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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 116/97
de 4 de Novembro

Estatuto do Trabalhador-Estudante

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 164.o, alínea d), 168.o, n.o 1, alínea b), e 169.o,
n.o 3, da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto do diploma

O presente diploma contém o regime jurídico do tra-
balhador-estudante, sem prejuízo dos direitos e regalias
consignados em legislação ou regulamentação de tra-
balho mais favorável.

Artigo 2.o

Âmbito de aplicação

1 — Para efeitos de aplicação do presente diploma,
considera-se trabalhador-estudante todo o trabalhador
por conta de outrem, independentemente do vínculo
laboral, ao serviço de uma entidade pública ou privada
e que frequente qualquer nível do ensino oficial ou equi-
valente, incluindo cursos de pós-graduação, realização
de mestrados ou doutoramentos, em instituição pública,
particular ou cooperativa.

2 — Ficam ainda abrangidos pelas disposições cons-
tantes da presente lei, com excepção dos artigos 3.o,
4.o, 6.o e 10.o, n.o 1, os estudantes que se encontrem
numa das seguintes situações:

a) Sejam trabalhadores por conta própria;
b) Frequentem cursos de formação profissional ou

programas de ocupação temporária de jovens,
desde que com duração igual ou superior a seis
meses.

3 — Não perdem o estatuto de trabalhador-estudante
aqueles que, estando por ele abrangidos, sejam entre-
tanto colocados na situação de desemprego involuntário.

Artigo 3.o

Horário de trabalho

1 — As empresas ou serviços devem elaborar horários
de trabalho específicos para os trabalhadores-estudan-
tes, com flexibilidade ajustável à frequência das aulas
e à inerente deslocação para os respectivos estabele-
cimentos de ensino.

2 — Quando não seja possível a aplicação do regime
previsto no número anterior, o trabalhador-estudante
será dispensado até seis horas semanais, sem perda de
retribuição ou de qualquer outra regalia, se assim o
exigir o respectivo horário escolar.

3 — A opção entre os regimes previstos nos números
anteriores será objecto de acordo entre a entidade
empregadora, os trabalhadores interessados e as suas
estruturas representativas, em ordem a conciliar os direi-
tos dos trabalhadores-estudantes com o normal funcio-
namento das empresas ou serviços.

4 — Não existindo o acordo previsto no número ante-
rior, aplicar-se-á supletivamente o regime previsto nos
n.os 2 e 5 do presente artigo.

5 — A dispensa de serviço para frequência de aulas
prevista no n.o 2 do presente artigo poderá ser utilizada
de uma só vez ou fraccionadamente e depende da dura-
ção do trabalho semanal, nos seguintes termos:

a) Duração de trabalho entre vinte e vinte e nove
horas — dispensa até três horas;

b) Duração de trabalho entre trinta e trinta e três
horas — dispensa até quatro horas;

c) Duração de trabalho entre trinta e quatro e
trinta e sete horas — dispensa até cinco horas;

d) Duração de trabalho igual ou superior a trinta
e oito horas — dispensa até seis horas.

6 — O período normal de trabalho de um trabalha-
dor-estudante não pode ser superior a oito horas por
dia e a quarenta horas por semana, no qual se inclui
o trabalho suplementar, excepto se prestado por casos
de força maior.

7 — Mediante acordo, podem as partes afastar a apli-
cação do número anterior em favor do regime flexível
previsto na lei geral, tendo o trabalhador-estudante
direito, nesse caso, a um dia por mês de dispensa de
trabalho, sem perda de remuneração.

Artigo 4.o

Regime de turnos

1 — O trabalhador-estudante que preste serviço em
regime de turnos tem os direitos conferidos no artigo
anterior, desde que o ajustamento dos períodos de tra-
balho não seja totalmente incompatível com o funcio-
namento daquele regime.

2 — Nos casos em que não seja possível a aplicação
do disposto no número anterior, o trabalhador tem
direito de preferência na ocupação de postos de trabalho
compatíveis com a sua aptidão profissional e com a pos-
sibilidade de participar nas aulas que se proponha
frequentar.

Artigo 5.o

Prestação de provas de avaliação

1 — O trabalhador-estudante tem direito a ausen-
tar-se, sem perda de vencimento ou de qualquer outra
regalia, para prestação de provas de avaliação, nos
seguintes termos:

a) Até dois dias por cada prova de avaliação, sendo
um o da realização da prova e o outro o ime-
diatamente anterior, incluindo sábados, domin-
gos e feriados;

b) No caso de provas em dias consecutivos ou de
mais de uma prova no mesmo dia, os dias ante-
riores serão tantos quantas as provas de ava-
liação a efectuar, aí se incluindo sábados, domin-
gos e feriados;

c) Os dias de ausência referidos nas alíneas ante-
riores não poderão exceder um máximo de qua-
tro por disciplina.

2 — Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos
trabalhadores-estudantes na estrita medida das neces-
sidades impostas pelas deslocações para prestar provas
de avaliação.
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3 — As entidades empregadoras podem exigir, a todo
o tempo, prova da necessidade das referidas deslocações
e do horário das provas de avaliação de conhecimentos.

4 — Para efeitos da aplicação do presente artigo, con-
sideram-se provas de avaliação todas as provas escritas
e orais, incluindo exames, bem como a apresentação
de trabalhos, quando estes as substituam.

Artigo 6.o

Férias e licenças

1 — Os trabalhadores-estudantes têm direito a mar-
car as férias de acordo com as suas necessidades esco-
lares, salvo se daí resultar comprovada incompatibili-
dade com o plano de férias da entidade empregadora.

2 — Os trabalhadores-estudantes têm direito ao gozo
interpolado de 15 dias de férias à sua livre escolha,
salvo no caso de incompatibilidade resultante do encer-
ramento para férias do estabelecimento ou do serviço.

3 — Em cada ano civil, os trabalhadores-estudantes
podem utilizar, seguida ou interpoladamente, até 10 dias
úteis de licença, com desconto no vencimento mas sem
perda de qualquer outra regalia, desde que o requeiram
nos seguintes termos:

a) Com quarenta e oito horas de antecedência, no
caso de se pretender um dia de licença;

b) Com oito dias de antecedência, no caso de se
pretender dois a cinco dias de licença;

c) Com um mês de antecedência, caso se pretenda
mais de cinco dias de licença.

Artigo 7.o

Efeitos profissionais da valorização escolar

1 — Ao trabalhador-estudante devem ser proporcio-
nadas oportunidades de promoção profissional ade-
quada à valorização obtida por efeito de cursos ou
conhecimentos adquiridos, não sendo, todavia, obriga-
tória a reclassificação profissional por simples obtenção
desses cursos ou conhecimentos.

2 — Têm direito, em igualdade de condições, no
preenchimento de cargos para os quais se achem habi-
litados por virtude dos cursos ou conhecimentos adqui-
ridos, todos os trabalhadores que os tenham obtido na
qualidade de trabalhador-estudante.

