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ANEXOS 
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2 – Transcrições das reuniões confidenciais2 
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2 As transcrições com matéria reservada serão disponibilizadas cessando os motivos que obrigaram à sua 
confidencialidade. 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/anexo_b.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/anexo_c.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/anexo_d.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/anexo_e.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/anexo_f.pdf
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CAPÍTULO 1 –  GENERALIDADES 

1) Introdução 

A 29 de Janeiro de 2018 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, um requerimento3 para a constituição de uma Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas, subscrito por 

quatro deputados do Grupo Parlamentar do CDS, um da Representação Parlamentar do PPM e 

sete do Grupo Parlamentar do PSD nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 73.º do Estatuto 

Político-administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 39/80 de 5 de 

agosto, e alterado pelas Leis n.ºs 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto e 2/2009, de 

12 de janeiro, bem como no n.º 3 do artigo 43.º do Regimento a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Resolução n.º 15/2003/A, de que tal seja 

requerido por um quinto dos deputados em efetividade de funções, até ao limite de uma por 

deputado e por sessão legislativa. 

A constituição da Comissão foi decidida por despacho de Sua Excelência a Senhora Presidente 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, n.º 284/2018 de 9 de fevereiro de 

2018, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 29 de 9 de fevereiro de 20184. 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6º do Decreto Legislativo Regional (DLR) nº 

37/2012/A de 18 de setembro, o gabinete de Sua Excelência a Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores comunicou o conteúdo do Despacho n.º 399/2015, 

de 17 de Fevereiro, a sua Excelência a Procuradora Geral da República a 21 de fevereiro de 

2018 através do ofício com a referência n.º 63361 – DA n.º 3114/18. 

A Procuradoria-Geral da República informou a Assembleia nos termos do referido artigo 6º do 

Decreto Legislativo Regional 37/2012/A de 18 de setembro, tendo ocorrido troca de 

correspondência com aquela instituição através dos ofícios: Ofício de 29/03/2018 – n.º 107353 

– DA n.º 3114/18; Ofício de 09/07/2018 – n.º 213729.18 – DA n.º 3114/18 e Ofício de 

10/08/2018 – n.º 239080 – DA n.º 3114/18. 

 

 

                                                 
3  Iniciativa de constituição http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/ic.pdf 
4 Despacho de constituição http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/dc.pdf 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/ic.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/dc.pdf
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2) Constituição da Comissão 

Nos termos do disposto no despacho n.º 284/2018 de 9 de fevereiro de 2018 a Comissão 

Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos 

Públicas é composta por um total de 13 Deputados, sendo 7 eleitos pelo PS, 4 pelo PSD, 1 pelo 

CDS/PP e 1 pelo BE. Os deputados das representações parlamentares do PCP e do PPM 

participam na Comissão, sem direito a voto. 

A Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem 

Fins Lucrativos Públicas é constituída pelos seguintes Deputados: 

PS: André Rodrigues, Carlos Silva, Francisco César, João Vasco Costa, José Ávila, José San-Bento 

e Sónia Nicolau; 

PSD: António Vasco Viveiros, João Bruto da Costa, Luís Rendeiro e Sabrina Furtado; 

CDS: Artur Lima; 

BE: Paulo Mendes; 

PPM: Paulo Estevão (participa sem direito a voto); 

PCP: João Corvelo (participa sem direito a voto). 
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3) Outros Deputados que participaram nos trabalhos: 

PS: João Paulo Ávila, Bárbara Chaves, Marta Couto; Miguel Costa; Mónica Rocha e Graça 

Silva 

PSD: Paulo Parece; Catarina Chamacame Furtado; Jaime Vieira; António Almeida e António 

Pedroso 

CDS: Alonso Miguel 

BE: Zuraida Soares e António Lima 

 

4) Mesa da Comissão 

A Mesa da Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e 

Associações Sem Fins Lucrativos Públicas foi eleita em reunião realizada a 21 de 

fevereiro de 2018 na sede da ALRAA (vd. ATA n.º 1 no ANEXO E do presente relatório).  

Foram eleitos para Presidente o deputado João Bruto da Costa (PSD), para relator o deputado 

Paulo Parece (PSD) e para secretária a deputada Sónia Nicolau (PS). Em 26 de novembro de 

2011, na sequência do falecimento do deputado Paulo Parece, ocorrido a 11 de novembro de 

2018, procedeu-se à eleição do relator, tendo sido eleito o deputado António Vasco Viveiros 

(PSD), passando assim a mesa da comissão a ser constituída pelos seguintes Deputados: 

Presidente – João Bruto da Costa 

Relator – António Vasco Viveiros 

Secretária – Sónia Nicolau 
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CAPÍTULO 2 –  ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

1. INTRODUÇÃO 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 73.º do Estatuto Político-administrativo da Região 

Autónoma dos Açores5, aprovado pela Lei n.º 39/80 de 5 de agosto, e alterado pelas Leis n.ºs 

9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto e 2/2009, de 12 de janeiro, bem como no n.º 3 

do artigo 43.º do Regimento a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores6, 

aprovado pela Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, na redação que lhe foi conferida 

pela Resolução n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro. As Comissões Parlamentares de Inquérito são 

obrigatoriamente constituídas sempre que tal seja requerido por um quinto dos deputados em 

efetividade de funções, até ao limite de uma por deputado e por sessão legislativa. 

A disciplina jurídica do funcionamento das Comissões de Inquérito está plasmada nas normas 

acima citadas, e o seu regime jurídico decorre dos Decreto Legislativo Regional n.º 38/2012/A 

de 18 de setembro e Lei n.º 48/2014 de 28 de julho 7 

Na segunda reunião da Comissão de Inquérito, realizada a 19 de março de 2018 na sede da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores na cidade da Horta, foi aprovado por 

unanimidade o regimento de funcionamento interno8, o qual orientou o desenvolvimento dos 

trabalhos da Comissão. 

Nos termos do n.º 2 (parte final) do artigo 8º do Decreto Legislativo Regional 38/2012/A de 18 

de setembro procedeu-se à prorrogação do prazo de conclusão do inquérito por um período 

de 90 dias 9 

Em 18 de outubro de 2018, em sessão plenária da ALRAA foi aprovada a deliberação de 

suspensão da data para entrega do relatório final pela Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas até ao dia 30 de janeiro 

de 201910. 

                                                 
5 Estatuto Político-administrativo da RAA http://www.alra.pt/documentos/estatuto_pt.pdf 
6 Regimento da ALRAA http://www.alra.pt/docs/alraregim_n.pdf 
7 Lei n.º 48/2014 de 28 de julho http://www.alra.pt/documentos/lei_julho.pdf 
8 Regimento da Comissão http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/regimento.pdf 
9 Despacho n.º 1312/2018 de 2 de agosto de 2018 
10 Deliberação http://base.alra.pt:82/iniciativas/plenario/XILPjD002.pdf 

http://www.alra.pt/documentos/estatuto_pt.pdf
http://www.alra.pt/docs/alraregim_n.pdf
http://www.alra.pt/documentos/lei_julho.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/regimento.pdf
https://jo.azores.gov.pt/#/ato/b76fc0fa-113c-404e-af5e-1a764a67da03
http://base.alra.pt:82/iniciativas/plenario/XILPjD002.pdf
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Nos termos do artigo 4º do artigo 7º do Decreto Legislativo Regional n.º 37/2012/A de 18 de 

setembro, os deputados entregaram as declarações de inexistência de conflitos de interesses 

com o objeto da Comissão que se encontram depositadas junto dos serviços da ALRAA e 

constituem o Anexo F do presente relatório. 

2. OBJETO 

Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 284/2018 de 9 de fevereiro de 2018 de sua 

excelência a Presidente da ALRAA, a Comissão tem o seguinte objeto: 

a) A presente comissão eventual de inquérito incide os seus trabalhos sobre as 

entidades Atlânticoline, SA; Ilhas de Valor, S.A.; IROA - Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário, S.A.; SAUDAÇOR - Sociedade Gestora de Recursos e 

Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A.; SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento 

Empresarial dos Açores, E.P.E.R.; SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de 

Habitação e Infraestruturas, S.A.; Campanha - Sociedade Pesqueira, Lda.; Espada 

Pescas, Unipessoal, Lda.; Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, Lda.; Naval Canal - 

Estaleiros de Construção e Reparação Naval, Lda.; Portos dos Açores, S.A.; Santa 

Catarina - Industria Conserveira, S. A.; SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de 

Transportes Aéreos, S.A.; SATA - Gestão de Aeródromos, S.A.; SATA Internacional - 

Azores Airlines, S.A.; SATA - Sociedade de Transportes Aéreos, SGPS, S.A.; Sinaga - 

Sociedade de Industrias Agrícolas Açorianas, S.A.; Azorina - Sociedade de Gestão 

Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.; Associação Turismo dos Açores; 

Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel e Associação 

Portas do Mar.  

b) A presente comissão tem como missão promover o diagnóstico da situação 

económica das entidades do Setor Público Empresarial Regional e conferir, avaliar e 

concluir sobre as politicas estabelecidas, orientações estratégicas de gestão, contratos 

de concessão e contratos de gestão, acedendo, para o efeito, a toda a documentação 

contratual e de definição estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e 

de controlo contabilístico e financeiro, consultando e inquirindo anteriores ou atuais 

membros do Governo Regional com responsabilidades de tutela ou qualquer outra 

responsabilidade administrativa, que tenham definido ou contribuído para a 

elaboração de orientações e planos estratégicos de gestão, atribuição de créditos, 

avais, subsídios e demais atos de gestão e disposição patrimonial, bem como tenham, 
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ou possam ter, eventualmente, praticado, por ação ou omissão, qualquer outro ato 

relevante para o objeto da comissão, que incida, ou tenha incidido, sobre qualquer 

pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida, controlada ou participada, por 

entidade ou entidades publicas regionais, independentemente da forma jurídica que 

assumam.  

c) A presente comissão tem como missão promover a inventariação e avaliação da 

eficácia dos planos estratégicos de gestão, globalmente considerados ou 

sectorialmente e singularmente desagregados, estabelecidos no âmbito do Setor 

Público Empresarial Regional, acedendo a toda a documentação de definição 

estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e de controlo contabilístico e 

financeiro, consultando e inquirindo qualquer órgão ou representante da 

Administração Regional Autónoma, atuais ou anteriores membros de órgãos sociais e 

funcionários ou ex-funcionários de qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente 

detida, controlada ou participada, por entidade ou entidades públicas regionais, 

independentemente da forma jurídica que assumam.  

d) A presente comissão tem como missão verificar a conformação legal e 

correspondentes implicações orçamentais das políticas de gestão dos recursos 

humanos do Setor Público Empresarial Regional, relativamente ao conjunto 

remuneratório, benefícios e regalias de órgãos sociais, constituição de quadros de 

pessoal, vínculos laborais existentes, prestações de serviços, programas ocupacionais, 

programas de estágios e programas de integração de ativos utilizados, acedendo, para 

o efeito, a toda a documentação no âmbito da gestão de recursos humanos, incluindo 

aquela que diz respeito à resolução de contratos de trabalho e eventuais acordos 

judiciais ou extrajudiciais entre as partes, consultando e inquirindo, para os 

esclarecimentos considerados relevantes, qualquer órgão ou representante da 

Administração Regional Autónoma, atuais ou anteriores membros de órgãos sociais e 

funcionários ou ex- funcionários de qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente 

detida, controlada ou participada, por entidade ou entidades públicas regionais, 

independentemente da forma jurídica que assumam.  

e) A presente comissão tem como missão conferir, de acordo com quadro legal 

estatuído para o Setor Público Empresarial da Região, a observância dos 

procedimentos de controlo financeiro, dos deveres especiais de informação e 

controlo, de obrigação de informação, das competências dos representantes da 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins 

Lucrativos Públicas 12 

Região, de elaboração de relatórios, de transparência dos atos de administração, bem 

como de qualquer outra obrigação estatuída, acedendo a toda a documentação de 

definição estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e de controlo 

contabilístico e financeiro, consultando e inquirindo qualquer órgão da Administração 

Regional Autónoma, entidades jurisdicionais, ordens profissionais relevantes em 

função da matéria, economistas, revisores e técnicos oficiais de contas, juristas, 

gestores, académicos ou outros que possam contribuir para o esclarecimento de 

qualquer questão relevante que tenha incidido, ou incida, sobre o cumprimento das 

obrigações legais de qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida, 

controlada ou participada, por entidade ou entidades publicas regionais, 

independentemente da forma jurídica que assumam. 

