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O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOSAÇORES

S316/2021/XII

Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional - Regime excecíonal do

período de realização de touradas à corda em 2021 e 2022 /

Pedido de urgência e dispensa de exame em Comissão

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrega à mesa da Assembléia Legislativa
da Região Autônoma dos Açores e a Vossa Exceiência, para efeitos de admissão, o
Projeto de Decreto Legislativo Regional acima identificado.

O Projeto obedece aos requisitos formais de apresentação previstos no artigo 119° do
Regimento da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores.

Solicita-se ainda a V. Exa., ao abrigo do disposto nos artigos 146.° e 147.° do Regimento
da ALRAA, a declaração de urgência e dispensa de exame em Comissão do referido
projeto.

O primeiro signatário do Projeto, para efeitos de comunicação da decisão de admissão
ou rejeição, é o mesmo que subscreve o presente ofício.

Horta, 15 de outubro de 2021

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar,

Vasco Alves Cordeiro

AsMmblela Legislativa da Reglfto Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 - Fax 292 391 086 - emaíl gpps-^alra.pt
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Projeto de Decreto Legislativo Regional

Regime excecional do periodo de realização de touradas à corda em 2021 e 2022

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 impediu que nos anos de 2020 e 2021

decorresse a normal época tauromáquica, não sendo autorizada, por razões sanitárias,

a realização de touradas à corda. Essa restrição apenas foi levantada a 12 de outubro

de 2021, a poucos dias do termo do periodo de realização a que se refere o n.° 1 do

artigo 49.° do Decreto Legislativo Regional n.° 37/2008/A, de 5 de'agosto, que

estabelece o regime jurídico de atividades sujeitas a licenciamento das câmaras

municipais na Região Autônoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pelo Decreto

Legislativo Regional n.°5/2018, de 11 de maio.

Em resultado do longo período de interrupção da realização de touradas, tornou-se

impossível acomodar no curto período remanescente todos os pedidos existentes, pelo

que interessa, a título excecional e apenas para as épocas de 2021 e 2022, alterar os

limites temporais que para elas se encontram fixados. Para tal opta-se por prolongar o

período de realização de 2021 até 15 de novembro e de antecipar o início das touradas

em 2022 para a segunda-feira após a Páscoa.

Assim, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do

Partido Socialista apresenta à Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos

Açores o seguinte Projeto de Decreto Legislativo Regional:

Artigo 1.°
Objeto

O presente diploma altera, exclusivamente para os anos de 2021 e 2022, o período de

realização das touradas à corda a que se refere o n.° 1 do artigo 49.° do Decreto

Legislativo Regional n.° 37/2008/A, de 5 de agosto, na sua versão atual.
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Artigo 2°
Período de realização em 2021 e 2022

1. O período de realização de touradas á corda de 2021 termina no dia 15 de

novembro.

2. O período de realização de touradas á corda em 2022 inicia-se no dia 18 de abril.

Artigo 2.°
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Horta, 15 de outubro de 2021

Os Deputados

Vasco Cordeiro

Andreia Costa
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Sandra Faria

Miguel Costa
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Berto Messiaç

Rodolfo Franca

Sérgio Ávila



Avaliação Prévia de Impacto de Gênero

1 - Identificação de iniciativa

Projeto de Decreto Legislativo Regional - Regime excecional do período de realização de

touradas à corda em 2021 e 2022

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

"(cf. art. 1°)

O presente diploma altera, exclusivamente para os anos de 2021 e 2022, o período de realização das

touradas à corda a que se refere o n.° 1 do artigo 49.° do Decreto Legislativo Regional n.° 37/2008/A, de 5

de agosto, na sua versão atual."

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

Sim DNao S

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

Clique íui loque aqui piira iiUroduzir 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:

l.l

0 projeto ou a proposta de lei afetará os direitos
das mulheres ou dos homens de forma direta ou

indireta?
• X • • X •

Notas: t liqiie 01! loque aqui pura introduzir texto

2 .4cesso:

2.)
0 ntimero de homens e mulheres que beneficiam
da aplicação da lei é igual? X • • • •

Notas: (.liquc uii roque aqui para inrrodu/ir texto.

2.2
A lei permite que os homens e mulheres participem
de igual modo? X • • • X •

Notas: Clique ou tuqiie ik|iii para mtrrkiiiyir lexio.

3 Recursos:

3.1

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos

recursos (tempo, financeiros, informação)
necessários para poderem beneficiar da aplicação
da lei?

• • • X •

Notas: C.iiqtie ou loque aqui para iniiodu/ir texto.

3.2
A lei promove uma distribuição igual de recursos
entre homens e mulheres? X • • • •

Notas: Cliqiie 011 toque aqui para inirodii/ir to.xto.

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?

• X • • X •

Notas: t lique ou toque aqui p.ua introduzir texto.



('laiuc iHi Uiquc para imrociti/ir fcxto.

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?

• X • • X •

Notas; Cüqiiv- isiiloque acjm para iiilnHlu/ir levlo

Totais: 4 3 0 0 7 0

5 - Conclusão/propostas de melhoria

A presente iniciativa não tem incidência sobre o impacto de gênero.