Artigo 8.o

Isenções e regalias dos estabelecimentos de ensino

1 — Os trabalhadores-estudantes não estão sujeitos
a quaisquer normas que obriguem à frequência de um
número mínimo de disciplinas ou cadeiras de determi-
nado curso, em graus de ensino em que isso seja possível,
ou a normas que instituam regimes de prescrição ou
impliquem mudança de estabelecimento.

2 — Os trabalhadores-estudantes não estão ainda
sujeitos a quaisquer disposições legais que façam depen-
der o aproveitamento escolar da frequência de um
número mínimo de aulas por disciplina ou cadeira.

3 — Os trabalhadores-estudantes não estão sujeitos
a normas que limitem o número de exames a realizar
na época de recurso.

4 — Os trabalhadores-estudantes gozam de uma
época especial de exames em todos os cursos e em todos
os anos lectivos.

5 — Os exames e provas de avaliação, bem como os
serviços mínimos de apoio aos trabalhadores-estudantes,
deverão funcionar também em horário pós-laboral,
quando cumpridos os requisitas definidos no n.o 4 do
artigo 12.o

6 — Os trabalhadores-estudantes têm direito a aulas
de compensação sempre que essas aulas, pela sua natu-
reza, sejam pelos docentes consideradas como impres-
cindíveis para o processo de avaliação e aprendizagem.

Artigo 9.o

Requisitos para a fruição de regalias

Para beneficiar das regalias estabelecidas neste
diploma, incumbe ao trabalhador-estudante:

a) Junto à entidade empregadora, fazer prova da
sua condição de estudante, apresentar o res-
pectivo horário escolar e comprovar o aprovei-
tamento no final de cada ano escolar;

b) Junto ao estabelecimento de ensino, comprovar
a sua qualidade de trabalhador ou de se encon-
trar numa das situações previstas no n.o 2 do
artigo 2.o

Artigo 10.o

Cessação de direitos

1 — As regalias previstas nos artigos 3.o e 6.o cessam
quando o trabalhador-estudante não conclua com apro-
veitamento o ano escolar ao abrigo de cuja frequência
beneficiara dessas mesmas regalias.

2 — As restantes regalias estabelecidas no presente
diploma cessam quando o trabalhador-estudante não
tenha aproveitamento em dois anos consecutivos ou três
interpolados.

3 — Para os efeitos dos números anteriores, consi-
dera-se aproveitamento escolar o trânsito de ano ou
a aprovação em pelo menos metade das disciplinas em
que o trabalhador-estudante estiver matriculado, arre-
dondando-se por defeito este número quando neces-
sário, considerando-se falta de aproveitamento a desis-
tência voluntária de qualquer disciplina, excepto se jus-
tificada por facto que não seja imputável ao próprio,
nomeadamente doença prolongada, acidente, gravidez
ou cumprimento de obrigações legais.

4 — No ano subsequente àquele em que perdeu as
regalias previstas neste diploma, pode o trabalhador-es-
tudante requerer novamente a aplicação deste estatuto.

Artigo 11.o

Excesso de candidatos à frequência de cursos

Sempre que o número de pretensões formuladas por
trabalhadores-estudantes no sentido de lhes ser aplicado
o disposto no artigo 3.o do presente diploma se revelar,
manifesta e comprovadamente, comprometedor do fun-
cionamento normal da empresa, fixar-se-á, por acordo
entre os trabalhadores interessados, a hierarquia e a
estrutura representativa dos trabalhadores, o número
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e as condições em que serão deferidas as pretensões
apresentadas.

Artigo 12.o

Cumprimento do presente estatuto

1 — O Governo, no prazo de seis meses a contar da
data de entrada em vigor da presente lei, deverá pro-
mover a criação de um organismo ou serviço ao qual,
na área da educação, competirá o tratamento das ques-
tões específicas dos trabalhadores-estudantes.

2 — A Inspecção-Geral do Trabalho conhecerá, nos
termos do respectivo estatuto, das infracções a este
diploma cometidas pelas entidades empregadoras.

3 — Deverá igualmente o Governo definir as con-
dições de frequência de cursos de formação escolar,
aperfeiçoamento de línguas e actualização profissional.

4 — Deverá ainda o Governo fomentar a criação de
aulas nocturnas nos estabelecimentos de ensino onde
o justifique o número de trabalhadores-estudantes ins-
critos, bem como conceder homologação ao seu fun-
cionamento.

Artigo 13.o

Disposições finais

1 — O presente estatuto terá divulgação obrigatória
em todos os estabelecimentos de ensino.

2 — É revogada a Lei n.o 26/81, de 21 de Agosto.

Aprovada em 31 de Julho de 1997.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 16 de Outubro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 20 de Outubro de 1997.

O Primeiro-Ministro, em exercício, António Manuel
de Carvalho Ferreira Vitorino.

Lei n.o 117/97
de 4 de Novembro

Altera o artigo 60.o do Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários

A Assembleia da República decreta, nos termos dos
artigos 164.o, alínea d), 168.o, n.o 1, alíneas b) e c),
e 169.o, n.o 3, da Constituição, o seguinte:

Artigo único

O artigo 60.o do Estatuto da Ordem dos Médicos
Veterinários, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 368/91, de
4 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 60.o

[. . .]

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, só
os médicos veterinários com inscrição em vigor na
Ordem podem exercer, no território nacional, a título
profissional, a actividade médica veterinária.

2 — O exercício da profissão veterinária em infracção
ao disposto no número anterior constitui crime de usur-
pação de funções, punido nos termos do disposto no
artigo 358.o do Código Penal.»

Aprovada em 2 de Outubro de 1997.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 16 de Outubro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 20 de Outubro de 1997.

O Primeiro-Ministro, em exercício, António Manuel
de Carvalho Ferreira Vitorino.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.o 280/97

Por ordem superior se torna público que, por nota
de 20 de Maio de 1997 e nos termos do artigo 15.o
da Convenção de Supressão da Exigência da Legalização
dos Actos Públicos Estrangeiros, concluída na Haia em
5 de Outubro de 1961, o Ministério dos Negócios Estran-
geiros do Reino dos Países Baixos notificou ter recebido,
em 5 de Novembro de 1996, o instrumento de adesão
da República da Lituânia, nos termos do artigo 12.o,
parágrafo 1.o, da Convenção.

Nos termos do artigo 12.o, parágrafo 1.o, qualquer
Estado não referido no artigo 10.o pode aderir a esta
Convenção. Nos termos do artigo 12.o, parágrafo 2.o,
tal adesão apenas produz efeitos nas relações entre a
República da Lituânia e os Estados Contratantes que,
no prazo de seis meses após a data da recepção desta
notificação, não tenham levantado objecção à sua
adesão.