 

3. QUESTIONÁRIO INDICATIVO11 

Na terceira reunião da Comissão, ocorrida a 16 de abril de 2018 na sede da ALRAA foi 

aprovado por unanimidade o questionário indicativo do inquérito parlamentar, 

elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 10º do DLR 37/2012/A de 18 de setembro: 

 

1. "Diagnóstico da situação económica/financeira das entidades do SPER "; 

 1.1. Quais as entidades que constituem o SPER, no período em análise? 

1.2. Qual a evolução do EBITDA (Resultado antes de juros, impostos, 

amortizações e depreciações) das entidades do SPER, no período em análise? 

1.3. Qual a evolução do RAI – Resultados Antes de Impostos, das entidades 

do SPER, no período em análise? 

1.4. Qual a evolução do RLE – Resultado Líquido do Exercício das entidades 

do SPER, no período em análise? 

                                                 
11 Questionário indicativo http://base.alra.pt:82/Doc_odocumentos/od10.pdf 

http://base.alra.pt:82/Doc_odocumentos/od10.pdf
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1.5. Qual a dívida financeira e o seu custo, das entidades do SPER, no 

período em análise? 

1.6. Qual a dívida comercial, das entidades do SPER, no período em 

análise? 

1.7. Qual a evolução do cash-flow, das entidades do SPER, no período em 

análise? 

1.8. Qual o efeito das empresas do SPER no apuramento da dívida pública e 

saldo das contas públicas. 

2. "Avaliação do relacionamento económico/financeiro entre o Governo Regional 

e o SPER, nomeadamente sobre as políticas estabelecidas, orientações estratégicas de 

gestão, contratos de concessão e de gestão";  

2.1. Quais os objetivos estratégicos, individuais e coletivos, que o Governo 

pretende alcançar com a existência das entidades do SPER?  

2.2. Qual a natureza do relacionamento económico/financeiro entre o 

Governo Regional o SPER, no período em análise? 

2.3. Quais as relações económicas/financeiras entre o Governo Regional e 

o SPER, no período em análise? 

2.4. Qual o peso do relacionamento financeiro do Governo Regional dos 

Açores, no conjunto de receitas das entidades do SPER, no período em análise? 

2.5. Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, 

no período em causa? 

2.6. Quais as consequências das políticas de gestão levadas a cabo pelas 

entidades do SPER? 

2.7. Neste âmbito, quais as, eventuais, responsabilidades políticas e de 

administração? 

3. "Inventariação e avaliação da eficácia dos planos estratégicos de gestão 

estabelecidos no âmbito do SPER";  
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3.1. Quais os planos estratégicos/contratos programa/contratos de gestão 

e contratos de concessão, no período em análise, das entidades do SPER? 

3.2. Quais os objetivos previstos nos planos estratégicos/contratos 

programa/contratos de gestão e contratos de concessão, no período em análise, das 

entidades do SPER? 

3.3. Qual o nível de execução dos planos estratégicos/contratos 

programa/contratos de gestão e contratos de concessão em vigor, no período em 

análise, das entidades do SPER? 

3.4. Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, 

no período em causa? 

4. "Verificação da conformação legal e correspondentes implicações orçamentais 

das políticas de gestão dos recursos humanos do SPER"; 

4.1. Qual o número de funcionários, desagregado por natureza contratual, 

incluindo os programas ocupacionais, os programas de estágio e de integração de 

ativos, por entidade e do SPER, no período em análise? 

4.2. Qual a estrutura dos Recursos Humanos nas diferentes entidades do 

SPER, por entidade, áreas e setores, desagregados por natureza contratual, no período 

em análise? 

4.3. Que tipo de evolução se verificou ao nível do contingente laboral e dos 

seus custos, nas entidades do SPER no período em análise? 

4.4. Qual o benchmarking das remunerações dos funcionários, das 

entidades do SPER no período em análise? 

4.5. Qual o peso da massa salarial no volume de negócios, das entidades do 

SPER, no período em análise? 

4.6. Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, 

no período em causa? 

4.7. Que contratos de trabalho foram resolvidos e por que via? 
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4.8. Quais os montantes envolvidos em indemnizações resultantes da 

resolução de contratos de trabalho? 

5. "Conferir, de acordo com o quadro legal estatuído para o SPER, a observância 

dos procedimentos de controlo financeiro, dos deveres especiais de informação e 

controlo, de obrigação de informação, das competências dos representantes da 

Região, de elaboração de relatórios, de transparência dos atos de administração, bem 

como de qualquer outra obrigação estatuída".  

5.1. Quais os instrumentos, em vigor, que garantam a observância dos 

procedimentos de controlo financeiro e deveres de informação, das entidades do 

SPER, no período em análise? 

5.2. Qual o grau de execução dos instrumentos, suprarreferidos? 

 

4. DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO: 

 
19 de março de 2018 
 
Foi deliberado que a mesa da comissão enviará à Sra. Presidente da Assembleia o 

requerimento do PS “Pronúncia da mesa sobre o requerimento do GPPS de catorze de 

março de dois mil e dezoito - Dúvidas que se suscitam relativamente a algumas 

associações constantes da proposta apresentada”, para pronúncia da mesa da 

Assembleia. 

16 de abril de 2018 

Foi deliberado que a mesa da comissão irá solicitar à Assembleia, com carácter urgente 

e confidencial, que seja esclarecido, com base no ofício da Procuradoria-Geral da 

República recebido, se existe alguma delimitação do objeto ou dos trabalhos desta 

Comissão relativamente àquele que é o despacho da sua constituição. 

Foi deliberada a diligência, aprovada por unanimidade, de solicitar um lote de 

documentos iniciais a serem requeridos ao Governo Regional e que são objeto desta 

comissão. 

11 de maio de 2018 
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Foi deliberado aceitar a prorrogação de prazo solicitado pelo Secretário Regional 

Adjunto da Presidência e Assuntos Parlamentares para envio de documentação a 25 de 

junho de 2018. 

Foi deliberado o agendamento para vinte e três e vinte e quatro de julho e a onze, 

doze e treze de setembro para encerrar as audições. 

13 de julho de 2018 

Foi aprovado, com os votos contra do PSD e CDS e a favor do PS e BE, o requerimento 

apresentado pelo PS para que o Governo seja notificado do prazo de cinco dias úteis 

para remeter à Comissão os relatórios e contas do Grupo SATA, relativos ao ano 2017. 

23 de julho de 2018 

Deliberação confidencial relativa à informação da Procuradoria Geral da República.  

12 de setembro de 2018 
 
Foi deliberado que o pedido de diligências deve ser solicitado até ao dia trinta e um de 

outubro. A reunião final da Comissão será a dezanove e vinte de dezembro de dois mil 

e dezoito, com entrega do relatório a dez de dezembro de dois mil e dezoito. 

Foi ainda deliberado que para a audição da Secretária dos Transportes e Obras 

Publicas, para a Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia e do Sr. Vice-Presidente os 

partidos terão na primeira ronda vinte minutos. Para o Secretário da Agricultura na 

primeira ronda os partidos poderão usufruir de quinze minutos.  

Por proposta do PSD, a título potestativo, proceder-se-á à audição da Porto de Abrigo 

e da Associação de Comerciantes e por proposta do PS, de forma unânime, a audição 

da Federação das Pescas.  

O PSD apresentou potestativamente requerimento de solicitação de quatro diligências 

relativas à SINAGA. 

Nesta audição e por motivos de chegada tardia do deputado Paulo Estevão à comissão 

foi deliberado que a ordem de intervenção fosse alterada. 

26 de setembro de 2018 

Foi deliberado que a data limite para novas diligências será no dia onze de outubro. 

11 de outubro de 2018 
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Por unanimidade foi deliberado aguardar pelos esclarecimentos dos serviços jurídicos 

da Assembleia Legislativa para a clarificação dos direitos do PPM nesta Comissão de 

Inquérito, por iniciativa da Senhora Presidente da Assembleia Legislativa. Foi, ainda, 

deliberado que do seu conteúdo deverá ser dado conhecimento à Comissão. 

Requerer, potestativamente, a audição da Comissão de Trabalhadores da SATA - AIR 

Açores, pelo BE. O CDS-PP requereu, potestativamente, a audição do Prof. Dr. Mário 

Fortuna e do Eng.º. António Cansado. O PSD requereu, potestativamente, a audição do 

Sr. Liberato Fernandes, do Eng.º Paulo Menezes, do Dr. Luis Parreirão e o Presidente 

do Sindicado de Pessoal de Voo da Aviação Civil. O PS requereu a audição do 

Presidente do Conselho de Administração da SATA 

30 de outubro de 2018 
 
Foi deliberada, por proposta do PS, a troca de ordenação das intervenções, entre o PS 

e PPM, uma vez que o PS requereu a presença do Sr. Presidente da SATA, assim como 

em momento anterior o PPM de forma potestativa. Porém, conforme descrito na ata 

número onze, foi deliberado que o entendimento da Comissão era aguardar por 

informação da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa sobre o direito do PPM em 

requerer diligências. No parecer enviado a doze de outubro, considera-se que o PPM 

não é membro da comissão, podendo participar na mesma sem direito a voto e que os 

direitos subjacentes ao funcionamento da comissão estão consignados aos deputados 

membros da Comissão. 

26 de novembro de 2018 

Por proposta do PS, em proceder à audição das empresas LOTAÇOR, SPHRI, ATA e 

respetivas tutelas, ficou acordado que as referidas audições ocorreriam no dia 

dezanove e vinte de dezembro. Para efeitos de deliberação a proposta apresentada 

pelo PS obteve oito votos a favor (sete do PS e um do BE), tendo o PSD e CDS-PP se 

abstido 

O PSD requereu, potestativamente, cópia do contrato de aluguer do A330 à empresa 

SATA. O CDS-PP solicitou o acordo realizado entre a empresa SATA e o Sr. Pavão, assim 

com o estudo do A330 e A340 ao Dr. Bruno Fialho. As solicitações foram votadas por 

unanimidade 

13 de dezembro de 2018 
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Foi deliberado solicitar ao tribunal cópia do acordo entre a SATA e o Sr. Pavão. 

No que respeita ao contrato do equipamento Airbus A330, e por conter informação de 

interesse comercial e financeiro para a SATA foi deliberado que o documento enviado 

relativo ao contrato da aeronave Airbus A-330, que há solicitação de confidencialidade 

por parte da SATA, seja classificado pela comissão nos termos do art.º 10 do Regime 

Jurídico das Comissões de Inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores como confidencial até à cedência da posição contratual da SATA ou até 

deliberação em contrário da comissão e que será a SATA oficiada no sentido da 

obrigatoriedade de informar a Assembleia da situação de cedência da posição 

contratual. 

29 de janeiro de 2019 

Foi deliberado que os grupos parlamentares e as representações parlamentares sem 

direito a voto, podem enviar a declaração de voto ou a apreciação, respetivamente, ao 

Presidente da Comissão e a todos os deputados que integram a comissão, até às 

24h00 do dia.   
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CAPÍTULO 3 –  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

1) Reuniões 

 

1.ª Reunião - No dia 21 de fevereiro de 201812, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Sede da 

ALRAA, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Eleição da Mesa da Comissão; 

• Calendarização e Metodologia dos Trabalhos da Comissão; 

• Outros Assuntos 

No respeitante ao ponto um, este está lavrado em ata elaborada pelo gabinete da presidência 

da Assembleia Legislativa Regional, que se encontra anexo à ata da presente reunião. 

Antes da prossecução do ponto dois, o presidente da Comissão, o deputado João Bruto da 

Costa, elencou procedimentos que decorrem do enquadramento legislativo face ao 

funcionamento de uma comissão de inquérito.  

Ponto Dois: Foi definido que na próxima reunião será apresentado e aprovado o questionário 

indicativo e o regimento da comissão. Para tal, o Presidente da Comissão irá enviar uma 

proposta de Regimento e cada representação política deverá apresentar uma proposta de 

quesitos para conciliação, decisão e aprovação, assim como deverão informar os 

coordenadores de cada representação política. Tomaram a palavra os senhores deputados 

Francisco César, Miguel Costa, Artur Lima, João Vasco Costa e António Lima para propostas de 

datas para a próxima reunião. Ficou decidido que a próxima reunião será a 19 de março às 

14h00 na sede da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.  

Ponto Três: Nada há a relatar 

2.ª Reunião - No dia 19 de março de 201813, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Sede da 

ALRAA, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

                                                 
12 ANEXO B – 1 págs. 3 - 6 
13 ANEXO B – 1 págs. 7 - 27 
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• Ponto Prévio – Pronúncia da mesa sobre o requerimento do GPPS de 14 de março de 

2018 – Dúvidas que se suscitam relativamente a algumas associações constantes da 

proposta apresentada; 

• Aprovação do Regimento da Comissão; 

• Elaboração do Questionário Indicativo; 

• Outros assuntos. 

 

Antes do início da ordem de trabalhos, o deputado Francisco César, solicitou a apresentação 

do requerimento do PS a que remete o ponto um da agenda, pelo deputado João Vasco Costa. 

