
 
 
 

                                                                                             
 

 

    A SUA EXCELÊNCIA  

                                                                           O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

                                                                           DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

S/108/2022/XII 

Assunto: Projeto de Resolução – PELA PREVISIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS DAS JUNTAS DE FREGUESIA DOS 

AÇORES 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem, pelo presente, nos termos regimentais 

aplicáveis, entregar à mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

e a Vossa Excelência, para efeitos de admissão, a iniciativa melhor identificada em 

epígrafe. 

 

Solicita-se ainda, ao abrigo dos artigos 146.º e 147.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a declaração da urgência e dispensa de 

exame em Comissão do Projeto de Resolução em epígrafe, considerando a clareza de 

objetivos da iniciativa, a sua natureza, oportunidade e o seu próprio objeto. 

 

O primeiro signatário da iniciativa, para efeitos de comunicação da decisão de admissão 

ou rejeição, é o mesmo que subscreve o presente ofício. 

 

Horta, 21 de junho de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do Grupo Parlamentar 

 

Vasco Alves Cordeiro 

E/1855/2022 Proc.º 109/124/XII 21/06/2022  
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 

PELA PREVISIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E 

FINANCEIROS DAS JUNTAS DE FREGUESIA DOS AÇORES 

 

 

Como é público as Juntas de Freguesia dos Açores debatem-se, no momento presente, com 

problemas graves de falta de recursos humanos, bem como com limitados recursos 

financeiros para contratação de mais trabalhadores, face ao acervo de competências que 

pela lei ou por contrato ou protocolo vão assumindo para fazer face às necessidades das 

respetivas populações. 

 

Se parte destes problemas deriva de limitações legais decorrentes da Lei de Finanças Locais, 

outra decorre das opções políticas que, recentemente, foram assumidas na Região e que, 

direta ou indiretamente, influenciaram decisões e opções políticas e orçamentais dos 

executivos das nossas freguesias, muitos deles recém-eleitos, surpreendidos pela 

impossibilidade de fazer concretizar muitos dos compromissos que assumiram perante as 

suas comunidades. 

 

Neste particular releva a decisão assumida pelo Governo Regional dos Açores de acabar, por 

mero capricho ideológico, com os colaboradores inscritos em Programas Ocupacionais nas 

freguesias da Região, sem ter acautelado qualquer alternativa para as pessoas e para as 

instituições.  

 

Ora, o resultado imediato dessa decisão tem sido de que as Juntas de Freguesia, na sua 

grande maioria, não estão a conseguir dar resposta aos trabalhos que antes faziam de 

limpeza e manutenção dos espaços públicos e ecopontos, por exemplo, mas também de 

transporte de crianças e idosos, trânsito, habitação, apoio social, educação, cultura e 

desporto, entre tantos outros serviços. 
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Terminar com os Programas Ocupacionais foi assim uma opção política do Governo Regional, 

mas como todas as opções, ela devia ter sido avaliada e ponderados os seus efeitos. E, neste 

momento, esses efeitos são preocupantes e as respostas no mínimo contraditórias. 

 

O Governo Regional anunciou no passado dia 7 de maio, um reforço, para este ano, na 

dotação prevista para o programa “ECO-FREGUESIA, freguesia limpa” no valor de 1 milhão 

de euros, referindo a Senhora Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego, que – por via disso – seria possível reforçar a capacidade financeira das Juntas de 

Freguesia “com o intuito de poderem recrutar recursos humanos pela via da contratação em 

vez de recorrer de forma frequente e sistemática aos programas ocupacionais”. Ora, mesmo 

que não quiséssemos classificar essa solução de ilegal, que o é face à Lei de Finanças Locais, 

ela, como facilmente se percebe, não é exequível. Basta atender aos custos de contratação 

de um trabalhador pelo período de um ano, com todos os seus direitos garantidos 

(remuneração e prestações sociais). 