Esta adesão foi comunicada pelo depositário aos Esta-
dos Contratantes por nota de 6 de Novembro de 1996.
Nenhum deles, no prazo de seis meses mencionado no
artigo 12.o, parágrafo 2.o, que expirou em 20 de Maio
de 1997, levantou objecção a esta adesão. As disposições
da Convenção entraram em vigor, nos termos do
artigo 12.o, parágrafo 3.o, entre a República da Lituânia
e os Estados Contratantes em 19 de Julho de 1997.

Portugal é parte na mesma Convenção, que foi apro-
vada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.o 48 450, de
24 de Junho de 1968, tendo depositado o seu instru-
mento de ratificação em 6 de Dezembro de 1968, con-
forme aviso publicado no Diário do Governo, 1.a série,
n.o 50, de 28 de Fevereiro de 1969. As entidades com-
petentes em Portugal para emitir a apostilha são a Pro-
curadoria-Geral da República e as procuradorias-gerais
distritais, conforme aviso publicado no Diário do
Governo, 1.a série, n.o 78, de 2 de Abril de 1969.

Departamento de Assuntos Jurídicos, 8 de Outubro
de 1997. — O Director, José Maria Teixeira Leite Martins.
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Aviso n.o 281/97

Por ordem superior se faz público que, segundo comu-
nicação da Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual, o Governo da República da Gâmbia depositou,
em 9 de Setembro de 1997, o instrumento de adesão
ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
(PCT), concluído em Washington a 19 de Junho de 1970,
modificado a 28 de Setembro de 1979 e a 3 de Fevereiro
de 1984.

O referido Tratado entrará em vigor para a República
da Gâmbia a 9 de Dezembro de 1997.

Este Tratado foi aprovado para adesão por Portugal,
nos termos do Decreto n.o 29/92, de 25 de Junho, tendo
sido depositado o correspondente instrumento em 24
de Agosto de 1992, conforme aviso publicado no Diário
da República, 1.a série, n.o 235, de 12 de Outubro de
1992.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 14 de
Outubro de 1997. — O Director de Serviços das Orga-
nizações Económicas Internacionais, João Perestrello
Cavaco.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Decreto-Lei n.o 302/97
de 4 de Novembro

O Decreto-Lei n.o 93/97, de 23 de Abril, que aprovou
a Lei Orgânica da Escola de Pesca e da Marinha de
Comércio (EPMC), prevê no artigo 21.o, n.o 6, que os
cursos ministrados na EPMC, bem como os respectivos
planos curriculares e conteúdos programáticos, são
aprovados por portaria conjunta dos Ministros da Edu-
cação, para a Qualificação e o Emprego e da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, mediante pro-
posta fundamentada do director da EPMC, ouvido o
conselho pedagógico.

Ora, considerando que a Direcção-Geral de Portos,
Navegação e Transportes Marítimos é o organismo que,
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 319/93, de
21 de Setembro, tem como atribuição assegurar o cum-
primento das normas nacionais e internacionais, as con-
dições conducentes à certificação do pessoal do mar
e ainda verificar as condições legais e técnicas do exer-
cício da actividade do pessoal do mar, nomeadamente
no que se refere à inscrição marítima, carreiras e cer-
tificação, e que, por isso, incumbirá sempre ao Minis-
tério do Equipamento, do Planeamento e da Adminis-
tração do Território subscrever as propostas da EPMC
e, por conseguinte, aprovar a prevista portaria, urge alte-
rar o disposto no n.o 6 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 93/97, de 23 de Abril.

Considerando ainda, nos termos do n.o 1 do artigo 24.o
do Decreto-Lei n.o 104/89, de 6 de Abril, complemen-
tado com o estabelecido no n.o 2 do mesmo artigo, e
pelo exposto nos artigos 16.o e 21.o da Portaria
n.o 1086/90, de 27 de Outubro, que aquele Ministério
tem participação directa na criação e regulamentação
da actividade formativa a realizar naquela Escola, no
âmbito dos cursos e exames a efectivar a todo o pessoal
do mar, isto é, abrangido pelo Regulamento de Inscrição
Marítima;

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 16.o, n.o 1, do Decre-

to-Lei n.o 74/96, de 18 de Junho, e nos termos do n.o 2
do artigo 198.o da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:

Artigo único

O n.o 6 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 93/97, de
23 de Abril, passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 21.o

Organização do ensino

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — Os cursos ministrados na EPMC, bem como os

respectivos planos curriculares e conteúdos programá-
ticos, são aprovados por portaria conjunta dos Ministros
do Equipamento, do Planeamento e da Administração
do Território, da Educação, para a Qualificação e o
Emprego e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, mediante proposta fundamentada do direc-
tor da EPMC, ouvido o conselho pedagógico.»

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4
de Setembro de 1997. — António Manuel de Oliveira
Guterres — António Luciano Pacheco de Sousa
Franco — João Cardona Gomes Cravinho — Manuel
Maria Cardoso Leal — Eduardo Carrega Marçal
Grilo — António de Lemos Monteiro Fernandes — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho.

Promulgado em 16 de Outubro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 20 de Outubro de 1997.

O Primeiro-Ministro, em exercício, António Manuel
de Carvalho Ferreira Vitorino.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Decreto-Lei n.o 303/97
de 4 de Novembro

Na sequência do requerimento apresentado pela
CESPU — Cooperativa de Ensino Superior Politécnico
e Universitário, C. R. L.;

Instruído o processo nos termos da lei;
Considerando o disposto no Estatuto do Ensino Supe-

rior Particular e Cooperativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.o 16/94, de 22 de Janeiro, alterado, por ratificação,
pela Lei n.o 37/94, de 11 de Novembro:

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Estabelecimento de ensino

É reconhecido o interesse público da Escola Superior
de Saúde do Vale do Sousa.
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Artigo 2.o

Entidade instituidora

A entidade instituidora do estabelecimento de ensino
é a CESPU — Cooperativa de Ensino Superior Poli-
técnico e Universitário, C. R. L.

Artigo 3.o

Natureza do estabelecimento de ensino

A Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa é uma
escola superior de ensino politécnico.

Artigo 4.o

Objectivo do estabelecimento de ensino

A Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa tem
como objectivo ministrar ensino no domínio da saúde.

Artigo 5.o

Localização do estabelecimento de ensino

O estabelecimento de ensino é autorizado a funcionar
no concelho de Paredes.

Artigo 6.o

Instalações

1 — As instalações em que a Escola Superior de
Saúde do Vale do Sousa pode ministrar ensino devem
ser aprovadas por despacho do director do Departa-
mento do Ensino Superior, verificada a sua adequação
ao fim em vista, nos termos do disposto no Estatuto
do Ensino Superior Particular e Cooperativo e seus
regulamentos.

2 — O despacho a que se refere o n.o 1 deve ser
proferido antes do início das actividades lectivas nas
instalações a que se refere e publicado na 2.a série do
Diário da República.

Artigo 7.o

Efeitos

O reconhecimento a que se refere o presente diploma
produz efeitos a partir do ano lectivo de 1997-1998,
inclusive.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25
de Setembro de 1997. — António Manuel de Oliveira
Guterres — Guilherme d’Oliveira Martins.

