

daí a importância de estar a ser discutido em Comissão, de acordo com o estatuto 

político-administrativo da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente naquilo que diz 

respeito ao princípio da supletividade da legislação nacional, ao que é omisso da 

legislação regional, é aplicada a lei nacional e, portanto, no entendimento do 
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PSD/Açores não há qualquer perda de direitos, o que há é um acréscimo de direitos às 

associações de pais e Encarregados de Educação. Questionou, se no entender da 

UGT/Açores há mais alguma questão que considerem relevante incluir no diploma ou, 

pelo contrário, se há alguma questão que deve ser retirada.  

O Sr. Orivaldo Chaves mencionou que se poderia eventualmente retirar a autorização da 

entidade empregadora, sob o risco de existirem entidades empregadoras que possam 

não conceder autorização para a participação nas reuniões, sendo que, como referiu 

anteriormente, há outros diplomas e outras tipos de dispensa que também dependem 

de autorização da entidade empregadora. Contudo, considera que este é um diploma 

simples e que vai ao encontro do que se pretende.  

O Deputado João Vasco Costa (PS) referiu que, pelo entendimento que tem sido dado, 

sempre que a legislação regional é omissa aplica-se a legislação nacional, contudo, 

relativamente ao artigo terceiro, a legislação nacional não é, de forma alguma, omissa.  

Neste caso concreto, quando se define que depende da autorização da entidade 

empregadora, o consentimento para participação ou não nas reuniões que forem 

agendadas, objetivamente, está a limitar-se os direitos das pessoas que façam parte 

dessas associações de, efetivamente, participarem nas reuniões para que sejam 

convocadas. Nesse sentido, questionou o Sr. Orivaldo Chaves, no sentido de perceber se 

considera que deixar um critério arbitrário aos dirigentes de entidades empregadoras, 

sejam elas privadas ou públicas, não é um constrangimento ao direito de participação. 

De acordo com o Deputado João Vasco Costa este facto não está previsto na legislação 

nacional, sendo que, passará a estar previsto na legislação regional, havendo, portanto, 

uma vontade deliberada que assim o seja. 

O Sr. Orivaldo Chaves informou que, tal como tinha esclarecido anteriormente, o artigo 

terceiro seria possivelmente um dos que se deveria retirar, embora existam outros 

diplomas que definem que a participação em eventos ou reuniões pressupõe uma 

autorização da entidade empregadora.  

O Deputado Rodolfo Franca referiu que, em termos práticos, um encarregado de 

educação que faça parte do conselho pedagógico de uma determinada escola, segundo 

o diploma nacional, há uma perda de remuneração, porém, há o gozo de um crédito de 

dias remunerado, para além dos apoios que poderão estar estabelecidos na tal 

regulamentação que é falada no artigo nono, sendo que, o que se passa no diploma 

regional não é um acréscimo, mas antes uma substituição, na medida em que, em 
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primeiro lugar, as convocatórias só são válidas quando é a tutela que as convoca, 

portanto, uma assembleia de escola ou um conselho pedagógico não são convocados 

pela tutela, logo, há uma imediata perda de apoio para um encarregado de educação 

que esteja a representar a sua associação, neste caso, no Conselho Pedagógico. Há 

restrições quando define que a convocatória tem de ser feita com 8 dias de 

antecedência ou quando a entidade empregadora tem de aceitar ou, ainda, quando 

refere que não há apoios, contrariando o que está previsto no artigo 15.º do diploma 

nacional.  De acordo com o Deputado Rodolfo Franca, o diploma regional, não só deixa 

no ar a eventualidade de apoios, como corta de imediato toda a participação que os 

encarregados de educação tenham, seja que reunião for, uma vez que, a tutela irá 

convocar eventualmente uma, duas ou três vezes por ano, sendo que, ao nível, por 

exemplo, de cada unidade orgânica, deveria permitir que os representantes da 

Associação de Pais dessa unidade orgânica pudessem, por exemplo, participar no 

Conselho Pedagógico, na Assembleia de Escola, no Conselho Local de Educação e 

estarem protegidos pelos apoios.  Portanto, o Deputado Rodolfo Franca voltou a 

questionar, se tendo em conta, esta nova perspetiva, se a UGT/Açores considera que 

este diploma constitui uma limitação de participação dos pais e encarregados de 

educação e quando é que a tutela deve dar apoio.  

