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Fátima Santos

Assunto: FW: Pedido de Parecer

De: Ana Vieira <anavieira.iacacores@gmail.com>  
Enviada: 6 de maio de 2021 15:45 
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Cc: Instituto de Apoio à Açores Criança <iacacores@gmail.com>; IAC‐Açores CIEV <cdij.ciev@gmail.com> 
Assunto: Re: Pedido de Parecer 
 
 

Exmo.s Senhores, 

 
Acusamos receção do Vosso pedido, que mereceu a nossa melhor atenção. Só agora nos foi possível remeter a 
resposta, facto pelo qual pedimos desde já as nossas desculpas. 
 
Em relação ao assunto em apreço, incumbiu‐me a Direção do IAC‐Açores de Vos comunicar que o IAC‐

Açores  louva  e secunda a iniciativa legislativa, aderindo aos seus fundamentos e às ações propostas, as 
quais considera necessárias e relevantes, corroborando os dados adquiridos ao longo de mais de anos de 
trabalho no âmbito da n/ valência CIEV. 
 
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
 
 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
De: Rui Silva <rsilva@alra.pt> 
Date: sexta, 16/04/2021 à(s) 09:56 
Subject: Pedido de Parecer 
To: cdij.ciev@gmail.com <cdij.ciev@gmail.com> 
 

Exmo(a). Senhor(a)  

Coordenador(a) do CIEV 

Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, 

  

Encarrega‐me o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de lhe remeter o ofício e iniciativa sobre o 
assunto em referência. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Rui Silva 

Assistente Técnico 
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Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice‐Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901‐858 Horta 

Tlf. +351 292207666 

  

 

 

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando 
o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to 
make any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the 
sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and 
consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 
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‐‐  
Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil ‐ CIEV 
Instituto de Apoio à Criança ‐ Açores 
Caminho da Levada ER  nº 170 
9500‐079  Ponta Delgada 
Telefone ‐ 296 301 360  
Telemóvel ‐ 91 050 55 78 
Email ‐ cdij.ciev@gmail.com 
 
 
   
*AVISO DE CONFIDENCIALIDADE* 

*Esta mensagem de correio eletrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, 

caso existam, são confidenciais e destinados apenas à (s) pessoa (s) ou 

entidade (s) acima referida (s), podendo conter informação confidencial, 

privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou 

distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, 

ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou 

divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela 

contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos 

de imediato, por correio eletrónico, para o endereço acima e apague este 

e-mail do seu sistema. Muito obrigada.* 

 
 
 
‐‐  
ANA  ISABEL VIEIRA  
Secretária Geral 
IAC‐Açores 
T: 296 301360  Móvel: 910505574 
 

 

*AVISO DE CONFIDENCIALIDADE* 

*Esta mensagem de correio eletrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, 

caso existam, são confidenciais e destinados apenas à (s) pessoa (s) ou 

entidade (s) acima referida (s), podendo conter informação confidencial, 

privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou 

distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, 

ou se ela lhe foi enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou 

divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela 

contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos 

Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e localizações corretos.
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de imediato, por correio eletrónico, para o endereço acima e apague este 

e-mail do seu sistema. Muito obrigada.* 


