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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL QUE CRIE UM PROJETO QUE ASSEGURE A 

PRIORIDADE NO ENCAMINHAMENTO DE DESEMPREGADOS QUE CONSTITUAM UM 

AGREGADO MONOPARENTAL 

 

A família constitui o núcleo social primário mais importante que integra a estrutura do 

Estado, desempenhando um papel insubstituível na sociedade. 

A evolução social tem originado alterações ao conceito clássico de agregado familiar, 

traduzindo-se estas em novas exigências a que urge dar resposta. 

As famílias monoparentais constituem um bom exemplo de exigência a que se torna 

necessário dar resposta.  

O núcleo familiar monoparental é extremamente frágil do ponto de vista económico, 

uma vez que a capacidade de ganho adicional se encontra limitada e subsistem 

dificuldades acrescidas face a uma adequada conciliação das vidas profissional e 

familiar. 

Na Região Autónoma dos Açores, no ano de 2011, de acordo com os resultados 

definitivos dos Censos, os agregados familiares monoparentais representavam 15,1% 

do total de agregados, valor semelhante ao verificado em termos nacionais, 14,9%. 

Face a 2001, esta proporção aumentou 3,1 pp na Região, enquanto a nível nacional 

houve uma variação ligeiramente superior, 3,4 pp. Na última década, a proporção de 

agregados familiares monoparentais aumentou em todos os municípios da Região 

Autónoma dos Açores, com exceção do município do Corvo. 

Considerando que o risco de pobreza tem forte incidência nas famílias monoparentais. 

Considerando que se trata de uma situação cada vez mais presente na sociedade 

açoriana que importa discriminar positivamente. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do PSD/Açores propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores aprove a seguinte Resolução: 
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1- O Governo Regional deve, no prazo máximo de 3 meses, criar um projeto que 

assegure que os desempregados que constituam agregados familiares monoparentais 

tenham prioridade no seu encaminhamento nas Agências de Emprego da Região, em 

condições de igualdade com a prioridade que é assegurada aos agregados familiares 

em que ambos os cônjuges estão desempregados;  

2- O projeto deverá passar pela implementação de um sistema de alerta nas Agências 

de Emprego da Região, por forma a assegurar a prioridade no encaminhamento desses 

desempregados; 

3- O projeto deverá ter como destinatários os agregados monoparentais, cujo único 

parente ou afim em linha reta ascendente e em linha colateral, até ao 2.º grau, ou 

equiparado, tenha a seu cargo pelo menos uma criança ou jovem, e esteja inscrito 

numa Agência de Emprego da Região;  

4- Os encargos decorrentes da implementação do projeto deverão ser suportados pelo 

orçamento do Fundo Regional do Emprego. 

 

 

Ponta Delgada, 3 de outubro de 2014 

 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores, 

 

Duarte Freitas 

 

António Marinho 
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