
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Excelência:

Temos sido insistentemente contactados por representantes da Associação dos Assistentes

Sociais, na Região Autónoma dos Açores e não só, que expõem, com convincentes razões,

sobre a transformação da mesma em Ordem dos Assistentes Sociais.

A profissão carece de uma auto-regulação qualitativa e deontológica, que corresponde ao

paradigma das Ordens profissionais.

A situação do País torna urgente a participação, com plena responsabilidade e motivação, dos

Assistentes Sociais, que há tanto tempo procuram debalde resolver tal aspiração.

Ora, o Governo tem vindo a propor ao Parlamento nova legislação sobre Ordens profissionais e

há ainda diplomas em fase de elaboração.

Temos em agenda o tratamento da Ordem dos Arquitectos, da Ordem dos Técnicos de Contas,

da Ordem dos Biólogos, da Ordem dos Psicólogos, da Ordem dos Nutricionistas, da Ordem dos

Despachantes Oficiais e tutti quanti….

Assim, os Deputados do PSD eleitos pela Região Autónoma dos Açores, ao abrigo das

disposições aplicáveis da Constituição e do Regimento formulam ao Governo, através do

Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, as seguintes perguntas:

a) Tem o Governo alguma orientação política genérica sobre a criação de ordens profissionais?

b) Os novos diplomas sobre tal matéria foram elaborados em diálogo com os representantes das

profissões em causa?

c) Tem o Governo conhecimento de iniciativas concretas visando a criação de novas ordens

profissionais?

d) Reconhece o Governo o forte empenho dos Assistentes Sociais em passarem a ter a sua

profissão enquadrada por uma Ordem?

c) Existindo projectos de diploma sobre a matéria, que tiveram já em conta a nova legislação



sobre a matéria, vai o Governo aproveitar o presente impulso de modernização das Ordens

profissionais para propor à Assembleia da República a criação da Ordem dos Assistentes

Sociais?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 17 de Abril de 2015

Deputado(a)s

MOTA AMARAL(PSD)

JOAQUIM PONTE(PSD)

LÍDIA BULCÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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