O Sr. Orivaldo Chaves voltou a referir que, de acordo com o artigo 2.º, o diploma vai ao 

encontro das pretensões dos pais e encarregados de educação com quem reuniram, na 

medida em que garante que não haverá lugar a perda de remuneração. Terminou que o 

diploma poderá, eventualmente, ser melhorado aproveitando alguns aspetos da 

legislação nacional. Quanto à questão da perda de direitos, a UGT/Açores não o entende 

desse modo.  

 

DA AUDIÇÃO À PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DOS AÇORES, DRA. ROSÁRIO FIGUEIREDO, OCORRIDA 8 DE ABRIL DE 2022: 

A Presidente da federação, Dr. Rosário Figueiredo, iniciou a sua intervenção com a 

leitura de um documento escrito que se apresenta abaixo: 

“Antes de mais de referir que a FAPA – Federação das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação dos Açores, é um órgão relativamente recente, todavia tem 

desenvolvido, pareceres, contributos, dinamizando formação, como decorrerá hoje no 
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âmbito” Que escola queremos - Desafios a enfrentar” com a presença do Professor 

Jorge Rio Calado - Professor universitário e o Ex Diretor do agrupamento de Carcavelos 

Adelino Calado, convido desde já a participar como pais e encarregados de Educação e 

mesmo docentes. O link está disponível na página do Facebook. É nesta visão de 

comunidade escolar que devemos fazer parte da mudança de paradigma e numa 

abordagem para um modelo educativo que estou aqui a representar as associações 

associadas que represento e outras que possam entrar neste órgão associativo. Assim, 

entendemos que os Pais e Encarregados de Educação são parte integrante da 

comunidade escolar desde os representantes de turma até outros órgãos de instância 

superior, que se revestem objetivos associativos, como é o caso desta federação, e 

existem ainda confederações e outras, quer de âmbito local, regional, nacional, europeu 

e Mundial. Todas objetivam a mudança de um paradigma do sistema educativo 

mitigando o conceito de pais ausentes, devem assim ser reconhecidos os seus direitos 

em termos de faltas e apoio financeiro, para dinamização do projeto educativo, só assim 

faz sentido.  

No que concerne à proposta apresentada, entendemos que esta fica aquém do 

desejado, não prevê estas estruturas já identificadas e que os açorianos possam fazer 

parte destes órgãos. Nesta visão de futuro num projeto de parceiro na comunidade 

escolar, refiro outros órgãos associativos de âmbito nacional como a CONFAP, ou no 

âmbito europeu EPA Associação Europeia de pais European Parents Association1, ou a 

nível mundial IPA, Associação Internacional de Pais. Internacional Parents Association.  

O projeto lei vem alterar o Decreto-Lei nº 372/90 de 27 de novembro, alterado e 

republicado pela Lei nº 29/2006, de 4 de julho com cerca de duas décadas, 

relativamente ao papel dos pais, houve diversas adaptações à lei educativa, no modelo 

de gestão e outras, mas no que se refere aos pais e encarregados de educação e órgãos 

associativos parou no tempo que de algum modo é um indicador também do 

afastamento dos pais destas organizações associativas. Verdade que hoje tem-se novas 

dinâmicas e perfis de encarregados de educação que podem contribuir para a mudança 

da educação para o sucesso escolar. Verdade, que no artigo 2 nº 1, considera 

justificadas as faltas convocadas a nível regional, e não determina a perda de 
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remuneração, salvo o subsídio de refeição. Esta proposta restringe-se a reuniões 

regionais, e mantém todo o modelo de justificação local e nacional.  

Para dinamizar ações, quer na área dos projetos da estratégia para a cidadania 

atualmente em vigor nas escolas, ou outros por planificação de planos de atividades 

destes órgãos, promover formação em cooperação com as escolas e outros parceiros, 

não preveem o convite ou ações próprias do órgão associativo, referem-se apenas 

convocatórias e importa definir o que são convocatórias e quais os órgãos que as podem 

convocar? Serão só os órgãos Regionais? Ainda, no nº 2 – Introduz-se um prazo de 

antecedência mínima de 8 dias, na eventualidade de não cumprimento pode ser motivo 

de não autorização ou justificação da falta referidas neste âmbito. E até poderá algum 

dirigente zeloso ser este o motivo de não autorização.  