 

Talvez por isso, a 8 de junho, o Presidente do Governo dos Açores, recebendo a delegação 

da ANAFRE, e sem se comprometer no que às suas competências diz respeito, tenha 

preferido o escudo de uma futura revisão da Lei das Finanças Locais e um futuro, e incerto, 

regime de cooperação técnica e financeira com as freguesias para promover “um reforço de 

meios financeiros para as freguesias no seu todo e em particular para as freguesias das 

Regiões Autónomas”, com “sobrecustos associados”. 

 

Acontece que, uma semana decorrida após essas declarações, a 14 de junho, em resposta 

a um Requerimento do PS, o Governo Regional alvitra o programa PROSA QUALIFICA, como 

espécie de cura para todos os males, e para a questão dos trabalhadores das juntas de 

freguesia em particular, parecendo esquecer que os impedimentos previstos nesse mesmo 

programa inviabilizam o objetivo pretendido pelas Juntas de Freguesia da Região.  

 

Mais uma vez e, tal como já vem acontecendo nas escolas dos Açores, o Governo teve pressa 

e, com essa pressa, abandonou as Juntas de Freguesia dos Açores e os seus trabalhadores 

à sua sorte! 

 

Facto é que não se vislumbra qualquer medida imediata, concreta e real, a ser tomada pelo 

Governo Regional para ajudar as Juntas de Freguesia dos Açores a solucionar estes 
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problemas. Facto é que, a exemplo de muitas outras situações, o Governo Regional falha na 

ação.  

 

Como o Governo Regional tem obrigação de saber para qualquer Junta de Freguesia poder 

promover a contratação de trabalhadores, mesmo que não seja para o quadro de pessoal da 

autarquia, está obrigada legalmente a ter previsão e receita própria e certa suficiente para 

esse efeito, salário e prestações sociais, e pelo tempo de duração do mesmo.  

 

Isto é, a exemplo da situação dos contratos inter-administrativos entre os municípios e as 

juntas de freguesia celebrados para o espaço temporal de um mandato, torna-se crucial 

assegurar uma previsibilidade e estabilidade financeira e contratual nas relações de 

cooperação entre o Governo Regional e as Juntas de Freguesia que permita a estas 

instituições a contratação de recursos humanos alocados às competências que pretendem 

desenvolver. 

 

Ora o que oferece, neste momento, o Governo Regional às juntas de freguesia dos Açores e 

aos seus fregueses é precisamente o oposto, é um cenário incerto, casuístico, contraditório 

e até inexequível no seu tempo e modo. 

 

 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais, o Grupo Parlamentar do 

PS/Açores propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende 

ao Governo Regional dos Açores que: 

 

1 – Promova a alteração da vigência dos acordos, protocolos e contratos-programa 

celebrados entre o Governo Regional e as Juntas de Freguesia da Região, para um prazo até 

31 de dezembro de 2024, no sentido de lhes dar maior previsibilidade. 

 

2 - Promova a alteração da participação financeira da Região dos acordos, protocolos e 

contratos-programa celebrados entre o Governo Regional e as Juntas de Freguesia da 

Região, para o período orçamental de 2022, 2023 e 2024, no sentido de lhes dar maior 

sustentabilidade financeira. 
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3 - Proceda à prorrogação urgente e extraordinária, pelo prazo máximo de mais doze meses, 

da afetação às Juntas de Freguesia da Região, de trabalhadores que estiveram ou estejam 

abrangidos por programas de inserção profissional, nos últimos seis meses, no sentido de dar 

às juntas de freguesia maior capacidade técnica para cumprir com as respetivas 

competências. 

 

Horta, 21 de junho de 2022 

 

 

Os Deputados 

 

Vasco Cordeiro 

 

Sandra Faria 

 

Marta Matos 

 

Mário Tomé 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Ramos 

 

Berto Messias 

 

Andreia Costa 

 

Carlos Silva 