O Presidente da comissão deu a palavra ao deputado João Vasco Costa, que apresentou o 

requerimento do PS. De seguida, para interpelação, tomou a palavra o deputado Francisco 

César que versou o relacionamento do PS com a Comissão Parlamentar de Inquérito e as 

dúvidas sobre o despacho de constituição da comissão. Sobre o último assunto tomou a 

palavra o deputado Artur Lima. Ficou decidido que a mesa da comissão envia à Sra. Presidente 

da Assembleia este requerimento para entendimento da mesa da Assembleia, conforme 

anunciado pelo presidente da comissão. 

Ponto Um: Pronúncia da mesa sobre o requerimento do GPPS de 14 de março de 2018- 

Dúvidas que se suscitam relativamente a algumas associações constantes da proposta 

apresentada” 14; 

Ponto Dois: Aprovação do Regimento da Comissão, tomou a palavra deputado Miguel Costa e 

o presidente da comissão. O regimento foi aprovado por unanimidade, sem a presença do 

deputado Artur Lima e do deputado João Paulo Corvelo que antes da sua saída manifestaram-

se a favor do regimento. 

Ponto Três: Elaboração do questionário indicativo, tomaram a palavra os deputados Francisco 

César e Miguel Costa. Foi decidido interromper a gravação para debate sobre o questionário. 

Foi deliberado que será enviado à Mesa da Comissão até à próxima sexta-feira um conjunto de 

documentos a solicitar que sejam uma base de comum, nesta matéria tomaram a palavra os 

deputados Francisco César, António Vasco Viveiros, Carlos Silva, Miguel Costa e o presidente 

da comissão. Foi decidido que o questionário para aprovação será apresentado na próxima 

reunião, que será a 16 de abril às 17h00. 

                                                 
14 Requerimento do Partido Socialista - ANEXO C – 2 págs. -  
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Ponto Quatro: Outros assuntos, foi referido pelo presidente da comissão que os serviços de 

apoio iriam criar uma área de trabalho digital para a documentação da comissão de inquérito. 

 

3.ª Reunião - No dia 16 de abril de 201815, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público 

Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Sede da ALRAA, 

com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Aprovação do Questionário Indicativo; 

• Deliberação de Diligências; 

• Outros assuntos. 

 

Antes do início da ordem de trabalhos, o Presidente da Comissão informou da existência de 

dois pontos prévios. O primeiro respeitante ao parecer da mesa da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores relativo ao requerimento do PS e outro relativo ao ofício da Procuradoria-

Geral da República sobre processos pendentes e de caráter confidencial, conforme decorre da 

lei. 

No âmbito do ofício da Procuradoria-Geral da República intervieram os deputados Francisco 

César, Miguel Costa, Artur Lima, Paulo Estevão, João Vasco Costa e o presidente da comissão, 

tendo sido deliberado por unanimidade que a mesa da comissão irá solicitar à Assembleia , 

com carácter urgente e confidencial, que seja esclarecido, com base no ofício da Procuradoria-

Geral da República recebido, se existe alguma delimitação do objeto ou dos trabalhos desta 

Comissão relativamente àquele que é o despacho da sua constituição16. 

Ainda no período antes da ordem do dia, o Presidente da Comissão deu conhecimento aos 

deputados o parecer recebido dos serviços da Assembleia, da Mesa da Assembleia, sobre o 

requerimento do PS17, em que foi clarificado que as entidades de direito privado, Associação 

Portas do Mar, Associação de Turismo dos Açores e a Nonagon, integram o objeto da 

comissão. Neste ponto tomaram a palavra os deputados Francisco César, Artur Lima, João 

Vasco Costa, António Vasco Viveiros, Paulo Estevão. 

Ponto Um: Aprovação do questionário indicativo: 

                                                 
15 ANEXO B – 1 págs. 28 - 69 
16 Informação recebida dos Serviços sobre inquéritos penais pendentes - ANEXO C – 2 págs. -  
17 Parecer dos Serviços da ALRAA sobre o requerimento do PS – ANEXO C – 2 págs. -  
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Neste ponto o presidente da comissão relembrou o trabalho preparatório dos representantes 

parlamentares relativamente à construção dos quesitos. Tomaram a palavra os deputados 

Francisco César, Artur Lima, Carlos Silva, António Vasco Viveiros, Paulo Estevão e Miguel Costa. 

Procedeu-se, de seguida, à harmonização dos quesitos propostos pelos proponentes e pelo PS. 

Os quesitos elencados foram vertidos em documento oficial desta Comissão, tendo sido 

aprovados por unanimidade.  

Ponto Dois: Deliberação de diligências; 

Foi aprovado por unanimidade a listagem de documentos iniciais a serem solicitados às 

entidades que são objeto desta comissão. 

 

Ponto Três: Nada há a relatar. 

 

4.ª Reunião - No dia 11 de maio de 201818, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público 

Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Delegação da 

ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Aprovação de diligências de inquérito; 

• Outros assuntos. 

 

Como ponto prévio à ordem de trabalho, o presidente da comissão informou a receção de 

ofício do Secretário Regional Adjunto da Presidência e Assuntos Parlamentares relativo aos 

documentos solicitados por esta comissão, no qual solicita um prazo adicional de quinze dias 

face ao volume de informação e na efetivação daqueles que são os dias úteis. O presidente 

deu nota que já existem nos serviços da Assembleia documentos respeitantes ao objeto desta 

Comissão. Foi deliberado aceitar a prorrogação de prazo conforme solicitado pelo Secretário 

Regional Adjunto da Presidência e Assuntos Parlamentares. O deputado Francisco César 

questionou sobre a forma de aceder aos documentos por via digital. O presidente da Comissão 

clarificou que já solicitou aos serviços a criação de condições de acesso à plataforma 

digital(nuvem) aos deputados integrantes da Comissão.  

 

                                                 
18 ANEXO B – 1 págs. 70 - 100 
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Ponto Um: Aprovação de diligências e consequente metodologia para a calendarização de 

audições e personalidades, foi apresentada proposta conjunta aprovada por unanimidade, 

agrupando as empresas, não excluindo nenhuma empresa constante do objeto do despacho 

de constituição da comissão. Foi decidido pela audição dos presidentes das empresas e 

membro do Governo da respetiva área, tendo sido acertado datas para audição dos grupos de 

empresas. O próximo agendamento será a vinte e cinco e vinte e seis de junho na ilha da 

Terceira, para a empresa SAUDAÇOR e Secretário da tutela, a doze, treze, vinte e três e vinte e 

quatro de julho, em São Miguel. 

 

Ponto Dois: Nada há a relatar. 

 

5.ª Reunião - Nos dias 25 e 26 de junho de 201819, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Delegação 

da ALRAA, em Angra do Heroísmo, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

25 de junho de 2018 

• Sorteio para ordem de inscrição para audições; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa “SAUDAÇOR, 

S.A”20. 

 

26 de junho de 2018 

• Audição do Sr. Secretário Regional da Saúde, no âmbito do inquérito que incide sobre 

a empresa “SAUDAÇOR, S.A”21; 

• Outros assuntos. 

 

Antes do início da agenda, o deputado Francisco César interpelou a mesa no sentido de aferir 

o prazo de finalização da Comissão e a dinâmica do número de audições em cada dia, de forma 

a maximizar por dia o número de audições de empresas do objeto da Comissão. O deputado 

Artur Lima propôs um agendamento em períodos concentrados. O Presidente da Comissão 

esclareceu que o prazo limite é o dia 8 de setembro de 2018, sem considerar uma eventual 

                                                 
19 ANEXO B – 1 págs. 101 - 244 
20 ANEXO B – 1 - Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da SAUDAÇOR págs. - 
101 -178 
21 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Secretário Regional da Saúde, sobre a SAUDAÇOR págs. - 179 – 244 
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necessidade de solicitação de prorrogação de prazo. Por outro lado, referiu que o 

agendamento depende da disponibilidade dos Presidentes dos Conselhos de Administração e 

dos membros do Governo. Foi deliberado o agendamento a vinte e três e vinte e quatro de 

julho e a onze, doze e treze de setembro para encerrar as audições. 

Ponto Um: Sorteio para a ordem de inscrição para as audições, foi sorteada, na presença dos 

deputados, à exceção do deputado Paulo Estevão, a seguinte ordem: PPM; PCP; CDS; PS; PSD e 

BE. 

Ponto Dois: Audição da Senhora Presidente do Conselho de Administração da Empresa 

“SAUDAÇOR, S.A”, que fez uma exposição inicial. Na primeira ronda tomaram a palavra os 

deputados Artur Lima, Carlos Silva, Francisco César, António Vasco Viveiros, Paulo Mendes; na 

segunda ronda intervieram os deputados Carlos Silva, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; 

na terceira ronda intervieram os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, António Vasco Viveiros 

e Paulo Mendes, tendo o PS prescindido de intervir. O deputado João Paulo Corvelo prescindiu 

em todas as rondas. 

Ponto Três: O Secretário Regional da Saúde procedeu a uma exposição inicial, tendo, também, 

tomado a palavra na primeira ronda os deputados Paulo Estevão, João Corvelo, Artur Lima, 

Francisco César, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; na segunda ronda, intervieram os 

deputados Paulo Estevão, Carlos Silva e Paulo Mendes. O deputado João Paulo Corvelo 

prescindiu da palavra; na terceira ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão e 

Paulo Mendes, tendo o PS prescindido do uso da palavra. 

Ponto Quatro: Outros Assuntos, o Presidente da Comissão informou que iria reencaminhar o 

parecer emitido pelos serviços da Assembleia Legislativa, sobre a questão colocada à 

Procuradoria-Geral da República e sobre a qual ainda não houve resposta. Foi ainda informado 

que à data o Presidente da Comissão estava a proceder ao agendamento com o Governo, 

sendo que será enviado aos Coordenadores uma proposta de calendário. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [22], dele fazendo 

parte integrante. 

 

                                                 
22 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 

relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 
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6.ª Reunião - Nos dias 12 e 13 de julho de 201823, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Delegação 

da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

12 de julho de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa “Atlanticoline”24. 

 

13 de julho de 2018 

• Audição da Sra. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas – 

“Atlanticoline”25. 

 

Como ponto prévio, o deputado Francisco César interpelou a mesa relativamente à 

conferência de imprensa realizada pelos partidos proponentes da Comissão (PSD, CDS e PPM) 

em que foram abordadas três empresas que não integram o objeto desta Comissão, referiu-se 

ainda ao conteúdo do ofício enviado pelo Presidente da Comissão com o número 2971, o qual 

o PS não teve conhecimento da sua existência na data de emissão, a 02 de julho, nem nos dias 

imediatamente seguintes, por não estar alojado no armazenamento digital. Este ofício, 

esclareceu, solicita a documentação dessas três empresas, EDA, Norma Açores, Pousada das 

Juventude. Manifestou, igualmente, a importância de esclarecer o motivo pelo qual o ofício 

enviado pelo Governo, não distribuído internamente, onde se informa que os Relatórios e 

Contas relativo ao ano de 2017, seriam enviados até ao fim do mês de julho após a deliberação 

da Assembleia Geral da SATA GPS, logo, conclui, não existir qualquer atraso no envio de 

documentação e, por fim, qual a motivação para o não esclarecimento que se impunha à 

Comunicação Social de que não foi solicitado por esta Comissão parecer aos serviços da 

Assembleia sobre o atraso do envio do Relatório e Contas da SATA de 2017. O Presidente da 

Comissão referiu sobre a última questão realizada que o seu entendimento era o de não 

contactar a Comunicação Social antes de debater este assunto internamente. Porém, é seu 

entendimento que o Governo não cumpriu com a sua obrigação de envio de documentos à 

Comissão. Referiu ainda que o ofício do Governo relativamente à data de envio do Relatório e 

Contas de 2017 da SATA integrava uma remessa volumosa de documentos, tendo entendido 

que não havia necessidade de informar a circunstância relativa à SATA, acrescendo que 

                                                 
23 ANEXO B – 1 págs. 245 - 412 
24 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Atlânticoline págs. - 331 – 
412 
25 Adiada para 9 de outubro de 2018 
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desencadeou ações de contacto para que os documentos fossem enviados uma vez que o PSD 

solicitou os mesmos para as audições a realizar em julho. No que respeita ao ofício 2971 

referiu que assinou o ofício elaborado pelos serviços resultando da necessidade de garantir a 

disponibilização dos documentos necessários para as audições por parte do Governo não se 

tendo apercebido da inclusão de empresas fora do âmbito da Comissão. Após o telefonema 

recebido do deputado Francisco César, a 9 de julho, verificou a situação e solicitou retificações 

ao ofício 2971. Por fim, no respeitante à ausência de ofícios na pasta digital referiu que no seu 

entendimento os serviços da Assembleia não estão programados para disponibilizar a 

informação. O deputado Artur lima interveio referindo que a conferência de imprensa 

realizada não teve como motivo o ofício, mas sim em resposta à ausência de envio de 

documentação por parte do Governo e reiterou que não tem em sua posse o ofício 2971. Foi 

aprovado com os votos contra do PSD e CDS e a favor do PS e BE, o requerimento apresentado 

pelo PS para que o Governo seja notificado do prazo de cinco dias úteis para remeter à 

Comissão os relatórios e contas do Grupo SATA, relativos ao ano 2017. 