Por outro lado no artº 3º, este vem contrariar aquilo que se chama um direito de 

representação, condiciona a autorização a um acordo da entidade empregadora, 

considerando que muitas vezes na função publica surgem constrangimentos, 

imaginamos agora um dirigente  da privada, fica condicionado à abertura do patrão,  

logo este não representa um direito para o exercício de direito ações no âmbito 

associativo, e poderá ser um constrangimento para pais do sector privado e 

consequentemente um afastamento dos pais das seus direitos e obrigações.  

Quanto ao artigo 4, sobre remunerações, este não é esclarece os encargos com 

remunerações, até porque sendo a falta justificada sem perda de vencimento, como é 

remunerado um dirigente ou representante que exerça a sua atividade na privada ou 

corporativo. Não clarifica ainda se o protocolo se refere a apoiar face a perda de 

remuneração, mas não legitima na eventualidade de desenvolvimento de projetos ou 

ações. Ora pretende-se com a alteração legislativa, numa mudança do paradigma da 

comunidade escolar, composta por alunos, docentes/não docentes e encarregados de 

educação, do publico e privado e cooperativo, na mudança da abertura das escolas a 

este órgãos associativos, num conceito de cooperação, partilha e desenvolvimento 

ações que capacitem toda a comunidade escolar, e de uma forma de crescimento e 

capacitação dos pais para desenvolver um papel de parceiro, entendemos que a lei deve 

ser clarificada, alterada, numa visão de futuro. Só assim pudemos cooperar, partilhar e 

desenvolver ações com o órgão de escola, de governo e mesmos os privados, as 

associações merecem um reconhecimento, e se entendem que os pais são importantes 
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na escola, devemos abandonar o conceito de chamar o pai só para as coisas quando 

correm mal, e aproveitar o projeto lei para refletir esta mudança.  

Em suma, apelo Vª. Exa. a sensibilidade como pais e encarregados de educação e 

órgãos políticos na defesa dos interesses dos alunos, que sejam refletidas estas 

considerações em termos de justificações que devem abranger a participação em 

reuniões e grupos de trabalho, nos diferentes órgãos da escola onde existem 

representantes da associação de pais, que vão além de uma participação de um 

pedagógico e/ou assembleia, bem como outros órgãos de âmbito nacional, europeu e 

internacional.” 

O Deputado João Vasco Costa (PS) questionou, relativamente à preocupação com o 

artigo 3º do diploma, se a FAPA considera que esta proposta pode “deixar nas mãos” 

dos dirigentes, de forma arbitrária ou discricionária ou se, por outro lado, considera que 

os direitos das associações estão salvaguardados neste diploma.   

A Presidente da FAPA, Dra. Rosário Figueiredo, esclareceu que o facto de se deixar à 

consideração do patrão a tomada de decisão não está a dar aos associados o direito de 

participação nos eventos, referindo ainda que se o patrão não se identificar com a 

pessoa que pede dispensa, poderá ser um motivo para não autorizar a participação 

dessa mesma pessoa. Portanto, considera que não se pode deixar nas mãos dos patrões 

aquilo que se entende como um direito da associação. 

O Deputado Rodolfo Franca (PS) mencionou que importância das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação é cada vez mais evidente, pelo que se impunha a elaboração 

de um diploma regional, tendo, contudo, referido que o PS ficou extremamente 

desiludido ao apreciar o diploma regional, uma vez que, de acordo com o Deputado 

Rodolfo Franca, Porque, quando surge um diploma regional que adapta um diploma 

nacional, aquilo que passa a vigorar é o diploma regional, portanto, este diploma anula 

tudo aquilo que o diploma nacional estabelece, sendo que, neste caso há uma clara 

redução daquilo que é o diploma nacional. Se o princípio que se está a defender é 

exatamente fazer com que os pais e encarregados de educação se envolvam nas escolas 

e tenham um papel mais preponderante, o que faz este diploma é restringir isso 

mesmo, pelo que questionou a Presidente da Federação se é este o seu entendimento. 

O Deputado Rodolfo Franca referiu que há 16 ou 17 artigos do diploma nacional que se 

transformam num único artigo, ou até, por exemplo o 15º artigo do diploma nacional é 

vertido em vários artigos no diploma regional, ou seja, anula todos os outros, incluindo 
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direitos e deveres e tantas outras importantes normas. O diploma regional foca-se no 

artigo 15º do diploma o que não traz qualquer vantagem na participação dos pais ou 

encarregados de educação nas reuniões de escola ou de âmbito local, ficando apenas ao 

critério da tutela, não deixando claro, também, que tipos de apoios serão dados no 

âmbito desta participação. O Deputado Rodolfo Franca referiu não ter percebido qual a 

reforma que se propõe com a elaboração deste diploma regional, explicando que o 

artigo 9º e 15º do diploma nacional deixam bem claro o tipo de apoio que é dado e de 

que forma pode ser feita a compensação da remuneração.  