Promulgado em 16 de Outubro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 20 de Outubro de 1997.

O Primeiro-Ministro, em exercício, António Manuel
de Carvalho Ferreira Vitorino.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa Regional

Decreto Legislativo Regional n.o 18/97/A

Comissão Consultiva Regional
para os Direitos das Mulheres

Considerando que o artigo 13.o da Constituição da
República Portuguesa consagra a igualdade de todos
os cidadãos como um dos direitos e deveres fundamen-
tais e que os artigos 58.o e 59.o reconhecem o princípio
da igualdade de todos os cidadãos perante o trabalho;

Considerando que esses princípios constitucionais, no
que respeita ao trabalho e ao emprego, traduziram-se
no disposto no Decreto-Lei n.o 392/79, de 20 de Setem-
bro, e no Decreto-Lei n.o 426/88, de 18 de Novembro;

Considerando que na Região Autónoma dos Açores
foi criada, pela Resolução n.o 50/81, de 2 de Junho,
a Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e
Emprego, no seguimento do disposto no artigo 21.o do
Decreto-Lei n.o 392/79, de 20 de Setembro;

Considerando que as questões relacionadas com a
implementação prática da igualdade entre homens e
mulheres não se esgotam com a temática do trabalho
e do emprego, antes se reflectem a todos os níveis da
sociedade, o que levou à criação da Comissão para a
Igualdade e para os Direitos das Mulheres, pelo Decre-
to-Lei n.o 166/91, de 9 de Maio:

Pretende-se com o presente diploma promover na
Região Autónoma dos Açores acções positivas a favor
das mulheres, através da criação de mecanismos voca-
cionados para a promoção da igualdade de oportuni-
dades e de tratamento entre ambos os sexos, pelo que
é criada a Comissão Consultiva Regional para os Direi-
tos das Mulheres.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores
decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 229.o
da Constituição e da alínea c) do n.o 1 do artigo 32.o
do Estatuto Político-Administrativo da Região, o
seguinte:

Artigo 1.o

Denominação, natureza e objectivos

É criada a Comissão Consultiva Regional para a
Defesa dos Direitos das Mulheres, adiante designada
por Comissão, que visa contribuir na Região Autónoma
dos Açores para uma efectiva co-responsabilização das
mulheres e dos homens em todos os níveis da vida fami-
liar, profissional, social, cultural, económica e política,
baseada na igualdade de oportunidades e de tratamento
entre os sexos.

Artigo 2.o

Atribuições

1 — São atribuições da Comissão:

a) Participar na elaboração da política global e sec-
torial regional com incidência na situação das
mulheres e na igualdade de direitos entre as
mulheres e os homens;

b) Contribuir para as alterações legislativas regio-
nais consideradas necessárias, propondo medi-
das concretas, dando pareceres e sugerindo a
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criação de mecanismos que efectivem o cum-
primento das leis;

c) Recomendar aos membros do Governo Regio-
nal a adopção de medidas legislativas, regula-
mentares e administrativas, com vista ao aper-
feiçoamento das normas legais sobre o princípio
da igualdade de tratamento entre homens e
mulheres no que se refere ao acesso ao emprego,
à formação profissional e às condições de
trabalho;

d) Emitir pareceres, em matéria de igualdade, sem-
pre que solicitados por qualquer interessado;

e) Dar parecer na avaliação das medidas adoptadas
de promoção da igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres;

f) Ser ouvida pelas entidades responsáveis pela
elaboração dos instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho;

g) Propor a promoção de acções que levem a uma
maior participação das mulheres na vida polí-
tica, económica, cultural e social;

h) Promover acções de sensibilização da sociedade
para a tomada de consciência das discriminações
de que são alvo as mulheres;

i) Incentivar trabalhos de investigação interdisci-
plinar sobre questões relativas à igualdade de
direitos, designadamente mediante tratamento
estatístico da situação das mulheres no mercado
de trabalho e na sociedade em geral e promover
a divulgação dessa investigação;

j) Propor acções de sensibilização da opinião
pública através dos meios de comunicação social
e de outros entendidos como adequados;

l) Manifestar-se relativamente a questões que
afectem a igualdade de direitos e oportunidades,
a situação das mulheres e a conciliação das res-
ponsabilidades familiares e profissionais;

m) Cooperar com organizações de âmbito nacional
e internacional que prossigam os mesmos objec-
tivos da Comissão;

n) Articular, com a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego e com a Comissão para
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres,
o exercício das respectivas competências a nível
regional;

o) Elaborar o seu regulamento interno, a submeter
à homologação do Secretário Regional da Edu-
cação e Assuntos Sociais;

p) Realizar ou apoiar quaisquer outras acções de
que seja incumbida pelo Secretário Regional da
Educação e Assuntos Sociais.

2 — A Comissão apresentará anualmente um rela-
tório de execução das actividades decorrentes das suas
atribuições e um plano de actividades para o ano
seguinte.

Artigo 3.o

Composição

1 — A Comissão Consultiva Regional para os Direitos
das Mulheres é constituída por:

a) Um representante da Secretaria Regional da
Educação e Assuntos Sociais, que preside;

b) Um representante da Secretaria Regional da
Economia;

c) Um representante da Direcção Regional do
Emprego;

d) Um representante da Direcção Regional da
Segurança Social;

e) Um representante da Inspecção Regional do
Trabalho;

f) O representante do Governo Regional dos Aço-
res na secção interministerial do conselho con-
sultivo da Comissão para a Igualdade e para
os Direitos das Mulheres;

g) Dois representantes do associativismo feminino
sediado na Região Autónoma dos Açores ou
com representação permanente nesta;

h) Dois representantes das associações patronais;
i) Dois representantes das confederações sindi-

cais.

2 — Os membros da Comissão são nomeados por des-
pacho do Secretário Regional da Educação e Assuntos
Sociais, por proposta das entidades representadas.

Artigo 4.o

1 — A Comissão reúne ordinariamente cada semestre
e sempre que seja convocada pelo seu presidente ou
por um terço dos seus membros.

2 — O apoio logístico e administrativo, bem como
o financiamento das actividades, será assegurado pela
Secretaria Regional da Educação e Assuntos Sociais.

Artigo 5.o

Revogação

São revogadas a Resolução n.o 50/81, de 2 de Junho,
a Resolução n.o 45/95, de 23 de Março, e a Resolução
n.o 119/97, de 12 de Junho.

Artigo 6.o

Entrada em vigor

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

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 12 de Setembro
de 1997.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Dionísio Mendes de Sousa.