Não obstante, o Presidente da Comissão informou que entendia já estar verificada a falta de 

envio de documentos devendo dar início ao procedimento legal e dar sequência à participação 

a que se referem os artigos 2.ª e 3.ª da Lei 48/2014 de 28 de julho dando cumprimento ao n.º 

2 do referido artigo 3º daquela Lei26. 

A audição do Presidente do Conselho de Administração da Atlanticoline foi adiada para o dia 

treze de julho às dez horas, coincidindo com o dia e hora previstos para a audição da Senhora 

Secretária dos Transportes e Obras Públicas, razão pela qual a mesma foi adiada. 

No ponto relativo à audição do Presidente do Conselho de Administração da Atlanticoline, o 

Presidente efetuou uma exposição inicial. Na primeira ronda intervieram os deputados Paulo 

Estevão, João Corvelo, Artur Lima, André Rodrigues, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; 

na segunda ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, André 

Rodrigues, António Vasco Viveiros, Luís Rendeiro e Paulo Mendes, tendo prescindido do uso da 

palavra o deputado João Corvelo; na terceira ronda inquiriram os deputados Paulo Estevão, 

Artur Lima, Carlos Silva, Luís Rendeiro. Os deputados Paulo Mendes e João Corvelo 

prescindiram do uso da palavra.  

                                                 
26 Ofício remetido a 13 de julho de 2018 à Presidente da ALRAA pelo Presidente da Comissão e 
que deu origem ao envio pela Presidente da ALRAA à Procuradoria Geral da República através do 
Ofício de 10/08/2018 – n.º 239038 – DA n.º 3114/18 
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Considerando que o depoente não se opôs a que a sua audição fosse pública, a transcrição do 

depoimento é junta ao presente relatório como Anexo [27], dele fazendo parte integrante 

 

7.ª Reunião - No dia 24 de julho de 201828, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público 

Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Delegação da 

ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor29; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Espada Pescas30. 

 

Ponto Um: Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da “Ilhas de Valor”, Dra. 

Lubélia Chaves, na primeira ronda tomaram a palavra os deputados Alonso Miguel, Carlos 

Silva, António Vasco Viveiros, Zuraida Soares, tendo o deputado João Paulo Corvelo 

prescindido do uso da palavra; na segunda ronda inquiram os deputados Alonso Miguel, Carlos 

Silva, António Vasco Viveiros, tendo a deputada Zuraida Soares prescindido do uso da palavra; 

na terceira ronda intervieram os deputados Alonso Miguel, António Vasco Viveiros. A 

deputada Zuraida Soares e o PS prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Dois: Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da “Espada Pescas”, a 

Dra. Ana Simões, que fez uma explanação. Na primeira ronda tomaram a palavra os deputados 

Artur Lima, José Ávila e Carlos Silva, António Vasco Viveiros, Zuraida Soares; na segunda ronda 

inquiram os deputados Artur Lima, José Ávila, António Vasco Viveiros e Zuraida Soares; na 

terceira ronda intervieram os deputados António Vasco Viveiros e Zuraida Soares. O PS 

prescindiu de tomar a palavra. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [31], dele fazendo 

parte integrante 

                                                 
27 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 

relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
28 ANEXO B – 1 págs. 413 - 506 
29 ANEXO B – 1 - Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor págs. - 413 – 
469 
30 ANEXO B - 1 - Audição da Sra. Gerente da Espada Pescas págs. - 470 - 506 
31 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 

relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 
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8.ª Reunião - Nos dias 25, 26 e 27 de julho de 201832, a Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na 

Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

 25 de julho de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da AZORINA33. 

 

26 de julho de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon34; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Associação Portas do 

Mar35. 

 

27 de julho de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Porto dos Açores36. 

 

Ponto Um: No início da audição da Senhora Presidente do Conselho de Administração da 

“Azorina”, Dra. Andreia Porteiro, esta tomou a palavra para uma explanação. Na primeira 

ronda tomaram a palavra os deputados Alonso Miguel, André Rodrigues e Carlos Silva, António 

Vasco Viveiros, Paulo Mendes; na segunda ronda inquiram os deputados Alonso Miguel, André 

Rodrigues, António Vasco Viveiros, tendo o deputado Paulo Mendes prescindido; na terceira 

ronda intervieram os deputados Alonso Miguel, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes.  O PS 

prescindiu do uso da palavra. 

Ponto Dois: Na audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Nonagon, o 

Dr. Arnaldo Machado que tomou a palavra para uma explanação. Na primeira ronda 

intervieram os deputados Alonso Miguel, Sónia Nicolau, António Vasco Viveiros e Paulo 

Mendes; na segunda ronda inquiriram os deputados Alonso Miguel, Sónia Nicolau e António 

Vasco Viveiros. O deputado Paulo Mendes prescindiu de tomar a palavra; na terceira ronda 

                                                 
32 ANEXO B – 1 págs. 507 - 665 
33 ANEXO B – 1 - Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Azorina págs. - 507 - 551 
34 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon
 págs. - 552 - 577 
35 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Associação Portas do Mar 
págs. - 578 - 601 
36 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores págs. - 
602 – 665 
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interveio o deputado Alonso Miguel. O PSD, o PS e o deputado Paulo Mendes prescindiram do 

uso da palavra. 

Ponto Três: Audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração das “Portas do Mar”, 

o Dr. Carlos Martins que tomou a palavra para uma explanação. Na primeira ronda usaram da 

palavra os deputados João Corvelo, Alonso Miguel, Carlos Silva, António Vasco Viveiros e Paulo 

Mendes; na segunda ronda inquiriram os deputados Alonso Miguel, Carlos Silva, António 

Vasco Viveiros e os deputados Paulo Mendes e João Corvelo prescindiram; na terceira ronda 

intervieram os deputados Alonso Miguel, Carlos Silva e Paulo Mendes, tendo o PSD 

prescindido do uso da palavra. 

Ponto Quatro: O Senhor Presidente do Conselho de Administração da “Portos dos Açores” que 

fez uma explanação. Na primeira ronda tomaram a palavra os deputados João Corvelo, Alonso 

Miguel, Miguel Costa, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; na segunda ronda inquiriram os 

deputados João Corvelo, Alonso Miguel, André Rodrigues e Carlos Silva, Luis Rendeiro e Paulo 

Mendes; na terceira ronda intervieram os deputados Alonso Miguel, Miguel Costa, Luis 

Rendeiro, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo prescindiu de 

intervir. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [37], dele fazendo 

parte integrante. 

 

9.ª Reunião - Nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 201838, a Comissão Eventual de 

Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas 

reuniu na Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

10 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do IROA39; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SINAGA40. 

 

                                                 
37 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 
relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B – 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
38 ANEXO B – 1 págs. 666 - 988 
39 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do IROA págs. - 666 – 709 
40 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SINAGA págs. - 710 – 758 
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11 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SDEA41; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração de Santa Catarina42. 

 

12 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Naval Canal43; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Companha44. 

 

13 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SATA45. 

 

Ponto Um: O Senhor Presidente do Conselho de Administração da “IROA”, Dr. Ricardo Silva, 

tomou a palavra para uma explanação. Na primeira ronda intervieram os deputados João 

Corvelo, Alonso Miguel, André Rodrigues e Carlos Silva, António Almeida e Paulo Mendes; na 

segunda ronda inquiriram os deputados Alonso Miguel, André Rodrigues, António Almeida e 

António Vasco Viveiros, tendo o deputado Paulo Estevão prescindido de inquirir; na terceira 

ronda intervieram os deputados Paulo Estevão, João Corvelo e Alonso Miguel. O PS e o PSD 

prescindiram de intervir. 

Ponto Dois: Audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da “SINAGA”, o Dr. 

Paulo Neves, iniciando-se a primeira ronda com os deputados Paulo Estevão, João Corvelo, 

Alonso Miguel, Sónia Nicolau, António Vasco Viveiros e Zuraida Soares; na segunda ronda 

inquiriram os deputados Paulo Estevão, Alonso Miguel, Sónia Nicolau, António Almeida, tendo 

a deputada Zuraida Soares prescindido do uso da palavra. 

Ponto Três: Na audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da “SDEA”, o 

Eng.º. Vítor Fraga tomou a palavra para uma explanação. Na primeira ronda intervieram os 

deputados Paulo Estevão, João Corvelo, Alonso Miguel, Francisco César, António Vasco 

Viveiros, Luis Rendeiro e Zuraida Soares; na segunda ronda inquiram os deputados Paulo 

Estevão, Francisco César, António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro. A deputada Zuraida Soares e 

                                                 
41 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SDEA págs. - 759 – 809 
42 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Santa Catarina págs. - 810 - 
873 
43 Adiada para 26 de setembro de 2018 
44 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Gerente da Companha págs. - 891 – 904 
45 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SATA págs. - 905 – 988 
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o deputado Alonso Miguel prescindiram do uso da palavra; na terceira ronda interveio o 

deputado Paulo Estevão e Luis Rendeiro, tendo os deputados Alonso Miguel, João Corvelo, 

Zuraida Soares e o PS prescindido de intervir. 

Ponto Quatro: Na audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da “Santa 

Catarina”, o Dr. Rogério Veiros tomou a palavra para uma intervenção inicial. Na primeira 

ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão, João Corvelo, Alonso Miguel, José Ávila 

e André Rodrigues, António Vasco Viveiros, Luis Rendeiro e Paulo Mendes; na segunda ronda 

inquiriram os deputados José Ávila e Carlos Silva, tendo o deputado Paulo Mendes 

prescindido. 

Ponto Cinco: Não se procedeu à audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da 

“Naval-Canal” por impedimento do Presidente do Conselho de Administração.  

Ainda neste período foi deliberado que o pedido de diligências deve ser solicitado até ao dia 

trinta e um de outubro, e que a reunião final será a dezanove e vinte de dezembro de dois mil 

e dezoito, com entrega do relatório aos deputados a dez de dezembro de dois mil e dezoito. 

Foi proposta calendarização das audições em falta e deliberado que para a audição da 

Secretária dos Transportes e Obras Publicas, para a Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia e 

do Sr. Vice-Presidente os partidos terão na primeira ronda vinte minutos e para o Secretário da 

Agricultura, na primeira ronda, os partidos poderão usufruir de quinze minutos. Foi igualmente 

deliberado por proposta do PSD a título potestativo a audição da Porto de Abrigo e da 

Associação de Comerciantes e por proposta do PS, de forma unânime, a audição da Federação 

das Pescas. O PSD apresentou potestativamente requerimento de solicitação de quatro 

diligências relativas à SINAGA. 

Ponto Seis: Foi ouvido o gerente da Companha- Sociedade Pesqueira, Dr. Rogério Veiros. Na 

primeira ronda tomaram a palavra os deputados Alonso Miguel, Carlos Silva e José Ávila, 

António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; na segunda ronda inquiriu o deputado Alonso Miguel. 

O PS, PSD e o deputado Paulo Mendes prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Sete: Audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da “SATA”, o Dr. 

António Teixeira que tomou a palavra para uma explanação. Na primeira ronda tomaram a 

palavra os deputados João Corvelo, Alonso Miguel, Francisco César, Carlos Silva, António Vasco 

Viveiros, Luís Rendeiro, Paulo Mendes e Paulo Estevão; na segunda ronda inquiram os 

deputados Alonso Miguel, Carlos Silva, António Vasco Viveiros, Paulo Mendes e Paulo Estevão; 

na terceira ronda intervieram os deputados Alonso Miguel, António Vasco Viveiros, Paulo 
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Mendes e Paulo Estevão, tendo o deputado João Corvelo e o PS prescindido do uso da palavra. 

Nesta audição e por motivos de chegada tardia do deputado Paulo Estevão à comissão, foi 

deliberado que a ordem das intervenções seria alterada. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [46], dele fazendo 

parte integrante. 

 

  

10.ª Reunião - Nos dias 26 e 27 de setembro de 201847, a Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na 

Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

26 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente da Cooperativa Porto de Abrigo48; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Naval Canal49; 

• Audição do Sr. Presidente da Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores50. 

 

27 de setembro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente da Federação de Pescas51. 