A Dra. Rosário Figueiredo esclareceu que, do ponto de vista da Federação, a partir do 

momento em que este diploma entre em vigor os pais e encarregados de educação 

estarão a perder direitos e alguns ficarão à consideração de terceiros. A título de 

exemplo, a Federação foi convidada para fazer parte da CONFAP, sendo que, com a 

aprovação deste diploma fica travado qualquer direito de participação, uma vez que na 

legislação regional não está previsto qualquer apoio para esta participação. De acordo 

com a Federação, o diploma que aqui se discute está a resolver um problema de 

momento, não está a ter uma visão futura relativamente ao evoluir desta Federação. 

Neste momento os pais e encarregados de educação que façam parte destes órgãos têm 

de estar constantemente a pedir favores para que o horário dos eventos seja pós-

laboral, de modo a permitir a participação de todos. A partir do momento em que este 

diploma for aprovado irão perder-se direitos do diploma nacional.  

O Deputado Rodolfo Franca esclareceu que do seu ponto de vista, e que lhe pareceu ser, 

também, o ponto de vista da Federação, o que este diploma faz é retirar direitos no 

lugar de os acrescentar, isto é, procura resolver algo momentâneo, pelo que o diploma 

nacional é muito mais abrangente do que o diploma regional que se pretende criar. 

Assim, o diploma regional vem retirar muitas das vantagens dadas através de um 

diploma nacional, desde logo, quais as reuniões em que podem participar e qual a forma 

de compensação. Tem de haver um diploma regional, mas terá se ser melhor do que o 

diploma nacional. Portanto, o facto de ser a tutela que convoca para as reuniões e só 

nesse domínio é que os apoios são concedidos são um primeiro entrave, sendo que, a 

hipótese da não concordância da entidade empregadora relativamente à dispensa para a 

participação em atividades é também um fator negativo neste diploma que não garante 

estes direitos. O artigo que versa sobre este assunto abrange as entidades públicas e 

privadas, sendo, contudo, limitativo relativamente ao diploma nacional, pelo que, nem 
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nas entidades públicas estará garantida a participação dos pais e encarregados de 

educação. 

O Deputado Rui Espínola (PSD) iniciou a sua intervenção congratulando o trabalho que a 

Federação de Associação de Pais está a desenvolver na Região Autónoma dos Açores, 

dinamizando um conjunto de atividades envolvendo vários parceiros, promovendo 

conferências, algo que é fundamental, uma vez que faz com que haja uma maior 

participação dos encarregados de educação e, no pilar do sucesso educativo, sem o 

envolvimento dos encarregados de educação, não há sucesso educativo. De acordo com 

o Deputado Rui Espínola há uma interpretação errada daquilo que foi dito, na medida 

em que este diploma não retira direitos aos encarregados de educação, uma vez que 

aquilo que não está vertido ou que é omisso nesta legislação, passa a vigorar o que está 

previsto na legislação nacional. Contudo, considera que é possível ir mais além, ou seja, 

ser mais proativo e poder dar mais alguns direitos aos encarregados de educação, 

sendo, no fundo, um exemplo para todo o País. Tendo em conta a possibilidade de 

participação em eventos nacionais e até internacionais, de acordo com o que foi referido 

pela Federação, questionou se a Federação considera que o regime a aplicar deve ser o 

regime aplicado a todas as associações que existem nos mais diversos setores e que 

participam, também, a nível nacional, em confederações e em outras regiões de âmbito 

nacional e internacional.  

A Dra. Rosário Figueiredo esclareceu que, apesar de o diploma nacional continuar em 

vigor, o facto de serem criados no diploma regional artigos que colidem com o diploma 

nacional faz com que os encarregados de educação percam direitos. O objetivo deste 

diploma deveria ser melhorar e acrescentar. No que se refere à participação em eventos 

de âmbito nacional, um dirigente associativo que represente, por exemplo, uma 

associação no Norte consegue ir ao Sul num dia, contudo, um dirigente associativo que 

viva na ilha de Santa Maria para ir à ilha Terceira, se calhar precisa de dois dias, pelo 

que, para chegar ao Porto ou ao Algarve o assunto fica ainda mais complicado.  A Dra. 