Assinado em Angra do Heroísmo em 10 de
Outubro de 1997.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Decreto Legislativo Regional n.o 19/97/A

Alteração ao Decreto Regional n.o 18/80/A, de 21 de Agosto
(estabelece o regime jurídico do arrendamento rural dos baldios)

Considerando o regime jurídico do arrendamento
rural dos baldios na Região Autónoma dos Açores, apro-
vado pelo Decreto Regional n.o 18/80/A, de 21 de
Agosto, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto Regional n.o 20/81/A, de 31 de Outubro,
e pelo Decreto Legislativo Regional n.o 7/86/A, de 25
de Fevereiro;
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Considerando que este regime jurídico apenas admite
a transmissão do arrendamento dos baldios por morte
e para familiares do arrendatário;

Considerando que o referido regime jurídico limita
a 30 000 m2 as áreas máximas de pastagens baldias a
deter por arrendatário;

Considerando que o Regulamento (CEE) n.o 2328/91,
do Conselho, de 15 de Julho, establece que os Estados
membros podem conceder ajudas para a primeira ins-
talação de jovens agricultores;

Considerando que pelo Regulamento (CEE)
n.o 2079/92, do Conselho, de 30 de Junho, foi instituído
um regime de ajudas à reforma antecipada na agricul-
tura, aplicado à Região nos termos da Portaria n.o 32/95,
de 11 de Maio, rectificada pela Declaração n.o 20/95,
de 6 de Julho, e alterada pela Portaria n.o 20/96, de
26 de Abril;

Considerando que, desta forma, se compromete a
aplicação de medidas que contêm projectos de primeira
instalação e de reforma antecipada nas áreas que fazem
parte dos perímetros florestais:

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional dos Açores

decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 229.o
da Constituição e da alínea c) do n.o 1 do artigo 32.o
do Estatuto Político-Administrativo da Região, o
seguinte:

Artigo 1.o

São aditados os n.os 3 e 4 ao artigo 6.o do Decreto
Regional n.o 18/80/A, de 21 de Agosto, alterado pelo
Decreto Regional n.o 20/81/A, de 31 de Outubro, e pelo
Decreto Legislativo Regional n.o 7/86/A, de 25 de Feve-
reiro, com a seguinte redacção:

«Artigo 6.o

Limites no arrendamento

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — O limite previsto no n.o 1 deste artigo é de 5 ha

para os casos dos agricultores para quem sejam trans-
mitidos os terrenos na sequência da aplicação do regime
de ajudas à reforma antecipada instituído pelo Regu-
lamento (CEE) n.o 2079/92, aplicado à Região nos ter-
mos da Portaria n.o 32/95, de 11 de Maio, alterada pela
Portaria n.o 20/96, de 26 de Abril.

4 — O limite previsto no n.o 1 deste artigo é de 5 ha
para os casos dos jovens agricultores abrangidos pelo
regime de ajudas à primeira instalação previsto no Regu-
lamento (CEE) n.o 2328/91, do Conselho, de 15 de
Julho.»

Artigo 2.o

É aditado ao Decreto Regional n.o 18/80/A, de 21
de Agosto, alterado pelo Decreto Regional n.o 20/81/A,
de 31 de Outubro, e pelo Decreto Legislativo Regional
n.o 7/86/A, de 25 de Fevereiro, o artigo 15.o-B, com
a seguinte redacção:

«Artigo 15.o-B
Transmissão intervivos

1 — Os beneficiários do regime de ajudas à reforma
antecipada, instituído pelo Regulamento (CEE)
n.o 2079/92, aplicado à Região nos termos da Portaria
n.o 32/95, de 11 de Maio, alterada pela Portaria n.o 20/96,

de 26 de Abril, poderão transmitir a terceiros os seus
direitos ao arrendamento, até ao limite estabelecido no
n.o 3 do artigo 6.o

2 — A transmissão a que alude o número anterior
está sujeita a prévia autorização da Direcção Regional
dos Recursos Florestais.»

Artigo 3.o

As presentes alterações entram imediatamente em
vigor, aplicando-se a todos os processos de reforma ante-
cipada e de primeira instalação que, tendo sido ins-
taurados antes da publicação do presente diploma, não
estejam concluídos.

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 11 de Setembro
de 1997.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Dionísio Mendes de Sousa.

Assinado em Angra do Heroísmo em 10 de
Outubro de 1997.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Decreto Legislativo Regional n.o 20/97/A

Dispensa do exercício efectivo de funções, por períodos limitados,
aos trabalhadores que sejam membros dos órgãos executivos
das misericórdias e outras instituições particulares de solida-
riedade social.

Verifica-se que as funções dos órgãos executivos das
misericórdias dos Açores e das demais instituições par-
ticulares de solidariedade social assumem um carácter
não remunerado, desenvolvendo-se paralelamente às
respectivas actividades profissionais.

Tem-se presente que o trabalho meritório que aquelas
instituições têm desenvolvido poderá ainda ser signi-
ficativamente melhorado, através de uma maior dispo-
nibilidade dos seus gestores, que seria garantida com
a criação da faculdade de controladas dispensas de tra-
balho, de forma semelhante às que já existem para o
exercício de outras actividades com carácter social.

Constata-se que os responsáveis pela gestão das mise-
ricórdias dos Açores e outras instituições particulares
de solidariedade social consideram como questão prio-
ritária da dinamização destas o alcance do objectivo
proposto, que se afigura de relevante interesse para a
Região, numa área em que a solidariedade humana se
tem manifestado determinante.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores
decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 229.o
da Constituição e da alínea c) do n.o 1 do artigo 32.o
do Estatuto Político-Administrativo da Região, o
seguinte:

Artigo 1.o

1 — Os trabalhadores, a qualquer título, vinculados
à Região, às autarquias locais ou outras pessoas colec-
tivas de direito público que sejam membros dos órgãos
executivos das misericórdias dos Açores e das demais
instituições particulares de solidariedade social terão
direito a ser dispensados do exercício efectivo das suas



6065N.o 255 — 4-11-1997 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

funções profissionais, até um máximo de 24 dias úteis
por ano, a fim de desempenharem funções que lhes
estejam cometidas pelos estatutos das referidas ins-
tituições.

2 — Os trabalhadores por conta de outrem, do sector
privado ou das empresas públicas, terão igualmente
direito a dispensa por igual período e para o exercício
de idênticas funções.

3 — Nas empresas com menos de quatro trabalha-
dores o direito de dispensa consagrado no número ante-
rior só será efectivado com o acordo da entidade
patronal.

4 — O exercício do direito à dispensa poderá ser
seguido ou interpolado, não podendo, porém, ultrapas-
sar três dias úteis seguidos.

Artigo 2.o

As instituições comunicarão às entidades patronais,
durante o mês de Janeiro, e sempre que haja alterações
de mandato, a identificação dos membros dos órgãos
executivos que poderão vir a beneficiar do direito às
dispensas no decurso do ano respectivo.

Artigo 3.o

1 — Os dias em que se efectivará o exercício do direito
à dispensa, em cada mês, serão estabelecidos através
de acordo entre os trabalhadores e a respectiva entidade
patronal e após comunicação da instituição.

2 — Na impossibilidade de acordo, o exercício do
direito às dispensas só se efectivará pelo máximo de
dois dias úteis por mês e só poderá ocorrer no período
compreendido entre os dias 15 e 25 de cada mês, ambos
inclusive.