 

Ponto Um: Audição do Senhor Presidente da Cooperativa “Porto de Abrigo”, Sr. João Bagnari, 

intervindo na primeira ronda os deputados António Vasco Viveiros e Jaime Vieira (por ter sido 

requerido potestativamente pelo PSD), Paulo Estevão, Artur Lima e José Ávila. O deputado 

João Corvelo e Paulo Mendes prescindiram de intervir; na segunda ronda tomaram a palavra 

os deputados António Vasco Viveiros, Jaime Vieira, José Ávila e Carlos Silva. Os deputados 

Paulo Estevão, João Corvelo, Artur Lima e Paulo Mendes prescindiram de intervir. 

                                                 
46 As transcrições, de todas as inquirições públicas, são juntas ao presente relatório, dele fazendo parte 

integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
47 ANEXO B – 1 págs. 989 - 1112 
48 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente da Cooperativa Porto de Abrigo págs. - 989 – 1009 
49 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Naval-Canal págs. - 
1010 – 1030 
50 ABEXO B – 1 - Audição do Sr. Secretário-geral da Associação de Comerciantes de Pescado dos Açores 
págs. - 1031 - 1064 
51 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Presidente da Federação das Pescas dos Açores págs. - 1065 – 
1112 
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Ponto Dois: Audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da “Naval Canal”, Sr. 

Eduardo Rosa, na primeira ronda intervieram os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, João 

Vasco Costa, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo prescindiu de 

usar da palavra; na segunda ronda tomou a palavra os deputados Paulo Estevão e João Vasco 

Costa. O deputado João Corvelo, Paulo Mendes e do PSD prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Três: Audição do Senhor Secretário da Associação de Comerciantes de Pescado dos 

Açores, Sr. Pedro Melo, em substituição do Presidente da Associação, que proferiu uma 

explanação. Na primeira ronda interveio os deputados António Vasco Viveiros (por ter sido 

requerido potestativamente pelo PSD), Paulo Estevão, João Corvelo e José Ávila. O deputado 

Paulo Mendes prescindiu de intervir; na segunda ronda tomaram a palavra os deputados 

António Vasco Viveiros, José Ávila e Carlos Silva. Os deputados Paulo Estevão, João Corvelo, e 

Paulo Mendes prescindiram de intervir. 

Ponto Quatro: Audição do Presidente da Federação das Pescas, Sr. Gualberto Rita, que 

proferiu uma intervenção inicial. Na primeira ronda intervieram os deputados Francisco César 

e José Ávila (a audição foi requerida pelo PS), Paulo Estevão, João Corvelo, Artur Lima e 

António Vasco Viveiros. O deputado Paulo Mendes prescindiu de intervir; na segunda ronda 

intervieram os deputados Carlos Silva e José Ávila. Os deputados João Corvelo e Paulo 

Mendes, prescindiram de intervir. 

Foi deliberado que a data limite para novas diligências é a onze de outubro. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [52], dele fazendo 

parte integrante. 

 

11.ª Reunião - Nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 201853, a Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na 

Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

9 de outubro de 2018 

• Audição da Sra. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas – SATA54; 

                                                 
52 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 

relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
53 ANEXO B – 1 págs. 1113 - 1454 
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• Audição da Sra. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas – Portos dos 

Açores, Naval Canal, Atlanticoline55. 

 

10 de outubro de 2018 

• Audição da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo – Azorina e Portas 

do Mar56; 

• Audição do Sr. Secretário da Agricultura e Florestas – IROA e Sinaga57. 

  

    11 de outubro de 2018 

• Audição do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia – Espada pescas, 

Companha e Santa Catarina58; 

• Audição do Sr. Vice-Presidente do Governo – SDEA, Ilhas de Valor e Nonagon59. 

 

Ponto Um: Na audição do período da manhã do dia nove de outubro, a Sra. Secretária 

Regional dos Transportes e Obras Públicas fez uma explanação inicial. Na primeira ronda 

tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão, João Corvelo, Alonso Miguel, Francisco César, 

António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; na segunda ronda inquiriram os deputados Paulo 

Estevão, Alonso Miguel, Carlos Silva e Luis Rendeiro. O Paulo Mendes e o deputado João 

Corvelo prescindiram de intervir; na terceira ronda intervieram os deputados Paulo Estevão e 

António Vasco Viveiros, tendo prescindido de intervir o deputado João Corvelo, Alonso Miguel, 

Paulo Mendes e o PS. 

Ponto Dois: Na tarde do dia 9 de outubro, a Senhora Secretária Regional dos Transportes e 

Obras Públicas (incidindo sobre a Portos dos Açores, Atlanticoline, Naval Canal e Portas do 

Mar) fez uma exposição inicial. Na primeira ronda tomaram a palavra os deputados Paulo 

Estevão, João Corvelo, Alonso Miguel, João Vasco Costa, André Rodrigues, António Vasco 

                                                                                                                                               
54 ANEXO B - 1 - Audição da Sra. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, sobre a SATA 
págs. - 1113 – 1179 
55 ANEXO B – 1 - Audição da Sra. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, sobre as empresas: 
Portos dos Açores, Atlânticoline e Naval-Canal págs. - 1180 – 1234 
56 ANEXO B – 1 - Audição da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, sobre as empresas: 
Azorina e Portas do Mar págs. - 1235 – 1299 
57 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas, sobre as empresas: IROA e 
SINAGA págs. - 1300 – 1378 
58 ANEXO B -1 - Audição do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, sobre as empresas: 
Espada Pescas, Companha e Santa Catarina págs. - 1379 – 1418 
59 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, sobre as empresas: 
SDEA, Ilhas de Valor e Nonagon págs. - 1419 – 1454 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins 

Lucrativos Públicas 35 

Viveiros, Luis Rendeiro e Paulo Mendes; na segunda ronda usou da palavra o deputado Alonso 

Miguel, Francisco César e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo, Paulo Estevão, Paulo 

Mendes e o PSD prescindiram de intervir; na terceira ronda intervieram o deputado Alonso 

Miguel e Francisco César.  Os deputados João Corvelo, Paulo Estevão, Paulo Mendes e o PSD 

prescindiram de intervir. 

Ponto Três: A Senhora Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo fez uma 

explanação inicial. Na primeira ronda usaram da palavra os deputados Paulo Estevão, Alonso 

Miguel, André Rodrigues e António Vasco Viveiros. Os deputados João Corvelo e Paulo Mendes 

prescindiram do uso da palavra; na segunda ronda intervieram os deputados Paulo Estevão, 

Alonso Miguel, André Rodrigues e António Vasco Viveiros. O deputado João Corvelo, Paulo 

Estevão, Paulo Mendes e o PSD prescindiram de intervir; na terceira ronda intervieram os 

deputados Paulo Estevão, Alonso Miguel, Francisco César, António Vasco Viveiros.  Os 

deputados João Corvelo e Paulo Mendes, prescindiram de intervir. 

Ponto Quatro: Às quinze horas e seis minutos iniciou-se a audição do Senhor Secretário 

Agricultura e Florestas (incidindo sobre a IROA e SINAGA) com uma explanação. Na primeira 

ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão, Alonso Miguel, Sónia Nicolau, André 

Rodrigues e António Vasco Viveiros. Prescindiu da palavra o deputado João Corvelo; na 

segunda ronda usou da palavra a deputada Sónia Nicolau e o deputado António Vasco 

Viveiros. O deputado João Corvelo prescindiu de intervir; na terceira ronda intervieram os 

deputados Alonso Miguel e Francisco César.  O deputado João Corvelo prescindiu do uso da 

palavra. 

Ponto Cinco: Audição do Senhor Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (incidindo 

sobre a Espada Pescas, Companha e Santa Catarina) que se iniciou com uma explanação. Na 

primeira ronda tomaram a palavra os deputados Alonso Miguel, André Rodrigues, José Ávila, 

Carlos Silva e António Vasco Viveiros. Prescindiu da palavra o deputado Paulo Mendes; na 

segunda ronda usou da palavra o deputado José Ávila e António Vasco Viveiros. O deputado 

Alonso Miguel e Paulo Mendes prescindiram de intervir; na terceira ronda intervieram o 

deputado António Vasco Viveiros. Os deputados João Corvelo e Paulo Mendes, prescindiram 

do uso da palavra. 

Ponto Seis: Audição do Senhor Vice-Presidente (incidindo sobre SDEA, Ilhas de Valor e 

Nonagon). Na primeira ronda tomaram a palavra os deputados Alonso Miguel, Carlos Silva, 

Francisco César, Sónia Nicolau, António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro. Prescindiu da palavra 

os deputados João Corvelo e Paulo Mendes; na segunda ronda usou da palavra o deputado 
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António Vasco Viveiros. O deputado Alonso Miguel, Paulo Mendes e o PS prescindiram de 

intervir; na terceira ronda intervieram os deputados Francisco César e Luís Rendeiro. Os 

deputados João Corvelo e Paulo Mendes, prescindiram do uso da palavra. 

Por via da interpelação do deputado Francisco César relativa às diligências solicitadas pelo PSD 

e PPM60 por correio eletrónico ao Sr. Presidente da Comissão, este referiu que no 

entendimento do PS, o PPM não pode requerer diligências fazendo menção ao despacho de 

constituição da comissão e considerou que as diligências solicitadas pelo PSD, como outras de 

qualquer partido, devem ser debatidas e votadas presencialmente. O Sr. Presidente da 

Comissão referiu que decidiu de forma a agilizar os procedimentos internos da Comissão. 

Relativamente às duas diligências suscitadas pelo PPM, foi deliberado por unanimidade 

aguardar pelos esclarecimentos dos serviços jurídicos da Assembleia Legislativa para 

clarificação dos direitos do PPM nesta Comissão de Inquérito, que será diligenciado por 

iniciativa da Senhora Presidente da Assembleia Legislativa. Foi, ainda, deliberado que do seu 

conteúdo deverá ser dado conhecimento à Comissão. Nesta matéria intervieram os deputados 

Francisco César, Artur Lima e Paulo Mendes.  

Foi deliberado requerer, potestativamente, a audição da Comissão de Trabalhadores da SATA - 

AIR Açores, pelo BE. O CDS-PP requereu, potestativamente, a audição do Prof. Dr. Mário 

Fortuna e do Eng.º. António Cansado. O PSD requereu, potestativamente, a audição do Sr. 

Liberato Fernandes, do Eng.º Paulo Menezes, do Dr. Luís Parreirão e o Presidente do Sindicado 

de Pessoal de Voo da Aviação Civil. O PS requereu a audição do Presidente do Conselho de 

Administração da SATA. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [61], dele fazendo 

parte integrante. 

 

12.ª Reunião - Nos dias 25, 26, 29 e 30 de outubro de 201862, a Comissão Eventual de 

Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas 

reuniu na Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

                                                 
60 Requerimento do PPM – Convocação de cidadãos – ANEXO C – 2 págs. -  
61 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao presente 
relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
62 ANEXO B – 1 págs.1455 - 2059 
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25 de outubro de 2018 

• Audição da Sra. Representante da Comissão de Trabalhadores da SATA AIR AÇORES63; 

• Audição do Sr. Eng.º Manuel António Cansado64. 

 

26 de outubro de 2018 

• Audição do Sr. Liberato Fernandes65; 

• Audição do Sr. Presidente Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil66. 

 

    29 de outubro de 2018 

• Audição do Professor Doutor Mário Fortuna67; 

• Audição do Sr. Dr. Paulo Menezes68. 

 

30 de outubro de 2018 

• Audição do Sr. Presidente do Grupo SATA69. 

 

Ponto Um: Audição da Senhora Representante da Comissão de Trabalhadores da SATA AIR 

AÇORES que produziu uma exposição inicial. Na primeira ronda e considerando que esta 

audição foi requerida potestativamente pelo BE, teve a palavra o deputado Paulos Mendes, 

seguindo-se os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, Francisco César, André Rodrigues e 

António Vasco Viveiros; na segunda ronda usaram da palavra os deputados Paulo Mendes e 

Paulo Estevão. O deputado Artur Lima, o PS e o PSD prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Dois: Audição do Eng.º Manuel António Cansado. Na primeira ronda e considerando 

que esta audição foi requerida potestativamente pelo CDS-PP, teve a palavra o deputado Artur 

Lima, seguindo-se os deputados Paulo Estevão, André Rodrigues e António Vasco Viveiros; na 

segunda ronda usaram da palavra os deputados Artur Lima, Paulo Estevão, Francisco César e 

                                                 
63 ANEXO B – 1 - Audição da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores págs. - 1455 - 1524 
64 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Eng.º Manuel António Cansado  págs. - 1525 - 1620 
65 ANEXO B – 1 - Audição do Sr. Liberato Fernandes págs. - 1621 - 1683 
66 ANEXO B – 1 - Audição do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil págs. - 1684 - 
1781 
67 ANEXO B - Audição do Sr. Mário Fortuna págs. - 1782 - 1870 
68 ANEXO B - Audição do Sr. Paulo Menezes págs. - 1871 - 1974 
69 ANEXO B - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SATA págs. - 1975 - 
2059 
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António Vasco Viveiros; na terceira ronda tomaram a palavra os deputados Artur Lima, Paulo 

Estevão, Francisco César e António Vasco Viveiros. 