Rosário Figueiredo deu como exemplo um representante de associações de pais que foi 

a Bruxelas num projeto relacionado com bullying e cyberbullying que teve de colocar 

férias para participar nesse projeto.  Sendo este um diploma regional, deveria ter em 

conta o espaço geográfico, as especificidades dos Açores. Pedir a um dirigente que 

coloque um dia de férias se calhar pode não custar, mas pedir para colocar três ou 

quatro dias de férias é uma situação completamente diferente.  Se o movimento 
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associativo é importante é necessário criar condições para que possa crescer, e para isso 

é imprescindível aliar aos parceiros nacionais, de modo que haja partilha e que se possa 

trazer para as escolas dos açores novos contributos, algo novo.  

O Deputado Rui Espínola compreendeu as preocupações levantadas pela Dra. Rosário 

Figueiredo, tendo esclarecido que estas preocupações são transversais a todas as 

associações e federações de vários setores, pelo que se estaria a abrir um precedente à 

Associação de Pais que teria de ser aberto a todos os outros setores, tendo questionado 

qual o entendimento da Federação relativamente a esta questão, considerando que a 

geografia naturalmente condiciona as deslocações. 

A Dra. Rosário Figueiredo esclareceu que a educação continua a ser o “parente pobre” 

da administração regional, sendo que não é possível comparar com o desporto, na 

medida em que, os atletas e dirigentes desportivos são dispensados para participar nas 

atividades, o que não acontece com a educação.   

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) referiu que, de acordo com a sua interpretação, esta 

iniciativa do governo que prevê adaptar a região a legislação nacional, mas não diz que 

a legislação nacional não se aplica, nos casos em que a legislação regional é omissa. 

Tendo em conta a posição da Federação, questionou de que forma a Dra. Rosário 

Figueiredo chegou à conclusão de que com a aprovação deste diploma se perdem 

direitos.   

A Dra. Rosário Figueiredo esclareceu que, só o facto de uma convocatória ter um timing 

pode ser um contrassenso, sendo que, no diploma nacional não estão previstos esses 

prazos mínimos. O facto de a aprovação para a participação num evento ficar 

condicionada ao parecer da entidade patronal é mais um entrave. Estão a criar-se 

artigos no diploma regional que aumenta as regras, mas diminui os direitos admitidos 

no diploma nacional, uma vez que o diploma nacional não limita a um prazo de 

convocatória, não limita a uma autorização da entidade patronal e não determina a 

perda de remuneração. A Dra. Rosário Figueiredo referiu ser necessário não esquecer 

que os Açores são uma região ultraperiférica e que é necessário criar medidas que 

tenham em conta a especificidade das ilhas.  

O Deputado Pedro Pinto referiu que, de acordo com as declarações da Dra. Rosário 

Figueiredo, a Federação considera que o regime aplicável ao desporto será um regime 

mais favorável, tendo a Dra. Rosário anuído e dado o exemplo dos romeiros que estão 

dispensados por uma semana para ir em romaria. No caso do desporto, qualquer 
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dirigente ou treinador tem direito a acompanhar os seus atletas, tendo as suas faltas 

justificadas, não só nos dias da competição, mas nos dias que compreendem as 

deslocações. 

O Deputado Rodolfo Franca referiu, uma vez mais, que este diploma vem substituir o 

diploma nacional e que não vem acrescentar o diploma nacional, pelo que, o próprio 

nome do diploma é bem claro quanto às intenções deste documento, adaptar à região 

uma legislação substituindo a nacional. Não há no diploma regional qualquer artigo que 

indique que este diploma pretende substituir o artigo 15º que é o artigo mais visado, 

considerando que, ou o diploma está mal construído ou efetivamente ele pretende 

substituir a legislação nacional e, nesse sentido, retira de uma forma drástica e grave 

uma série de direitos que são consignados no diploma nacional. No artigo 4º da 

proposta do decreto legislativo regional, relativo aos encargos com as remunerações 

está definido o seguinte: “O Departamento do Governo Regional competente em 

matéria de educação, pode celebrar protocolos com as associações de pais e 

encarregados de educação...”. De acordo com o Deputado Rodolfo Franca, o Governo 

Regional não “pode”, mas sim “deve” celebrar protocolos com as associações de pais, 

encarregados de educação e as suas estruturas representativas no sentido de apoiar 

financeiramente face à perda de remunerações e despesas com deslocações. O 

Deputado questionou de que forma é que a tutela pretende apoiar financeiramente as 

associações e qual o entendimento da Federação relativamente a este aspeto, referindo 

que o artigo 5º do diploma nacional é bastante claro relativamente a este assunto e o 

artigo 9º define que há um conjunto de apoios que serão regulamentados 

posteriormente, contudo, o diploma regional elimina tudo isso.  