3 — Nas circunstâncias referidas no número anterior,
o direito à dispensa só se efectivará mediante o envio
de comunicação subscrita pelo trabalhador, recebida
pela entidade patronal com, pelo menos, cinco dias de
antecedência relativamente ao primeiro dia da dispensa.

4 — As dispensas que se tiverem verificado em cada
mês serão comunicadas por documento a enviar pelas
instituições às entidades patronais até ao dia 10 do mês
seguinte.

Artigo 4.o

As dispensas previstas no n.o 1 do artigo 1.o são equi-
paradas a serviço efectivo para todos os efeitos legais.

Artigo 5.o

Os custos com remunerações, encargos sociais e
outros referentes aos dias de dispensa dados, ao abrigo
do presente diploma, por trabalhadores ao serviço das
entidades referidas no n.o 2 do artigo 1.o serão com-
pensados integralmente pelas instituições interessadas.

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 11 de Setembro
de 1997.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Dionísio Mendes de Sousa.

Assinado em Angra do Heroísmo em 13 de
Outubro de 1997.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Decreto Legislativo Regional n.o 21/97/A

Escola Profissional das Capelas

O Centro de Formação Profissional dos Açores
(CFPA) apresenta graves dificuldades de gestão, dada
a sua integração orgânica com a Direcção Regional do
Emprego, integração que, na prática, o impede de gerir
de forma autónoma os fundos destinados ao seu
funcionamento.

Por outro lado, o surgimento de um crescente número
de escolas profissionais na Região impõe um novo
enquadramento para o CFPA aconselhando a sua trans-
formação em escola profissional pública, o que fará o
sistema regional de formação profissional convergir para
o modelo que está a ser adoptado a nível nacional e
europeu.

Torna-se também necessário acautelar a tutela peda-
gógica e curricular da escola, por forma a garantir-se
a qualidade do ensino ali ministrado, nomeadamente
no que respeita ao seu paralelismo com as outras moda-
lidades integradas no sistema educativo regular.

Considerando o artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 70/93,
de 10 de Março;

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional dos Açores, nos

termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 229.o da Cons-
tituição e da alínea c) do n.o 1 do artigo 32.o do Estatuto
Político-Administrativo da Região, decreta:

Artigo 1.o

Âmbito

1 — É criada a Escola Profissional das Capelas,
adiante designada por EPC.

2 — A EPC terá a sua sede na freguesia das Capelas,
concelho de Ponta Delgada, podendo criar estruturas
dependentes em qualquer local da Região Autónoma
dos Açores.

3 — A EPC, ou qualquer das suas estruturas depen-
dentes, poderá adoptar o nome de um patrono que se
tenha distinguido no domínio da formação profissional
ou na área laboral.

Artigo 2.o

Natureza e regime

1 — A EPC é uma escola profissional pública, assu-
mindo a natureza jurídica de instituto público dotado
de autonomia administrativa e financeira e património
próprio.

2 — A EPC rege-se pelo presente diploma e por regu-
lamento interno, a ser aprovado por despacho do Secre-
tário Regional da Educação e Assuntos Sociais.

Artigo 3.o

Tutela

No desempenho da sua actividade, a EPC está sujeita
à tutela científica, pedagógica e funcional da secretaria
regional que tutelar o sector da educação.

Artigo 4.o

Atribuições

São atribuições da EPC:
a) Contribuir para a formação integral dos jovens,

proporcionando-lhes, designadamente, prepa-
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ração adequada para um exercício profissional
qualificado;

b) Desenvolver modalidades alternativas às do
ensino regular, capazes de promover a aproxi-
mação entre a EPC e o tecido empresarial, as
associações profissionais e o tecido social da
Região Autónoma dos Açores;

c) Facultar aos alunos contacto com o mundo do
trabalho e a experiência profissional, preparan-
do-os para uma adequada inserção sócio-pro-
fissional;

d) Promover, por si ou conjuntamente com outros
agentes e instituições, a concretização de pro-
jectos de formação de recursos humanos qua-
lificados que respondam às necessidades do
desenvolvimento da Região;

e) Facultar aos alunos uma sólida formação geral,
científica e tecnológica.

Artigo 5.o

Regime de funcionamento técnico-pedagógico

1 — No seu funcionamento técnico-pedagógico e nos
moldes a definir no regulamento interno, a EPC tem
competência administrativa e autonomia curricular e
pedagógica.

2 — Entende-se por competência administrativa a
que se destina a assegurar e conservar o registo de actos
de matrícula e inscrição dos alunos, garantir a conser-
vação dos documentos de registo das actas de avaliação,
promover e controlar a emissão de certificados e diplo-
mas de aproveitamento e habilitações e avaliar a qua-
lidade dos processos e dos resultados da aprendizagem.

3 — Entende-se por autonomia curricular a compe-
tência para organizar e oferecer os cursos e demais acti-
vidades de formação, bem como certificar os conhe-
cimentos adquiridos.

4 — Entende-se por autonomia pedagógica a com-
petência para conceber e formular o projecto educativo,
adoptar os métodos necessários à sua realização, asse-
gurar e controlar a avaliação de conhecimentos dos alu-
nos e realizar práticas de inovação pedagógica.

5 — A EPC poderá celebrar com outras escolas pro-
fissionais ou de ensino regular, bem como com quaisquer
outras entidades envolvidas em actividades de formação
profissional e de educação, contratos e protocolos que
determinem as formas e níveis de apoio, acompanha-
mento e supervisão a garantir por essas entidades no
âmbito administrativo, curricular e pedagógico.

Artigo 6.o

Funcionamento

Os objectivos, estrutura orgânica e competência dos
diversos órgãos e serviços e formas de designação e de
substituição dos seus titulares, bem como o quadro de
pessoal e forma de transição dos actuais funcionários
dos centros de formação profissional dos Açores e Sec-
ção de Apoio da EPC, constarão de decreto regula-
mentar regional.

Artigo 7.o

Órgãos

São órgãos de gestão da EPC o director, o conselho
administrativo, o conselho técnico-pedagógico e o con-
selho consultivo.

Artigo 8.o

Director

Para além das competências que lhe sejam atribuídas
em sede de regulamentação, compete ao director:

a) Representar a EPC em juízo ou fora dele;
b) Presidir ao conselho administrativo;
c) Prestar aos órgãos de tutela as informações que

lhe forem solicitadas;
d) Exercer a coordenação geral do funcionamento

da EPC;
e) Exercer as competências disciplinares que por lei

ou pelo regulamento interno que sejam atri-
buídas.

Artigo 9.o

Conselho administrativo

1 — O conselho administrativo é o órgão de direcção
administrativo-financeira, competindo-lhe, para além
das competências que lhe sejam cometidas em sede de
regulamentação, designadamente:

a) Arrecadar os recursos financeiros indispensá-
veis ao funcionamento da EPC e proceder à
sua gestão económica e financeira;

b) Garantir a correcta aplicação dos recursos dis-
poníveis face aos objectivos educativos e peda-
gógicos aprovados para a EPC;

c) Responder pela correcta aplicação dos apoios
concedidos;

d) Prestar contas, nos termos da lei, da gestão
efectuada.

