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ASSUNTO: PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL - ALTERAÇÃO AO

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES PARA O ANO 2020

Venho, por este meio, remeter a V. Exa. para apreciação e votação dessa Assembléia, a Proposta

de Decreto Legislativo Regional - Alteração ao Orçamento da Região Autônoma dos Açores para

o ano 2020, aprovada em Conselho do Governo Regional no dia 23 janeiro de 2020.

Tendo em conta a proposta em causa, que prevê um reforço do investimento público no ano de

2020 para os investimentos necessários com vista a coimatar os prejuízos causados pela

passagem do Furacão Lorenzo na Região, o seu agendamento é muito urgente, pelo que

solicitamos que tal possa acontecer no plenário do mês de fevereiro de 2020.

Neste âmbito e apesar da urgência da matéria em causa, consideramos ser fundamental que o

Governo dos Açores possa ser ouvido e questionado sobre esta proposta em sede de Comissão

Parlamentar pelo que solicitamos, também, que tal diligência possa ser concretizada com a

celeridade possível, que permita o agendamento desta Proposta de Decreto Legislativo Regional

no referido plenário do mês de fevereiro.'
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Avaliação Prévia de Impacto de Género 

1 - Identificação de iniciativa 

2 - Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

3 - A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

Sim ☐Não ☒ 

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluido. 

4 - Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores  
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro  Negativo 

1 Direitos: 

1.1 

O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos 

das mulheres ou dos homens de forma direta ou 

indireta?  
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

2 Acesso: 

2.1 
O número de homens e mulheres que beneficiam 

da aplicação da lei é igual? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem 

de igual modo? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

3 Recursos: 

3.1 

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos 

recursos (tempo, financeiros, informação) 

necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

3.2 
A lei promove uma distribuição igual de recursos 

entre homens e mulheres? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

4 Normas e Valores: 

4.1 

Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de 

género, bem como as normas e valores sociais e 

culturais, irão afetar homens e mulheres de forma 

diferente? 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

4.2 

Os estereótipos e certos valores serão uma barreira 

para mulheres ou homens quando tentarem 

maximizar os benefícios que lhes são concedidos 

pela lei? 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Totais: 0 0 0 0 0 0 

 

Proposta de Decreto Legislativo Regional 

Alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2020 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 



5 - Conclusão/propostas de melhoria 

 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 