A Dra. Rosário Figueiredo esclareceu que relativamente ao artigo 4º o mesmo não 

clarifica e, até pelo contrário, poderá colocar alguns entraves. De acordo com o que foi 

referido pelos Deputados Pedro Pinto e Rui Espínola, este artigo acresce ao diploma 

nacional, ficando, no entanto, a dúvida, no que se refere às remunerações, se fica à 

escolha a utilização do diploma regional ou nacional. A Federação tem tido um papel 

muito de cooperação, de diálogo, dando alguns contributos noutros diplomas. De acordo 

com a Dra. Rosário Figueiredo, se o entendimento é que estes órgãos façam parte da 

comunidade educativa escolar, esse tipo de falhas no diploma levanta alguns 

contrassensos. A própria Assembleia deve refletir se realmente o diploma traz uma 

mais-valia e se ele acrescenta qualquer melhoria a nível regional, atendendo às 
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especificidades da Região Autónoma dos Açores, sendo que, neste momento não 

acrescenta, nem contempla estas diferenças.   

O Deputado Rodolfo Franca questionou, se na opinião da Dra. Rosário Figueiredo, este 

diploma deveria ser retirado, para ser trabalhado e transformado num diploma completo 

e com mais vantagens.  

A Dra. Rosário Figueiredo afirmou que não se trata de acolher algo por ser de um ou 

outro partido, considerando que a cooperação de todos leva à melhoria do sistema 

educativo, sendo que, na sua opinião o diploma deve ser trabalhado e repensado, 

considerando que, do modo como está redigido atualmente poderá trazer alguns 

inconvenientes, podendo até ser um retrocesso na participação dos intervenientes e do 

projeto que é a Federação de Pais e Encarregados de Educação. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer de abstenção à presente iniciativa. 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E PARECER 

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

dar parecer de abstenção à Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 31/XII – 
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“Adapta à administração pública regional dos Açores o regime jurídico do 

Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro, que disciplina o regime de 

constituição, os direitos e os deveres a que ficam subordinadas as associações 

de pais e encarregados de educação”, com as abstenções com reserva para Plenário 

do PS, PSD, CDS-PP, BE e PPM.  

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

para ser discutida. 

 

Santa Maria, 15 de junho de 2022 

 

O Relator em exercício 

 

 

 

Flávio Soares 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente em exercício 

 

Elisa Sousa 

 

 

ANEXOS: Pareceres mencionados no presente relatório. 
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Fátima Santos

Assunto: FW: E/2022 - of. 1114/2022 - Solicitação de parecer escrito no âmbito da Proposta de Decreto 
Legislativo Regional n.º 31/XII (GOV)

De: Associação de Pais APAISSMA  
Enviada: 7 de abril de 2022 15:25 
Para: CE EBS de Santa Maria <CEebs.SantaMaria@edu.azores.gov.pt> 
Cc: Berta Tavares <btavares@alra.pt>;  
Assunto: Re: FW: of. 1114/2022 ‐ Solicitação de parecer escrito no âmbito da Proposta de Decreto Legislativo 
Regional n.º 31/XII (GOV) 

 
Exma Senhora 
 
Relativamente ao assunto, informo Vª. Exa. que a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação  da Escola Básica e Secundária de Santa Maria,  não se pronuncia sobre o diploma uma 
vez que, sendo associada da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos 
Açores está  representará este orgão associativo no que diz respeito ao interesse dos direitos dos 
pais relativamente às faltas. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
João Silva 
 
 
Associação de Pais/EE 
 
CE EBS de Santa Maria <CEebs.SantaMaria@edu.azores.gov.pt> escreveu no dia quinta, 31/03/2022 à(s) 11:10: 

Bom dia, reenvio por solicitação do Setor de Atividade Parlamentar da Assembleia Legislativa da R.A. Açores. 

