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Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional - "Quinta
alteração ao Decreto Legislativo Regional n° 21/2009/A, de 2
de dezembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
n.^ 2/2012/A, de 12 de Janeiro, 4/2014/A, de 18 de fevereiro,
21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de Janeiro, que
estabelece o regime Jurídico de apoio ao movimento
associativo desportivo"

O Grupo Parlamentar do PSD, nos termos regimentais aplicáveis,
entregam à Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma
dos Açores e a Vossa Excelência, para efeitos de admissão, uma
Proposta de Projeto de Decreto Legislativo Regional, identificado
em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar do PSD,

Pedro Nascimento Cabral

E/628/2021 Proc.º 105/20/XII 24/02/2021  



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.^ 21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.^ 2/2012/A, de 12 de janeiro, 4/2014/A, de 18 de
fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o regime
jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo

A situação pandémica provocada pela COVID-19, que se vive desde fevereiro de 2020,
condicionou significativamente a atividade desportiva em todas as modalidades, nos quadros
competitivos amador e profissional.

Tal condicionamento refletiu-se nos níveis competitivos dos atletas e das equipas, exigindo um
reforço das estratégias motivacionais e de treino para recuperação da performance desportiva,
e ao mesmo tempo originou novas necessidades materiais para proteção de todos os agentes
desportivos, com custos que não estavam acomodados nos orçamentos dos clubes e organismos
associativos.

Na presença dessa realidade, mas também considerando a imprevisibilidade da situação
sanitária, torna-se necessária e prudente a adoção de medidas excecionais de proteção à prática
desportiva, que simultaneamente sejam adequadas às reais possibilidades de desenvolvimento
das atividades em cada uma das ilhas dos Açores e dentro das diferentes tipologias.

Nos termos agora propostos, a atribuição das comparticipações financeiras previstas no Decreto
Legislativo Regional n.^ 21/2009/A, de 2 de dezembro, com as alterações que sucessivamente
lhe foram introduzidas, passam excecionalmente a ser feitas tendo em conta a realidade
desportiva e a classificação de níveis de risco provocados pela situação epidemiológica em cada
ilha. E nos apoios para a comparticipação das deslocações são também incluídas as estadas
prolongadas por razões de quarentena decretada pela autoridade competente.

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, os Grupos e Representações
Parlamentares do PSD, CSD-PP, PPM, Chega e IL apresentam o seguinte Projeto de Decreto
Legislativo Regional:

Artigo 1.5

Objeto

O presente diploma procede à quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.5 21/2009/A,
de 2 de dezembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n. —2/2012/A, de 12 de
janeiro, 4/2014/A, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro.



Artigo 2.5

Aditamento

Ao Decreto Legislativo Regional n.5 21/2009/A, de 2 de dezembro, na sua redação atual, é
aditado o seguinte artigo:

"Artigo 88.9-A ,

Apoios excecionais ao desporto no âmbito da COViD-19

1 - Excecionalmente para o ano de 2021, sempre que as atividades desportivas enquadradas
pelos art.5 20.5, 45.9^ 70.5 e 73.5 fiquem impossibilitadas de serem desenvolvidas por decisão
do Governo Regional dos Açores, por orientação da autoridade regional de saúde ou por
interrupção federativa e/ou associativa, fica autorizado o organismo regional competente em
matéria de desporto, através de despacho devidamente fundamentado e que tenha em
consideração a realidade desportiva e a classificação de níveis de risco provocados pela situação
epidemiológica em cada ilha, a considerar cumpridas as condições para atribuição das
comparticipações financeiras previstas.

2 - Excecionalmente para a época desportiva 2020/21 e 2021, sempre que por motivo de ser
decretada quarentena à totaiidade da comitiva ou a elementos da mesma, em situação de se
encontrarem fora da ilha onde esteja sediada a entidade beneficiária, podem ser concedidos
apoios à estada, sendo acrescidas de mais dias ou parcelas de 50% de dia de apoios
complementares, até ao limite máximo do valor, devidamente justificado, que corresponda às
despesas inerentes a essa quarentena."

Artigo 3.5

Republlcação

Érepublicado em anexo ao presente decreto legislativo regional, do qual faz parte integrante, o
Decreto Legislativo Regionai n.5 21/2009/A, de 2 de dezembro, com a redação atual.

Artigo 4.5

Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à sua publicação e produz efeitos à data da
entrada em vigor do Orçamento da Região Autônoma dos Açores para o ano de 2021.
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Avaliação Prévia de Impacto de Gênero

1 - Identificação de iniciativa

Projeto de Decreto Legislativo Regional

"Quinta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.°

21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos Decretos

Legislativos Regionais n.^ 2/2012/A, de 12 de Janeiro,

4/2014/A, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e

1/2020/A, de 8 de Janeiro, que estabelece o regime Jurídico de

apoio ao movimento associativo desportivo"

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 l3Não •

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

Clique ou toque aqui para introduzir texto.

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

Categorias / Indicadores
. Avaliação Valoração

Sim Não N/A Positivo Neutro Negativo

1 Direitos:

1.1

0 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
0 número de homens e mulheres que benefteiam
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
gênero, bem como as normas e valores sociais e
culturais, irão afetar homens e mulheres de forma
diferente?

• • • • • •



Clique ou toque aqui para introduzir texto.

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

5 - Conclusão/propostas de melhoria