2 — O conselho administrativo é composto pelo direc-
tor, que preside, e por dois vogais, nomeados nos termos
a definir em sede de regulamentação.

Artigo 10.o

Conselho técnico-pedagógico

1 — O conselho técnico-pedagógico é o órgão de
direcção técnico-pedagógica da EPC, competindo-lhe,
para além das competências que lhe sejam fixadas em
sede de regulamentação, designadamente:

a) Representar a EPC junto da tutela em todas
as matérias do foro pedagógico;

b) Planificar as actividades curriculares e estabe-
lecer, no respeito pela lei, os planos e programas
de estudo;

c) Promover o cumprimento dos planos e progra-
mas de estudo;

d) Garantir a qualidade de ensino.

2 — O conselho técnico-pedagógico será sempre pre-
sidido por docente legalmente habilitado para a docên-
cia ao nível do ensino secundário.

3 — Integram o conselho técnico-pedagógico um
representante de cada curso, eleito de entre os seus
docentes.

Artigo 11.o

Conselho consultivo

1 — O conselho consultivo é o órgão de consulta da
EPC, competindo-lhe, para além do que lhe seja atri-
buído em sede de regulamentação:

a) Dar parecer anual sobre o projecto educativo
da Escola e a sua execução;
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b) Dar parecer sobre os cursos e outras actividades
de formação;

c) Apreciar todos os relatórios de actividade que
a EPC deva elaborar.

2 — O conselho consultivo integrará, para além do
director e dos membros dos conselhos administrativo
e técnico-pedagógico, representantes, em número a defi-
nir por regulamento, dos estudantes, dos docentes e
da associação de pais e encarregados de educação, se
esta existir.

Artigo 12.o

Selecção de pessoal docente

1 — A selecção do pessoal docente rege-se pelo prin-
cípio da adequação dos perfis dos candidatos às exi-
gências profissionais previamente definidas.

2 — Para a docência da componente de formação téc-
nica deve ser dada preferência a formadores que man-
tenham uma actividade profissional ou empresarial
efectiva.

3 — Para a docência das componentes de formação
sócio-cultural e científica os professores e os formadores
deverão possuir as habilitações legalmente exigidas para
os graus correspondentes do ensino regular.

4 — O pessoal docente da EPC será colocado nos
mesmos moldes e com as mesmas formas contratuais
que vigorarem para os docentes do ensino secundário.

Artigo 13.o

Financiamento

Constituem receitas da EPC:

a) As verbas para tal inscritas no Orçamento da
Região Autónoma dos Açores;

b) As comparticipações a que tenha direito no
âmbito de contratos-programa celebrados com
a Região ou quaisquer outras entidades;

c) Os co-financiamentos que lhe caibam;
d) As receitas geradas pelas actividades de forma-

ção ou outras por ela desenvolvidas;
e) O produto de dotações ou outras liberalidades

feitas a seu favor;
f) As receitas obtidas pela alienação, nos termos

da lei, de qualquer património;
g) Outras que por lei ou regulamento lhe sejam

atribuídas.

Artigo 14.o

Normas transitórias

1 — É incorporado no património da EPC todo o
património móvel e imóvel ora atribuído ao Centro de
Formação Profissional dos Açores (CFPA), que se extin-
gue com a entrada em vigor do presente diploma.

2 — Até à aprovação do decreto regulamentar regio-
nal a que se refere o artigo 6.o do presente diploma,
a EPC será administrada por uma comissão instaladora,
nomeada por despacho do Secretário Regional da Edu-
cação e Assuntos Sociais.

3 — No prazo máximo de 90 dias após a entrada em
vigor do presente diploma, o Governo Regional regu-
lamentará o quadro de pessoal da EPC e a forma de
transição dos actuais funcionários do CFPA e da Secção
de Apoio ao CFPA.

Artigo 15.o

Revogação

São revogados a alínea f) do n.o 3 do artigo 10.o e
o artigo 35.o do Decreto Regulamentar Regional
n.o 17/95, de 6 de Junho, assim como a Resolução
n.o 55/94, de 7 de Abril.

Artigo 16.o

Entrada em vigor

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

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 12 de Setembro
de 1997.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regio-
nal, Dionísio Mendes de Sousa.

Assinado em Angra do Heroísmo em 13 de
Outubro de 1997.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.

Decreto Legislativo Regional n.o 22/97/A

Regime de apoios a conceder a actividades culturais
consideradas de relevante interesse para a Região

Considerando que incumbe ao Governo Regional dos
Açores, através da Secretaria Regional da Educação e
Assuntos Sociais, coordenar e apoiar a elaboração de
estudos e projectos para salvaguarda do património cul-
tural, apoiar as associações culturais da Região e pro-
mover e apoiar as iniciativas de natureza cultural;

Considerando que, mais que desenvolver iniciativas
próprias, interessa estabelecer parcerias com as insti-
tuições não governamentais ou pessoas que pretendam
desenvolver projectos com interesse relevante na área
da cultura ou simplesmente apoiar as suas actividades;

Considerando que a atribuição de apoios deve estar
legalmente enquadrada e regulamentada, de modo que
todos os interessados conheçam claramente os seus
direitos e obrigações e os critérios de selecção aplicados:

Pretende-se criar um conjunto de regras genéricas
aplicáveis a todo o tipo de apoios a conceder aos pro-
motores de actividades culturais, sem prejuízo de pos-
terior regulamentação específica em função das dife-
rentes áreas a apoiar.

Assim, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores
decreta, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 229.o
da Constituição e da alínea c) do n.o 1 do artigo 32.o
do Estatuto Político-Administrativo da Região, o
seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto e âmbito

Artigo 1.o

Objecto

O presente diploma estabelece o regime de apoios
a conceder pela administração regional autónoma dos
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Açores, através da Secretaria Regional da Educação e
Assuntos Sociais, aos agentes, individuais ou colectivos,
nacionais ou estrangeiros, que desenvolvam actividades
culturais consideradas de relevante interesse para a
Região, nos domínios para o efeito definidos.

Artigo 2.o

Âmbito

Os apoios previstos abrangem os seguintes domínios:

a) Artes plásticas;
b) Artes dramáticas;
c) Música;
d) Literatura;
e) Dança;
f) Actividades de grupos e agentes culturais;
g) Levantamentos do património cultural;
h) Tauromaquia;
i) Folclore;
j) Edição de obras de cariz cultural;
k) Outros eventos culturais;
l) Aquisição, beneficiação ou construção de sedes

e outras instalações destinadas a actividades
culturais.