Com os melhores cumprimentos, 

Carla Roque 

Presidente do Conselho Executivo da EBSSMA 

 

  

De: Berta Tavares <btavares@alra.pt>  
Enviada: 30 de março de 2022 18:07 
Para: ceebs.santamaria <ceebs.santamaria@azores.gov.pt> 
Assunto: of. 1114/2022 ‐ Solicitação de parecer escrito no âmbito da Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 
31/XII (GOV) 
Importância: Alta  

Exmo.(a) Senhor (a) 
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Presidente do Conselho Executivo, 

Vimos por este meio solicitar que remeta o ofício e a iniciativa em anexo à Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola de que V. Exa. é mui nobre Presidente do Conselho Executivo, tendo em conta o 
pedido de emissão de parecer escrito mencionado no ofício. 

Com os melhores cumprimentos, 

  
Berta Tavares 
Assistente Técnica 
Setor de Atividade Parlamentar 
Assembleia Legislativa da R.A. Açores 
Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 
Tlm. +351 969142867 |Tlf. +351 292207624 
Voip: 600624 

 

 

                       

      

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando 
o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to 
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make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the 
sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 

  

  



                                                                                                                    

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

dos Alunos da Escola Básica e Secundária da Madalena 

Rua José Martins Garcia 

9950-302-Madalena 

 

Exmo. Sr. 
Presidente da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores 

 

 

Vossa Refª                                          Nossa Refª                                          Madalena do Pico 

2/2022                                                 29-Abr-2022 

 

 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER ESCRITO SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO 

REGIONAL N.º 31/XII (GOV) – “ADAPTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL DOS AÇORES O 

REGIME JURÍDICO DO DECRETO-LEI N.º 372/90, DE 27 DE NOVEMBRO, QUE DISCIPLINA O 

REGIME DE CONSTITUIÇÃO, OS DIREITOS E OS DEVERES A QUE FICAM SUBORDINADAS AS 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO” 

 

 

Em resposta ao pedido de parecer por parte de Vossa Excelência, é o nosso entendimento o 

seguinte: 

É com grande satisfação que esta associação reconhece o esforço governamental numa maior e 

mais participada integração dos pais e encarregados de educação no Sistema Educativo Regional.  

Por força do normal e desejável desempenho da atividade de uma associação de pais e 

encarregados de educação, esta prende-se entre outras, com a mediação de situações que 

decorrem da vida da escola, colocadas pelos pais e encarregados de educação dos alunos da 

escola, com o atendimento a  reuniões escolares tendo em conta a representação dos pais e 

encarregados de educação nos órgãos escolares como a Assembleia de Escola ou o Conselho 

Pedagógico, ou ainda outras reuniões ou encontros que visem o propósito destas associações. 

Considerando ainda que a representação das associações de pais e encarregados de educação 

nestes órgãos ou reuniões é tanto limitada em número de membros representantes, como no 

número de eventos, como no período de tempo que ocupam. 

É do nosso entendimento que a justificação de faltas de trabalho para o atendimento destas 

situações sem que haja lugar à perda de remuneração, deve estender-se à realidade de cada 

unidade orgânica e não ficar sujeita apenas à justificação de falta sem perda de remuneração 

apenas quando se tratam de reuniões de âmbito regional devidamente convocadas.  
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As situações anteriormente descritas não acontecem nas várias associações individualmente, uma 

vez que não são convocadas para reuniões regionais, apenas se adequa ao representante das 

varias associações. Isto em nada vem melhorar a situação que decorre dos membros das 

associações terem de faltar ao trabalho para poderem resolver situações ou a tender a reuniões 

na escola cujos pais e encarregados de educação representam e que que são o principal objeto 

da sua atividade. 

Assim, e no sentido de ver instituída a justificação de faltas sem perda de remuneração que se 

estenda ao membros representantes das associações de pais e encarregados de educação noas 

atividades devidamente justificadas pelas respetivas Unidades Orgânicas, nos subscrevemos. 

   

Agradecemos desde já, o espaço dedicado sobre este assunto. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Direção 

 

__________________________________ 

Maria João Rafôto Leal 



Exmos. Senhores, 
 
Vimos por este meio enviar o parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 31/XII. 
 
Somos de opinião que se deverá adicionar ao artigo 2º ‐ regime especial de faltas, a inclusão da 
justificação de faltas dos representantes das associações de pais e encarregados de educação para 
participação em reuniões dos diferentes órgãos da escola. 
 
