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Secretário -Geral do respetivo instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão.»

A República Portuguesa é Parte no mesmo Acordo, o 
qual foi aprovado pela Resolução da Assembleia da Repú-
blica n.º 42/2007 e ratificado pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 92/2007, ambos publicados no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 174, de 10 de setembro de 2007.

O instrumento de ratificação foi depositado a 3 de ou-
tubro de 2007, estando este Acordo em vigor para a Repú-
blica Portuguesa desde 2 de novembro de 2007, conforme 
o Aviso n.º 18/2008, publicado no Diário da República, 
1.ª série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2008.

Departamento de Assuntos Jurídicos, 5 de abril de 
2018. — A Diretora, Susana Vaz Patto.

111259635 

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 16/2018/A

Plano de ação para fazer face ao despedimento 
coletivo da Cofaco

Considerando que a 13 de julho de 2017, por inicia-
tiva do PSD Açores, foi apresentada, e aprovada por una-
nimidade, uma proposta de resolução que recomendou 
ao Governo Regional dos Açores que encetasse todas as 
diligências conducentes à viabilização das intenções do 
promotor, Cofaco Açores, de construir uma nova unidade 
fabril na Madalena do Pico, assegurando a manutenção 
dos postos de trabalho;

Considerando que a Cofaco é uma empresa presente na 
ilha do Pico desde 1963, sendo neste momento o maior 
empregador da ilha e que manteve sempre uma ligação de 
proximidade e carinho com as gentes da ilha, e particular-
mente da Madalena, tendo desempenhado durante muitos 
anos, para além do papel económico, um importante papel 
social e mesmo cultural;

Considerando que o encerramento da Cofaco irá afetar 
diretamente cerca de cento e oitenta postos de trabalho, 
na sua maioria mão -de -obra feminina, que serão extintos 
a partir de abril, sendo outros afetados de forma indireta, 
e estando ainda em causa a sobrevivência de unidades de 
comércio local e de pequenas empresas que lhe fornecem 
bens e serviços;

Considerando que os empregos diretos garantidos pela 
Cofaco no Pico representam 3 % da população ativa desta 
ilha, ultrapassando os 6 % se considerarmos só o concelho 
da Madalena;

Considerando que o despedimento coletivo do maior 
empregador privado da ilha do Pico irá ter como conse-
quência imediata o aumento drástico e repentino da taxa 
de desemprego nesta ilha;

Considerando que o setor que poderá fazer face ao 
enorme impacto económico desta ocorrência é o turismo;

Considerando que, dada a importância que o salário 
feminino teve e tem para a emancipação da mulher e para 
o esbater da desigualdade de género, o encerramento da 
Cofaco afetará de forma drástica a independência de 

muitas mulheres e o seu contributo para o rendimento 
familiar;

Considerando que o Governo Regional já afirmou que 
existe uma candidatura da Cofaco a apoios comunitários 
para a construção de uma nova unidade fabril na ilha do 
Pico, não havendo, no entanto, garantia que a nova fábrica 
seja mesmo aprovada e construída;

Considerando que neste hiato de tempo entre o encer-
ramento da Cofaco e a abertura da nova fábrica, as traba-
lhadoras e os trabalhadores devem ter a possibilidade de 
valorizar as suas competências;

Considerando, por fim, que o Governo Regional deve 
assumir uma atitude de exigência, acompanhamento e 
empenho na manutenção dos postos de trabalho da Cofaco 
na ilha do Pico;

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores resolve, nos termos regimentais aplicáveis e 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Estatuto 
Político -Administrativo da Região Autónoma dos Açores, 
recomendar ao Governo Regional dos Açores, no prazo 
máximo de 2 meses, a elaboração de um Plano de Ação que 
atente aos trabalhadores e à economia da ilha e que verse 
as seguintes ações, entre outras consideradas relevantes 
pelo Governo Regional, a vigorar no período em que a 
fábrica estiver fechada:

Criar um grupo de trabalho, que inclua representantes 
dos diversos órgãos do Governo Regional e das autarquias 
envolvidos no licenciamento e apoio ao investimento de 
unidades industriais, para acompanhar e assessorar o pro-
motor Cofaco no sentido de agilizar e apoiar a definição 
estratégica do investimento;

Apoiar e reforçar o enquadramento de projetos de 
autoemprego e de empreendedorismo em programas e 
instrumentos de apoio, promovendo o encaminhamento 
dos interessados para apoio técnico relevante;

Permitir o enquadramento e abertura de cursos na 
Escola Profissional do Pico que possibilitem aos traba-
lhadores e às trabalhadoras da Cofaco a oportunidade 
de terminarem a escolaridade obrigatória, nos dois anos 
que medeiam entre o encerramento e a abertura da nova 
unidade fabril;

Autorizar a abertura de cursos na Escola Profissio-
nal do Pico que permitam aos trabalhadores e às traba-
lhadoras da Cofaco a oportunidade de atualização de 
competências;

Encetar diligências que conduzam à majoração dos 
apoios sociais às famílias, nomeadamente através da ma-
joração do subsídio de desemprego, por forma a garantir 
o mesmo nível de rendimento;

Assegurar o pagamento da creche dos filhos dos fun-
cionários da Cofaco, no período que medeia entre o en-
cerramento e a abertura da nova unidade fabril, situação 
que era assegurada pela entidade empregadora;

Incentivar e ajudar a desenvolver atitudes de procura 
ativa de emprego;

Promover a criação de circuitos de produção, divulgação 
e comercialização de produtos locais, de modo a potenciar 
o território e a empregabilidade;

Desenvolver um plano específico de divulgação da ilha 
do Pico e do Triângulo;

Melhorar as acessibilidades à ilha do Pico, diretamente 
com o exterior da Região e no acesso a esta a partir de 
outras ilhas;
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Aumentar a disponibilidade de lugares, entre os me-
ses de maio a outubro, nos voos para a ilha do Pico e do 
Triângulo.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores, na Horta, em 21 de março de 2018.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luísa Luís.
111259651 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 17/2018/A

Prorrogação do prazo para apresentação do relatório final 
da Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia (CEVERA)

Considerando que a Comissão Eventual para a Reforma 
da Autonomia (CEVERA) foi constituída pela Resolução 
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
n.º 4/2017/A, de 24 de fevereiro;

Considerando que na mencionada iniciativa legislativa 
consta que «No prazo de um ano, a contar da data da sua 

constituição, a Comissão apresenta ao Plenário o respetivo 
relatório» [cf. n.º 1 do artigo 5.º];

Considerando a necessidade de proceder a uma prorro-
gação do prazo em apreço;

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
dos Açores resolve, nos termos regimentais aplicáveis e 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Estatuto 
Político -Administrativo da Região Autónoma dos Açores, 
aprovar o seguinte:

Artigo único

O prazo para apresentação em Plenário do relatório 
final da Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia 
estabelecido pela Resolução da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Açores n.º 4/2017/A, de 24 de 
fevereiro, é prorrogado por um ano.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores, na Horta, em 23 de março de 2018.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luísa Luís.
111259781 
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