CAPÍTULO II

Apoios

Artigo 3.o

Modalidades de apoio

Os apoios podem revestir as seguintes modalidades:

a) Contratos de cooperação técnica e financeira;
b) Contratos de financiamento;
c) Subsídios;
d) Bolsas de formação.

Artigo 4.o

Contratos de cooperação técnica e financeira

1 — Os contratos de cooperação técnica e financeira
visam a execução de projectos específicos ou de pro-
gramas de actividades previstos no plano de acções do
Governo Regional para a cultura que possam, desta
forma, ser executados com maior eficiência e apoio
especializado.

2 — A cooperação técnica a que alude o número ante-
rior pode envolver o financiamento da aquisição de equi-
pamento necessário à execução dos projectos ou pro-
gramas.

3 — A cooperação técnica e financeira para a aqui-
sição, beneficiação ou construção de sedes e outras ins-
talações será objecto de regulamentação específica,
nunca podendo revestir a forma de financiamento
integral.

4 — Os contratos acima referidos podem ser celebra-
dos conjuntamente com diversas entidades, no caso de
o objecto do contrato lhes ser comum.

Artigo 5.o

Contrato de financiamento

1 — Os contratos de financiamento destinam-se a
apoiar projectos específicos ou programas de activida-
des, individuais ou de instituições culturais, que se con-

siderem de relevante interesse para a Região e que se
integrem nos objectivos do Governo Regional para a
área da cultura.

2 — Os contratos de financiamento não englobam
despesas com aquisição, construção ou arrendamento
de instalações nem as de equipamento que não se des-
tinem exclusivamente ao desenvolvimento do projecto
apoiado.

Artigo 6.o

Subsídios

1 — Os subsídios destinam-se a apoiar actividades
temporárias e isoladas que, independentemente dos seus
promotores, sejam consideradas de interesse cultural
para as comunidades a que se destinam.

2 — As entidades que tenham celebrado alguns dos
contratos previstos nos artigos 4.o e 5.o podem candi-
datar-se aos subsídios referidos no número anterior,
sempre que promovam actividades não englobadas nos
respectivos contratos.

3 — A concessão destes subsídios inviabiliza atribui-
ção de apoio para a mesma actividade por parte de
outro departamento do Governo Regional.

Artigo 7.o

Bolsas para formação

1 — As bolsas para formação destinam-se a indivíduos
ou grupos que desenvolvam ou pretendam desenvolver
actividades consideradas de relevante interesse cultural
para a Região para as quais seja determinante a for-
mação especializada.

2 — As bolsas para formação não abrangem a for-
mação académica em qualquer grau de ensino, mas ape-
nas especializações, independentemente do grau de
escolaridade exigido.

3 — A concessão destas bolsas inviabiliza a atribuição
de apoio para o mesmo fim por parte de outro depar-
tamento do Governo Regional.

CAPÍTULO III

Processo de concessão

Artigo 8.o

Pedido

1 — O pedido de apoio será efectuado pelos inte-
ressados em formulário próprio, acompanhado do docu-
mento descritivo da actividade a apoiar e do respectivo
orçamento discriminado.

2 — O período para a apresentação dos pedidos é
determinado, para cada um dos apoios previstos, em
regulamento próprio e será publicitado com a devida
antecedência.

Artigo 9.o

Comissão de apreciação

1 — A apreciação dos pedidos será efectuada por
comissões a constituir por despacho conjunto dos Secre-
tários Regionais da Presidência, para as Finanças e Pla-
neamento e da Educação e Assuntos Sociais, de acordo
com os domínios previstos no artigo 2.o do presente
diploma.
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2 — A composição das comissões previstas no número
anterior será fixada no diploma que regulamentar a con-
cessão dos apoios em cada uma das áreas.

3 — As comissões deverão emitir parecer no prazo
de 30 dias a contar da data do prazo previsto para a
recepção dos pedidos.

4 — O prazo previsto no número anterior é suspenso
sempre que sejam solicitados esclarecimentos ou docu-
mentos considerados necessários.

Artigo 10.o

Concessão de apoios

1 — A concessão dos apoios depende de prévio pare-
cer da comissão de apreciação e de despacho do Secre-
tário Regional da Educação e Assuntos Sociais, a pro-
ferir no prazo de 15 dias a contar da data do parecer
daquela comissão.

2 — A concessão dos apoios só produz efeitos após
a sua publicação no Jornal Oficial.

Artigo 11.o

Revisão do apoio

O montante dos apoios concedidos só poderá ser
revisto, a requerimento do interessado, devidamente
fundamentado, desde que surjam aumentos excepcio-
nais e imprevisíveis do custo dos projectos ou activi-
dades, aplicando-se à revisão o disposto no artigo 9.o

CAPÍTULO IV

Acompanhamento e fiscalização

Artigo 12.o

Acompanhamento

1 — Para além do relatório final e de execução de
contas, as entidades apoiadas obrigam-se a apresentar,
sempre que solicitadas, relatórios sobre o andamento
dos projectos ou actividades e sobre a respectiva exe-
cução financeira, devidamente documentados.

2 — A fim de facilitar o acompanhamento previsto
no número anterior, as entidades beneficiárias devem
contabilizar as verbas atribuídas em conta separada e
arquivar, em processo próprio, os documentos compro-
vativos das despesas efectuadas.

Artigo 13.o

Fiscalização

A administração regional poderá promover, sempre
que o julgue oportuno, fiscalizações junto das entidades
beneficiárias, obrigando-se estas a facultar toda a infor-
mação e apoio que lhes vier a ser solicitado.

CAPÍTULO V

Revogação e reembolso

Artigo 14.o

Revogação

A falta de cumprimento do objecto do apoio e dos
prazos previstos para a sua concretização ou a utilização
indevida das verbas atribuídas implicam a revogação da
sua concessão, através de despacho da entidade que
o concedeu.

Artigo 15.o

Reembolso

1 — A revogação da concessão de apoios referida no
artigo anterior obriga a entidade beneficiária a reem-
bolsar a Região do montante atribuído, acrescido dos
juros legais.

2 — Após a apresentação do relatório final de contas
referido no n.o 1 do artigo 12.o do presente diploma,
as entidades beneficiárias obrigam-se a entregar à
Região as verbas remanescentes.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 16.o

Compromissos anteriores

As regras previstas no presente diploma aplicam-se
também, com as necessárias adaptações, aos apoios soli-
citados e ainda não atribuídos à data da sua entrada
em vigor.

Artigo 17.o

Regulamentação

Os regulamentos e formulários necessários à conces-
são dos apoios acima previstos são aprovados pelo
Governo no prazo de 60 dias a contar da entrada em
vigor do presente diploma.

Artigo 18.o

Entrada em vigor

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

Aprovado pela Assembleia Legislativa Regional
dos Açores, na Horta, em 12 de Setembro
de 1997.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
Dionísio Mendes de Sousa.

Assinado em Angra do Heroísmo em 13 de
Outubro de 1997.

Publique-se.

O Ministro da República para a Região Autónoma
dos Açores, Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio
da Nóvoa.
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