Com os Melhores Cumprimentos, 
A Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI Canto da Maia 
Eva Lima 
 
Associação de Pais EBI Canto da Maia <associacaodepais.ebicmaia@gmail.com> escreveu no dia 
quinta, 31/03/2022 à(s) 14:40: 
Boa tarde, 
Acuso a receção. 
 
Com os melhores Cumprimentos, 
Eva Lima 
 
CEebi canto da Maia <CEebi.CantodaMaia@azores.gov.pt> escreveu no dia quarta, 30/03/2022 
à(s) 19:32: 
 
 
  

 

 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA CANTO DA MAIA – PONTA DELGADA 

correio eletrónico 
  

Sua referência Sua comunicação de Nossa referência 
N. º  N.   
Proc.  Proc.   

  
 
 Boa noite 
 
Remeto o email abaixo.  
  
Com os melhores cumprimentos, consideração e estima pessoal. 
  
O Presidente do Conselho Executivo 
   
Miguel Jorge Gameiro Ferreira e Silva                     
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Escola Básica Integrada Canto da Maia

Morada 
Rua Eng. Luís Afonso Gomes 9504-502 Ponta Delgada – São Miguel – Açores – Portugal 
Telefone 296301780 
Fax 296 286711 
Página Internet http://www.ebicm.edu.azores.gov.pt/ 
Endereço de correio eletrónico ebi.cantomaia@azores.gov.pt
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Fátima Santos

De: Carla Raposo e Melo <lclraposo@hotmail.com>
Enviado: 2 de abril de 2022 21:25
Para: Assuntos Parlamentares
Assunto: Parecer à Proposta de Decreto Legislativo Regional

 
Exmº Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Geral 
Dr. Bruno Belo 
 
 
Em representação da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI de Ponta Garça, 
venho por este meio emitir parecer positivo face à Proposta de Decreto Legislativo Regional nº 
31/XI (Gov) “ADAPTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL DOS AÇORES O REGIME JURÍDICO 
DO DECRETO-LEI N.º 372/90, DE 27 DE NOVEMBRO, QUE DISCIPLINA O REGIME DE CONSTITUIÇÃO, 
OS DIREITOS E OS DEVERES A QUE FICAM SUBORDINADAS AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO", considerando que a mesma comtempla com mais afinco os 
direitos e deveres  a que ficam subordinadas a Associações de pais e encarregados de 
educação da Região Açores. 
 
Despeço-me com os mais cordiais cumprimentos 
 
Luísa Carla Raposo Melo 
Presidente da APEEEBIPG 
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Of/Ref: 05.2022 

 

Pedido de parecer 

 

Proposta de Decreto Legislativo Regional nº 31/XII com o título: “Adapta à 

administração pública regional dos açores o regime jurídico do decreto-lei nº 

372/90, de 27 de novembro, que disciplina o regime de constituição, os direitos e os 

deveres a que ficam subordinadas as associações de pais e encarregados de 

educação 

 

A CGTP-IN/Açores vem, através deste ofício emitir o seu parecer sobre a Proposta de 

Decreto Legislativo Regional nº 31/xii com o título: “Adapta à administração pública 

regional dos açores o regime jurídico do decreto-lei nº 372/90, de 27 de novembro, 

que disciplina o regime de constituição, os direitos e os deveres a que ficam 

subordinadas as associações de pais e encarregados de educação”. 

Expressamos, desde já, a nossa concordância sobre a aplicação do regime jurídico do 

Decreto-Lei nº 372/90, de 27 de novembro, considerando que as pessoas envolvidas 

nestas associações não devem ser prejudicadas, bem pelo contrário, devem ser 

valorizadas pelo seu contributo ativo para o crescimento e desenvolvimento do 

sistema educativo regional. 

Salvaguardamos, que este regime de justificação de faltas é aplicado somente às 

reuniões efetuadas diretamente pelo membro do Governo Regional, assim existe uma 

clara discordância do objeto previsto no título para o que é normatizado na adaptação 

em apreço.  

Desta forma, seria uma mais-valia para esta adaptação que o artigo 12º com a epigrafe 

Reunião com órgãos directivos do Decreto-lei 372/90, de 27 de Novembro, fosse 
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totalmente adoptado de forma a ampliar o âmbito do regime de justificação de 

faltas para reuniões que estes membros estão constantemente a ser convocados. 

Horta, 09 de maio de 2022 

O Coordenador da CGTP-IN/Açores 

 

 