Ponto Três: Audição do Senhor Liberato Fernandes que procedeu a uma explanação inicial. Na 

primeira ronda e considerando que esta audição foi requerida potestativamente pelo PSD, 

teve a palavra o deputado António Vasco Viveiros, seguindo-se os deputados Paulo Estevão, 

Artur Lima, José Ávila e Paulo Mendes; na segunda ronda usaram da palavra os deputados 

Paulo Estevão e José Ávila. O deputado Paulo Mendes e o PSD prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Quatro: Audição do Senhor Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal do Voo de 

Aviação Civil, Dr. Bruno Fialho, que fez uma intervenção inicial. Na primeira ronda e 

considerando que esta audição foi requerida potestativamente pelo PSD, teve a palavra, o 

deputado António Vasco Viveiros, seguindo-se os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, 

Francisco César e Paulo Mendes; na segunda ronda usaram da palavra os deputados Artur 

Lima, Paulo Estevão e Carlos Silva. O deputado Paulo Mendes e o PSD prescindiram do uso da 

palavra; na terceira ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão e Artur Lima.  O 

deputado Paulo Mendes, o PS e o PSD prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Cinco: Audição do Prof. Mário Fortuna, que se iniciou com uma explanação inicial por 

parte do deste. Na primeira ronda e considerando que esta audição foi requerida 

potestativamente pelo CDS-PP, teve a palavra o deputado Artur Lima, seguindo-se os 

deputados Paulo Estevão, André Rodrigues, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; na 

segunda ronda usaram da palavra os deputados Artur Lima, Paulo Estevão, Carlos Silva e 

Francisco César, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo prescindiu 

do uso da palavra; na terceira ronda tomaram a palavra os deputados Artur Lima, Paulo 

Estevão, Carlos Silva e António Vasco Viveiros. 

Ponto Seis: Audição do Eng.º. Paulo Menezes tendo este realizado uma exposição inicial. Na 

primeira ronda e considerando que esta audição foi requerida potestativamente pelo PSD, 

tiveram a palavra os deputados António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro, seguindo-se os 

deputados Paulo Estevão, Artur Lima, Francisco César, André Rodrigues; na segunda ronda 

usaram da palavra os deputados Luís Rendeiro, Paulo Estevão e Francisco César; na terceira 

ronda tomaram a palavra os deputados Luís Rendeiro, Francisco César, Luís Rendeiro. 

Ponto Sete: Audição do senhor Presidente do Grupo SATA, em que este procedeu a uma 

exposição inicial. Na primeira ronda e por interpelação do PPM foi deliberada, por proposta do 

PS, a troca de ordenação das intervenções, entre o PS e PPM, uma vez que o PS tinha 
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requerido a presença do Sr. Presidente da SATA, assim como em momento anterior o PPM de 

forma potestativa. Porém, conforme descrito na ata número onze, foi deliberado que o 

entendimento da Comissão era aguardar por informação da Sra. Presidente da Assembleia 

Legislativa sobre o direito do PPM em requerer diligências. No parecer jurídico70 enviado a 

doze de outubro pela Sra. Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores é 

considerado que o PPM não é membro da comissão, podendo participar na mesma sem direito 

a voto e que os direitos subjacentes ao funcionamento da comissão estão consignados aos 

deputados membros da Comissão que no total de treze( sete do PS; quatro do PSD, um do 

CDS-PP e um do BE). Nesta ronda tiveram a palavra os deputados Paulo Estevão, André 

Rodrigues, João Corvelo, Artur Lima, António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro; na segunda ronda 

usaram da palavra os deputados Paulo Estevão, André Rodrigues, João Corvelo, Artur Lima, 

António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro. O deputado Paulo Mendes prescindiu de intervir; na 

terceira ronda tomaram a palavra os deputados Paulo Estevão, Francisco César, Artur Lima, 

António Vasco Viveiros e Luís Rendeiro. O deputado Paulo Mendes prescindiu de intervir. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [71], dele fazendo 

parte integrante. 

 

13.ª Reunião - No dia 26 de novembro de 201872, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Sede da 

ALRAA, em Horta, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Eleição do relator da Comissão; 

• Calendarização final dos trabalhos da Comissão. 

 

Ponto Um: Foi eleito por seis votos a favor, seis abstenções e um branco, o deputado António 

Vasco Viveiros do PSD. 

Ponto Dois: Foi decidido a calendarização, por proposta do PS, da audição a vinte de dezembro 

do Presidente do Governo.   

                                                 
70 Parecer dos Serviços da ALRAA – ANEXO C – 2 págs. -  
71 As transcrições, de todas as inquirições públicas, são juntas ao presente relatório, dele fazendo parte 

integrante e constituem o Anexo B – 1 (http://www.alra.pt/….) 

 
72 ANEXO B – 1 págs. 2060 - 2063 
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Foi deliberado, por proposta do deputado Francisco César, em proceder à audição das 

empresas LOTAÇOR, SPHRI, ATA e respetivas tutelas, ficou acordado que as referidas audições 

ocorreriam no dia dezanove e vinte de dezembro. Para efeitos de deliberação a proposta 

apresentada pelo PS obteve oito votos a favor (sete do PS e um do BE), tendo o PSD e CDS-PP 

se abstido. 

Relativamente aos trabalhos da Comissão ficou decidido que os prazos a cumprir decorreram 

da seguinte forma: envio do relatório aos partidos a dezoito de janeiro e reunião para 

discussão e votação do relatório a vinte e oito, com possibilidade de estender por mais um dia 

(vinte e nove de janeiro). A trinta e um de janeiro será entregue na Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores. 

O PSD requereu, potestativamente, cópia do contrato de aluguer do A330 à empresa SATA73. O 

CDS-PP solicitou o acordo realizado entre a empresa SATA e o Sr. Pavão74, assim com o estudo 

do A330 e A340 ao Dr. Bruno Fialho75. As solicitações foram votadas por unanimidade. 

 

 

14.ª Reunião No dia 12 de dezembro de 201876, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Sede da 

ALRAA, em Horta, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

• Análise e deliberação do pedido de confidencialidade de documento remetido à 

comissão; 

• Abertura de envelope e conhecimento dos documentos entregues e depositados nos 

serviços da ALRAA, pelos deputados da comissão. 

 

Ponto Um: - O Presidente da Comissão informou que solicitou a reunião para informar que 

está na posse da Assembleia Legislativa, com tratamento confidencial, dois envelopes. Um 

contendo o contrato A330 e outro relativo ao pedido do acordo entre a SATA e o Sr. Pavão. O 

Presidente da Comissão leu os conteúdos dos ofícios do Secretário Regional dos Assuntos 

                                                 
73 Documento encontra-se no ANEXO A – 23 – estando classificado de confidencial até cedência da posição 
contratual por parte da SATA não sendo por isso disponibilizado para consulta pública de acordo com 
deliberação da Comissão. 
74 Documento não remetido pela SATA ao abrigo de acordo de confidencialidade e solicitado ao Tribunal 
onde decorreu o processo conforme deliberação da Comissão não tendo obtido resposta em tempo útil. 
75 Estudo comparativo A330 – A340 enviado pelo SNPVAC – ANEXO A – 23 a) – págs.  
76 ANEXO B – 2 págs. 
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Parlamentares e da SATA. Neste ponto intervieram os deputados Artur Lima, Francisco César, 

João Vasco Costa, António Vasco Viveiros e Paulo Estevão. 

Considerando a ausência do documento relativo ao acordo entre a SATA e o Sr. Pavão, uma 

vez que a documentação enviada sobre esta matéria apenas referia a existência desse acordo 

com alusão à cláusula de confidencialidade, sendo que, para os devidos efeitos, a SATA não se 

oponha à sua divulgação, foi deliberado solicitar ao tribunal cópia do acordo entre a SATA e o 

Sr. Pavão.  

Ponto Dois: No que respeita ao contrato do equipamento Airbus A330, e por contem 

informação de interesse comercial e financeiro para a SATA foi deliberado que o documento 

enviado relativo ao contrato da aeronave Airbus A-330, que há solicitação de 

confidencialidade por parte da SATA, seja classificado pela comissão nos termos do art.º 10 do 

Regime Jurídico das Comissões de Inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores como confidencial até à cedência da posição contratual da SATA ou até deliberação 

em contrário da comissão e que será a SATA oficiada no sentido da obrigatoriedade de 

informar a Assembleia da situação de cedência da posição contratual. 

 

15.ª Reunião Nos dias 19 e 20 de dezembro de 201877, a Comissão Eventual de Inquérito ao 

Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na 

Delegação da ALRAA, em Ponta Delgada, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

19 de dezembro de 2018 

• Audição do Senhor Presidente da Administração da LOTAÇOR78; 

• Audição do Senhor Presidente do Conselho de Administração da SPRHI79; 

• Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da ATA80; 

• Audição do Sr. Luís Parreirão81. 

 

20 de dezembro de 2018 

                                                 
77 ANEXO B – 1 págs. 2064 - 2307 
78 ANEXO B - Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da LOTAÇOR págs. - 2064 - 
2083 
79 ANEXO B - Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SPRHI págs. - 2084 - 
2107 
80 Não compareceu tendo sido justificada a falta através do ofício n.º SAI–SRAPAP/2018/497 de 07-12-2018 
81 ANEXO B - Audição do Sr. Dr. Luís Parreirão págs. - 2108 - 2165 
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• Audição do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia – LOTAÇOR82; 

• Audição da Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social – SPRHI83; 

• Audição da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo84; 

• Audição do Sr. Presidente do Governo Regional85. 

 

Ponto Um: Procedeu-se à audição da Senhora Presidente do Conselho de Administração da 

LOTAÇOR que produziu uma exposição inicial. Na primeira ronda tiveram a palavra os 

deputados José Ávila, Carlos Silva, Luis Rendeiro e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo 

prescindiu do uso da palavra; na segunda ronda usaram da palavra os deputados Paulo 

Mendes e Carlos Silva. O deputado João Corvelo e o PSD prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Dois: Realizou-se a audição ao Eng.º Joaquim Pires, iniciando-se com uma explanação 

inicial. Na primeira ronda e considerando que esta audição foi requerida potestativamente 

pelo PSD, teve a palavra, o deputado António Vasco Viveiros, de seguida intervieram os 

deputados Artur Lima, Sónia Nicolau e Paulo Mendes. O deputado João Corvelo prescindiu ; na 

segunda ronda usaram da palavra a deputada Sónia Nicolau, tendo os deputados Paulo 

Mendes e João Corvelo prescindido de usar da palavra. 

Ponto Três: Não foi possível proceder à audição do Sr. Presidente do Conselho de 

Administração da ATA, tendo sido justificada a ausência. 

Ponto Quatro: Realizou-se a audição do Dr. Luis Parreirão. Na primeira ronda e considerando 

que esta audição foi requerida potestativamente pelo PSD, teve a palavra, o deputado António 

Vasco Viveiros, seguindo-se os deputados Francisco César e Paulo Mendes; na segunda ronda 

intervieram os deputados Luis Rendeiro, Carlos Silva, Francisco César e Artur Lima. O deputado 

Paulo Mendes prescindiu do uso da palavra. Na terceira ronda usou da palavra o deputado Luis 

Rendeiro, tendo prescindido do uso da palavra os deputados Artur Lima, Paulo Mendes e o PS. 

Ponto Cinco: Procedeu-se à audição do Senhor Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia 

(incidindo sobre a LOTAÇOR) que realizou uma explanação inicial. Na primeira ronda 

intervieram os deputados José Ávila, Luis Rendeiro e Paulo Mendes. 

                                                 
82 ANEXO B - Audição do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, sobre a LOTAÇOR
 págs. - 2166 - 2188 
83 ANEXO B - Audição da Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, sobre a SPRHI págs. - 2189 - 
2228 
84 ANEXO B - Audição da Sra. Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, sobre a ATA págs. - 
2229 - 2240 
85 ANEXO B - Audição do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores págs. - 2241 - 2307 
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Ponto Seis: Procedeu-se à audição da Senhora Secretária da Solidariedade Social (incidindo 

sobre a SPHRI) que realizou uma explanação inicial. Na primeira ronda intervieram os 

deputados Artur Lima, Sónia Nicolau e Paulo Mendes; na segunda ronda intervieram os 

deputados Sónia Nicolau e Paulo Mendes. O deputado Artur Lima prescindiu do uso da 

palavra. 

