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Excelencia. 

Excelentfssima Senhora Presidente da Assembleia 

Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores 

Ao abrigo das disposic;oes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda/ Ac;ores apresenta a seguinte proposta de substituic;ao integral a proposta de 

alterac;ao, eliminac;ao e aditamento a Proposta de Decreta Legislative Regional n.Q 39/XI -

"Regime Jurfdico de Apoio ao Cu idador Informal na Regiao Aut6noma dos Ac;ores". 

Com os melhores cumprimentos. 

0 Grupo Parlamentar do BE/Ac;ores 

(Antonio Lima) 

(Paulo Mendes) 

Horta, 11 de setembro de 2019 
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Proposta de substitui~;ao integral a proposta de altera~;ao, elimina~;ao e aditamento a 
Proposta de Decreta Legislative Regional n.!! 39/XI- "Regime Jurfdico de Apoio ao Cuidador 

Informal na Regiao Aut6noma dos A~;ores". 

Proposta de elimina~;ao 

Art. 9.!! 

Eliminado 

Propostas de altera~;ao 

"Artigo 7.0 

[ ... ] 
1. Os cuidadores informais tem acesso aos servic;:os da rede de apoio formal, quando deles 

dependa a continuidade da pessoa cuidada no seu meio natural de vida . 

2. Eliminado 

3. Eliminado 

Artigo 8.!! 
Direito ao Descanso 

1. Os cuidadores informais tem direito a pelo menos quatro dias de descanso par cada 

mes de prestac;:ao de cuidados, assegurados mediante a prestac;:ao de cuidados 

domiciliarios formais par parte das Equipas Multidisciplinares ou pela possibilidade de 

estadia de curta durac;:ao da pessoa cuidada em unidade de internamento da Rede de 

Cuidados Continuados da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores. 

2. Esse direito pode ser gozado em perfodos semanais, mensa is ou anuais. 

3. Os cuidadores informais tem direito a onze dias consecutivos de descanso, para efeito 

de ferias, assegurados mediante a prestac;:ao de cuidados domiciliarios formais par 

parte de Equipas Multidisciplinares ou pela estadia de curta durac;:ao da pessoa 
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cuidada em unidade de internamento da Rede de Cuidados Continuados da Regiao 

Aut6noma dos A~ores. 

4. A gestao dos cuidados disponibilizados para possibilitar o descanso do cuidador 

compete ao Gabinete de apoio ao cuidador informal. 

Artigo 12.0 

[ .. . ] 

1. Os cuidadores informais tern direito a atendimento prioritario nos servic;:os 

publicos regionais por forma a facilitar a conciliac;:ao da vida familiar, pessoal e 

a atividade profissional com a prestac;:ao de cuidados devidos a pessoa 

cuidada, mediante apresentac;:ao de cartao de identificac;:ao de cuidador 

informal , sem prejuizo do estabelecido no Decreto-Lei n. 0 58/2016 de 29 de 

agosto. 

2. Acesso preferencial a cuidados de saude pela equipa da sua respetiva unidade 

de saude familiar. 

1. [ ... ] 

Artigo 13.2 

[ ... ] 

a) Defini~ao da quantidade de cuidados que querem au podem prestar; 

b) Defini~ao do nfvel de participa~ao que querem ter no processo de cuidados; 

c) Anterior alfnea a) 

d) Anterior alfnea b) 

e) Anterior alfnea c) 

f) Anterior alfnea d) 

g) Anterior alfnea e) 

h) Anterior alfnea f) 

i) Anterior alfnea g) 

2. [ ... ] 
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Artigo 14.2 

[ ... ) 

1. [ ... ] 

2. [ ... ] 

3. [ ... ] 

4. Mediante a apresentac;:ao do cartao de identificac;:ao e garantida a possibilidade de 

acompanhamento a pessoa de quem cuidam em todos os procedimentos em que esta 

requeira a sua presenc;:a ou a mesma seja considerada necessaria, bern como o acesso 

livre aos servic;:os de internamento e a participac;:ao no processo de cuidados a pessoa 

de quem cuidam . 

Artigo 15.2 

[ ... ) 
1. [ ... ] 

2. [ ... ] 

a) [ ... ] 

b) [ ... ] 

c) [ ... ] 

d) [ ... ] 

e) [ ... ] 

f) [ ... ] 

g) [ ... ] 

h) [ ... ] 

3. [ ... ] 

4 . [ ... ] 

Proposta de aditamento: 

"Artigo 21-A 

Disposic;:oes finais 



-------------- -------------, 

Bloco 
de Esquerda 

A~ores 

I Grupo Parlamentar I 

A cria~ao do presente estatuto nao prejudica a aplica~ao aos cuidadores informais e as pessoas 

cuidadas de outras medidas legais que vierem a ser aprovadas e implementadas, quer de 

ambito nacional quer regional, designadamente nas areas da saude, do trabalho, da educa~ao, 

da seguran~a social e fiscal." 

0 Grupo Parlamentar do BE/A~ores 

(Antonio Lima) 

(Paulo Mendes) 

Horta, 11 de setembro de 2019 