Ponto Sete: Procedeu-se à audição da Senhora Secretária da Energia, Ambiente e Turismo 

(incidindo sobre a ATA) que realizou uma explanação inicial. Na primeira ronda intervieram os 

deputados André Rodrigues e Paulo Mendes. O deputado Artur Lima prescindiu do uso da 

palavra; na segunda ronda interveio o deputado André Rodrigues. O deputado João Corvelo e 

Paulo Mendes prescindiram do uso da palavra. 

Ponto Oito: Teve lugar a audição do Sr. Presidente do Governo dos Açores que realizou uma 

explanação inicial. Na primeira ronda tomaram da palavra os deputados Paulo Estevão, João 

Corvelo, Artur Lima, Francisco César, Sabrina Furtado, António Vasco Viveiros e Paulo Mendes; 

na segunda ronda intervieram os deputados Paulo Estevão, Artur Lima, Francisco César, 

António Vasco Viveiros. Os deputados João Corvelo e Paulo Mendes, prescindiram de intervir; 

na terceira ronda usaram da palavra os deputados Paulo Estevão e Francisco César. 

Prescindiram da palavra os deputados João Corvelo, Artur Lima e Paulo Mendes. 

Considerando que nenhum dos depoentes se opôs a que as suas audições fossem públicas, as 

transcrições dos depoimentos são juntas ao presente relatório como Anexo [ o parte86 

integrante. 

 

 

16.ª Reunião Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, a Comissão Eventual de Inquérito ao Setor 

Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas reuniu na Delegação 

da ALRAA, em Angra do Heroísmo, com a seguinte ordem de trabalhos 

 

• Relatório Final 

• Outros Assuntos 

•  

                                                 
86 As transcrições, de todas as inquirições públicas e matéria não confidencial, são juntas ao 
presente relatório, dele fazendo parte integrante e constituem o Anexo B - 1 
(http://www.alra.pt/….) 
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Antes da ordem do dia, o deputado Francisco César interveio para referir que o PS gostaria de 

discutir a metodologia de análise do relatório final. O Presidente da Comissão propôs que se 

votasse cada capítulo, permitindo a cada partido apresentar as suas propostas ao relatório. No 

ponto relativo à análise e votação do relatório final, registam-se as seguintes posições: 

Capítulo um - o deputado Francisco César, apresentou as propostas de alteração do PS. 

Capítulo votado por unanimidade, com as alterações propostas. 

Capítulo dois - O deputado Francisco César, apresentou as propostas de alteração do PS. 

Capítulo votado por unanimidade, com as alterações propostas. 

Capítulo três - O deputado Francisco César, apresentou as propostas de alteração do PS. 

Capítulo votado por unanimidade, com as alterações propostas. 

Capítulo quatro - O deputado Francisco César, apresentou as propostas de alteração do PS.  

Neste capítulo, foram votados separadamente os quesitos. No quesito um ponto um,  com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto dois , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto três , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto quatro , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto cinco , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto seis , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito um ponto sete , com 

alterações propostas pelo PS, foi votado por maioria, tendo o PSD votado contra; no quesito 

um ponto oito , com alterações propostas pelo PS, foi votado por unanimidade; no quesito 

dois ponto um foi votado por maioria com abstenção do BE. Na especialidade a alteração ao 

quesito dois ponto um, no que respeita às entidades: Atlânticoline, S.A., Ilhas de Valor, S.A., 

IROA, S.A., SAUDAÇOR,S.A.,SDEA, S.A.,SPRHI,S.A, Companha,Lda, Espada Pescas,Lda, 

LOTAÇOR, Lda, Naval Canal,Lda, Santa Catarina,S.A., Portos dos Açores, S.A., Nonagon, 

Associação de Turismo dos Açores e Associação Portas do MAR, o PS, PSD, CDS-PP votaram a 

favor o PS, PSD e CDS-PP e o BE absteve-se; o Grupo SATA, o PS e o PSD votaram a favor, o 

CDS-PP votou contra e o BE absteve-se; e, SINAGA e a Azorina, o PS e CDS-PP votaram a favor, 

o PSD contra e o BE absteve-se; no quesito dois ponto dois , com as alterações propostas pelo 

PS, votado por unanimidade; no quesito dois ponto três e dois ponto cinco, com as alterações 

propostas pelo PS, votado por maioria, com votos contra do PSD, BE e CDS-PP e a favor do PS ; 

no quesito dois ponto quatro aprovado por unanimidade; no quesito dois ponto seis e sete 

com os votos favoráveis do PS e os votos contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do BE; o 

quesito três ponto um foi aprovado com os votos contra do PSD e os votos favoráveis do PS, 
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do CDS-PP e BE; os quesitos três ponto dois, três ponto três e três ponto quatro, foram 

aprovados com os votos favoráveis do PS e contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do BE; os 

quesitos do objeto quatro e cinco, com as propostas de alteração do PS, foram aprovados por 

unanimidade. No capítulo cinco, conclusões, o PS apresentou um conjunto de vinte e três 

alterações, que se consubstanciaram em vinte e três conclusões ( novas entradas e alterações) 

e registou-se o seguinte resultado: o PSD votou a favor da décima nona conclusão e absteve-se 

na décima e vigésima segunda conclusões; o CDS-PP votou a favor da primeira, da quarta, da 

quinta, da décima, da décima nona e da vigésima terceira conclusões e absteve-se da décima 

terceira; o BE voltou a favor da terceira, da sétima, da décima, da décima primeira, da décima 

segunda, da décima quarta, da décima quinta conclusões e absteve-se na primeira, segunda, 

quarta, quinta, sexta, oitava, décima terceira, décima sétima, décima nona, vigésima segunda, 

vigésima terceira conclusões. Na votação final do relatório o PS votou a favor, representado 

pelos deputados Francisco César, Carlos Silva, José San-Bento, André Rodrigues, José Ávila, 

João Vasco Costa e Sónia Nicolau; o PSD votou contra, representado pelos deputados Luis 

Rendeiro, António Pedroso, António Vasco Viveiros e João Bruto da Costa; o CDS-PP votou 

contra pelo deputado Artur Lima; e, o BE, absteve-se, pelo deputado Paulo Mendes. 

Foi deliberado que os grupos parlamentares e as representações parlamentares sem direito a 

voto, podem enviar a declaração de voto ou a apreciação, respetivamente, ao Presidente da 

Comissão e a todos os deputados que integram a comissão, até às 24h00 do dia. 

 

2) Documentos e informações analisados pela Comissão: 

2.1 Documentos enviados à comissão através do Secretário Regional Adjunto da 

Presidência para os Assuntos Parlamentares, documentos depositados na ALRAA 

nos termos legais e documentos solicitados a outras entidades: 

 

2.1. Documentos relativos à ASSOCIAÇÃO NONAGON: Pág. 

a) 001 Plano Atividades e Orçamento 2016 1 

b) 002 Plano Atividades e Orçamento 2017 48 

c) 003 Relatório e Contas 2016 99 

d) 004 Relatório e Contas 2017 184 

e) 005 Atas 263 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/nonagon.pdf
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f) 006 Emprego e Formação Profissional 2016 271 

g) 007 Emprego e Formação Profissional 2017 298 

h) 008 IRC 325 

i) 009 Depreciações e Amortizações 332 

j) 010 Contrato Programa 338 

  

2.2 Documentos relativos à ASSOCIAÇÃO PORTAS DO MAR:  

a) 001 Plano Atividades e Orçamento 2016 1 

b) 002 Plano Atividades e Orçamento 2017 9 

c) 003 Relatório e Contas 2016 16 

d) 004 Relatório e Contas 2017 43 

e) 005 Atas 70 

f) 006 Emprego e Formação Profissional 2016 83 

g) 007 Emprego e Formação Profissional 2017 121 

h) 008 IES 148 

i) 009 IRC 155 

j) 010 Depreciações e Amortizações 165 

k) 011 Contrato Programa 177 

  

2.3 Documentos relativos á ASSOCIAÇÃO DE TURÍSMO DOS AÇORES:  

a) 001 Plano Atividades e Orçamento 2016-2017 1 

b) 002 Plano Atividades e Orçamento 2017 31 

c) 003 Relatório e Contas 2016 92 

d) 004 Relatório e Contas 2017 130 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/portas_do_mar.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/ata.pdf


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins 

Lucrativos Públicas 47 

e) 005 Atas 169 

f) 006 Emprego e Formação Profissional 2016 188 

g) 007 Emprego e Formação Profissional 2017 216 

h) 008 IES 245 

i) 009 IRC 248 

j) 010 Depreciações e Amortizações 254 

k) 011 Contrato 260 

l) 012 Orgânica e Manual de Funções 273 

m) 013 Plano Estratégico 336 

  

2.4 Documentos relativos à ATLANTICOLINE:  

a) Atas 1 

b) Certificação 24 

c) Depreciações e Amortizações 42 

d) Emprego e Formação Profissional 2016 74 

e) Emprego e Formação Profissional 2017 194 

f) IES 310 

g) IRC 381 

h) Mais e Menos Valias 393 

i) Modelo 10 395 

j) Relatório e Contas 2017 397 

k) Sistema de Gestão de Segurança 524 

l) Trabalho e Qualificação Profissional 664 

m) Plano e Orçamento 2016 844 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/atlanticoline.pdf
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n) Plano e Orçamento 2017 938 

o) Relatório e Contas 2016 1014 

p) Estudo Economico navios 115 m jun. 2015 748 

 i) ANÁLISE ECONÓMICA CENÁRIOS I E II  

 ii) ANEXOS CENÁRIO I (1)  

 iii) ANEXOS CENÁRIO II (1)  

 iv) EV.Navios115m.Atlanticoline.jun2015  

  

2.5 Documentos relativos à AZORINA:  

a) 001 Relatório e Contas 2017 1 

b) 002 Atas 114 

c) 003 Emprego e Formação Profissional 2016 125 

d) 004 Emprego e Formação Profissional 2017 535 

e) 005 IES 917 

f) 006 Depreciações e Amortizações 983 

g) Contrato 1028 

h) Plano Estratégico Plurianual e Orçamento 2016_2018 1067 

i) Plano Estratégico Plurianual e Orçamento 2017_19 1105 

j) Relatório e Contas 2016 1145 

  

2.6 Documentos relativos à COMPANHA:  

a) 001 Relatório e Contas 2017 1 

b) 002 Atas 39 

c) 003 IES 42 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/azorina.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/companha.pdf
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d) 004 Depreciações e Amortizações 103 

e) 005 IRC 109 

f) 006 Mais Valias e Menos Valias 115 

g) Orçamento e Plano Atividades 2017 118 

h) Orçamento e Plano de Atividades 2016 124 

i) Relatório e Contas 2016 130 

  

2.7 Documentos relativos à ESPADA PESCAS:  

a) 001 Relatório e Contas 2017 1 

b) 002 Atas 62 

c) 003 Resposta ao ponto 4.1 66 

d) 004 Emprego e Formação Profissional 2017 67 

e) 005 IES 122 

f) 006 IRC 186 

g) 007 Depreciações e Amortizações 192 

h) Orçamento 2016 208 

i) Orçamento 2017 228 

j) Relatório e Contas 2016 250 

  

2.8 Documentos relativos ao GRUPO SATA:  

001 - Regulamento Interno Aquisições de Bens e Serviços e Empreitadas 1 

a) 002 - SRJECIE - Acordo Empresa 23 

b) 003 - Acordo Empresa - Anexo II – Protocolo 66 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/espada_pescas.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/grupo_sata.pdf
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c) 004 - Acordo Empresa - Alteração salarial e outras 67 

d) 005 - Protocolo - SATA Air Açores vs SPAC 70 

e) 006 - Acordo Empresa - Alteração salarial e outras – II 72 

f) 007 – Ata (SITAVA) 84 

g) 008 - Ata (SNPVAC) 86 

h) 009 - Memorando Entendimento - SATA Air Açores vs 

SITEMA 

89 

i) 010 - Protocolo - SATA Air Açores vs SITEMA 95 

j) 011 - DRT - Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor 107 

k) 012 – Ata (SITAVA) 149 

l) 013 - Protocolo - Ajudas de Custo 2010 152 

m) 014 - Protocolo - Facilidade de Transporte 154 

n) 015 - Protocolo - Complementos Salariais para Pilotos com 

Funções em Terra 

155 

o) 016 - Protocolo - Utilização de Oficiais Pilotos na Função de 

Comando 

156 

p) 017 - Protocolo - Transporte dos Pilotos 158 

q) 018 - Ata e Memória Futura (SPAC) 159 

r) 019 - DRT - Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor 164 

s) 020 - Memorando Entendimento - SATA Air Açores vs 

SNPVAC 

236 

t) 021 - DRT - Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor 244 

u) 022 - DRT - Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor 245 
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v) 023 - DRT - Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor 246 

w) 024 - Memorando Entendimento - SATA Air Açores vs SPAC - 

Facilidade de Transporte 

248 

x) 025 - Memorando Entendimento - SATA Air Açores vs SPAC - 

Ajudas de Custo 

250 

y) 026 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SPAC - Revisão 

Global 

252 

z) 027 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SNPVAC - 

Revisão Global 

280 

aa) 028 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SPAC - Revisão 

Parcial 

309 

bb) 029 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SITAVA 312 

cc) 030 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SITAVA - 

Integração em níveis de qualificação 

339 

dd) 031 - SATA Internacional - Tabela Salarial 2010 342 

ee) 032 – Ata (SNPVAC) 344 

ff) 033 - Acordo Empresa - SITEMA aderes ao acordo SATA 

Internacional vs SITAVA 

346 

gg) 034 - Protocolo - Aplicação cláusula 8ª., Anexo III, AE - 

Escalonamento tripulantes 

347 

hh) 035 - Protocolo - Pretensões individuais dos tripulantes 350 

ii) 036 - Memorando SATA Internacional vs SNPVAC - 

Tripulação Cabine A330 e outros assuntos 

354 

jj) 037 - Protocolo SATA Internacional vs SNPVAC - Processo 

negocial e outros 

359 
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kk) 038 - Acordo Empresa - SATA Internacional vs SNPVAC - 

Alteração de natureza não pecuniária 

363 

ll) 039 - Memorando Entendimento - SATA Internacional vs 

SPAC - Facilidade de Transporte 

364 

mm) 040 - Memorando Entendimento - SATA Internacional vs 

SPAC - Ajudas de Custo 

366 

Relatório de Orçamento 2016 368 

Relatório e Contas 2017:  

1 - 000 Índice 400 

2 - 001 Atas 401 

3 - 002 Relatório de Gestão 2017 - SATA SGPS, S.A. 407 

4 - 003 Relatório Integrado 2017 - Desempenho Financeiro e Ambiental 

Consolidado do Grupo SATA 

461 

5 - 004 Atas 613 

6 - 005 Relatório de Gestão 2017 - SATA Air Açores, S.A. 617 

7 - 006 Ata e Relatório de Gestão 2017 - SATA Gestão de Aeródromos, S.A. 739 

8 - 007 Ata e Relatório Integrado 2017 - Desempenho Financeiro, Social e 

Ambiental SATA Internacional - Azorres Airlines. 

820 

Relatório Integrado 2016 973 

  

9. SATA INTERNACIONAL:  

1 - Atas 1 

2 – Emprego e Formação Profissional 2016 9 

3 - Emprego e Formação Profissional 2017 88 

4 - IES 184 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sata_internacional.pdf
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5 – IRC 256 

6 - Relatório Integrado 2016 267 

  

10. SATA-AIR AÇORES:  

1 - Ata 1 

2 - Contrato 5 

3 - Emprego e Formação Profissional 2016 17 

4 - Emprego e Formação Profissional 2017 404 

5 - IES 817 

6 - IRC 888 

7 - Relatório Integrado 2016 899 

  

11. SATA-GESTÃO AERÓDROMOS:  

1 - Ata 1 

2 - Contrato de Concessão - Corvo, Graciosa, Pico, S. Jorge e Flores 4 

3 - Emprego e Formação Profissional 2016 33 

4 - Emprego e Formação Profissional 2017 131 

5 - IES 230 

6 - IRC 300 

7 – Relatório Integrado 2016 311 

  

2.12 SATA-SOC. TRANSP. AÉREOS, SGPS:  

1 - Atas  1 

2 - IES 6 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sata_air_acores.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sata_gestao_de_aerodromos.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sata_sgps.pdf
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3 - IRS 71 

4 - Relatório Integrado 2016 78 

  

2.13 Documentos relativos à ILHAS DE VALOR:  

a)  001 Relatório Contas 2017 1 

b)  002 Atas 74 

c)  003 Emprego e Formação Profissional 2016 82 

d)  004 Emprego e Formação Profissional 2017 169 

005 IES 282 

006 IRC 347 

007 Depreciações e Amortizações 356 

008 Modelo 10 378 

009 Regulamento Interno 380 

010 Contrato Programa 388 

Ilhas de Valor 414 

Plano Atividades e Orçamento 2016 430 

Relatório de Gestão e Contas 2016 446 

Relatório e Contas Consolidadas 2016 528 

  

2.14 Documentos relativos à IROA:  

Atas 1 

Contrato Programa 5 

Depreciações e Amortizações 33 

Emprego e Formação Profissional 54 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/ilhas_de_valor.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/iroa.pdf
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IRC 2016_17 96 

IRC 2017  

Recursos Humanos – Natureza Contratual  

Relatório e Contas 2017 150 

Plano Atividades e Orçamento 2016 224 

Plano Atividades e Orçamento 2017 246 

Relatório e Contas 2016 270 

  

2.15 Documentos relativos à LOTAÇOR:  

001 Relatório e Contas 2017 1 

002 Atas 93 

003 Emprego e Formação Profissional 2016 102 

004 Emprego e Formação Profissional 2017 372 

005 IRC 614 

006 Mais-Valias e Menos-Valias 625 

007 Depreciações e Amortizações 626 

008 Convenção Coletiva de Trabalho 700 

009 Contrato Programa 773 

Plano e Orçamento 2016 828 

Plano e Orçamento 2017 860 

Relatório e Contas 2016 890 

Relatório e Contas Consolidado 2016 986 

  

2.16 Documentos relativos à NAVAL CANAL:  

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/lotacor.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/naval_canal.pdf
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001 Relatório Gestão 2016 1 

002 Relatório Gestão 2017 28 

003 Atas 54 

004 Emprego e Formação Profissional 2016 58 

005 Emprego e Formação Profissional 2017 86 

006 IES 114 

007 IRC 176 

008 Depreciações e Amortizações 182 

009 Modelo 10 184 

010 Contrato de Concessão 186 

  

2.17 Documentos relativos à PORTOS DOS AÇORES:  

001 Relatório de Gestão e Contas do Exercício 2017 1 

002 Atas 210 

003 Emprego e Formação Profissional 2016 227 

004 Emprego e Formação Profissional 2017 382 

005 IES 538 

006 Mais-Valias e Menos-Valias 600 

007 Depreciações e Amortizações 602 

008 IRC 827 

009 Manual de Processos 834 

010 Sistema de Gestão 927 

011 Contexto - Intenção Estratégica 966 

012 Legislação 973 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/portos_dos_acores.pdf


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins 

Lucrativos Públicas 57 

013 Contrato 1042 

Plano e Orçamento 2016_2018 1245 

Plano e Orçamento 2017-19 1283 

Portos dos Açores SN  

Relatório de Gestão e Contas 2016 1328 

2.18 Documentos relativos à SANTA CATARINA:  

001 Plano Estratégico 2016 – 2018 1 

002 Relatório e Contas 2017 15 

003 Atas 139 

004 Emprego e Formação Profissional 2016 145 

005 IES 173 

006 IRC 242 

007 Modelo 10 252 

008 Plano Marketing 2015 – 2018 254 

009 Segurança Alimentar 269 

010 Segurança Alimentar - Anexo II 285 

011 Legislação 294 

Plano Atividades e Orçamento 2016 352 

Plano Atividades e Orçamento 2017 369 

Santa Catarina - Relatório e Contas 2016 386 

  

2.19 Documentos relativos SAUDAÇOR:  

Atas 1 

Declaração IES_DA 6 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/santa_catarina.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/saudacor.pdf
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IRC Mod22 72 

Manual de Organização 80 

Mapa Depreciações e Amortizações 111 

Observatório Emprego Formação Profissional 358 

Regulamento de Carreiras 387 

Relatório e Contas 2017 394 

Resoluções Conselho Governo 492 

Resposta ao ponto 4.1 550 

Plano Atividades 2017 581 

Plano de Atividades 2016 611 

Relatório e Contas 2016 639 

SAUDAÇOR - Plano ativ. 2016 742 

SAUDAÇOR - R&C 2017 766 

2.20 Documentos relativos SDEA:  

001 Relatório de Gestão 2017 1 

002 Atas 133 

003 Emprego e Formação Profissional 2016 137 

004 Emprego e Formação Profissional 2017 180 

005 IES 222 

006 IRC 229 

007 Mais-Valias e Menos-Valias 236 

008 Depreciações e Amortizações 237 

009 Modelo 10 256 

010 Contrato Programa 258 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sdea.pdf
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Plano Atividades 2017 287 

Plano de Atividades 2016 347 

Relatório de Gestão 2016 411 

  

2.21 Documentos relativos á SINAGA:  

001 Relatório e Contas 2017 1 

002 Atas 76 

003 Emprego e Formação Profissional 2016 80 

004 Emprego e Formação Profissional 2017 127 

005 IES 174 

006 IRC 243 

007 Depreciações e Amortizações 249 

008 Modelo 10 267 

009 Convenção Coletiva de Trabalho 269 

010 Reestruturação da Atividade 2018 – 2022 323 

Minuta Contrato de compra e venda de 51.000 ações da SINAGA 381 

Orçamento e Plano de Atividades 2016 396 

Orçamento e Plano de Atividades 2017 406 

Relatório e Contas 2016 416 

  

2.22 Documentos relativos à SPRHI:  

Atas 1 

Contrato Programa 9 

Depreciações e Amortizações 349 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sinaga.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/empresas/sprhi.pdf
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Emprego e Formação Profissional 414 

Funcionários 483 

Gestão e Demonstrações Financeiras 565 

IES 667 

IRC 732 

Mais e Menos Valias 743 

Modelo 10 744 

Plano de Investimentos e Orçamento 2016 746 

Plano de Investimentos e Orçamento 2017 768 

Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras 2016 788 

  

23.  Outros documentos solicitados ou entregues à Comissão:  

a) Estudo comparativo do A330 e A340 (SNPVAC) a) 1

  

b) Informação do Tribunal de Contas sobre as datas de entradas das 

constas de 2017 das entidades do SPER analisadas pela Comissão 

 

c) Valor do Contrato Arrendamento CPA - Espada Pescas  

d) Contrato do A330 (Confidencial)  

e) Proposta de aquisição de 49% do capital social do Grupo SATA 

(disponível apenas em suporte papel) 

 

f) Estudo relativo à alienação de 49% do capital social do Grupo SATA 

(disponível apenas em suporte papel) 

 

 
 
 

 

 

http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/estudo_comparativo_do_a330_e_a340_snpvac.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/informação_do_tribunal_de_contas_data_entrada_contas_2017_sper.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/informação_do_tribunal_de_contas_data_entrada_contas_2017_sper.pdf
http://www.alra.pt/images/comissoes/ceispeasflp/anexos/contrato_arrendamento_cpa_espada_pescas.pdf
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CAPÍTULO 4 –  RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO INDICATIVO 

Resposta ao Questionário Indicativo: 

 

1. "Diagnóstico da situação económica/financeira das entidades do SPER" 
 

Para o diagnóstico da situação económica e financeira das entidades do Setor Público 

Empresarial Regional (SPER) em análise pela Comissão, que não considera um conjunto de 

entidades como o grupo EDA e os três hospitais da Região, utilizaram-se exclusivamente os 

Relatórios e Contas referentes aos anos de 2016 e 2017, das diversas entidades que constam 

do objeto da presente Comissão de Inquérito.  

Ainda que durante os trabalhos da Comissão tenham sido disponibilizadas as contas referentes 

ao 1º semestre de 2018, as quais poderiam ser incluídas na presente análise porquanto 

correspondem ao horizonte temporal da presente legislatura, entendemos dispensar a sua 

inclusão face à natureza provisória e aos ajustamentos e correções a que estão sujeitas no final 

de cada ano. 

 Quais as entidades que constituem o SPER no período em análise? 

As entidades que constituem o SPER e que são objeto da presente Comissão de Inquérito 
são as seguintes: 
 

1. Atlânticoline, SA;  
2. Ilhas de Valor, S.A.;  
3. IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A.; 
4. SAUDAÇOR - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos 

Açores, S.A.;  
5. SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.;  
6. SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, SA; 
7. Companha - Sociedade Pesqueira, Lda.; 
8. Espada Pescas, Unipessoal, Lda.;  
9. LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, Lda.;  
10. Naval Canal - Estaleiros de Construção e Reparação Naval, Lda.;  
11. Portos dos Açores, S.A.;  
12. Santa Catarina - Indústria Conserveira, S.A.;  
13. SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.;  
14. SATA - Gestão de Aeródromos, SA; 
15. SATA Internacional - Azores Airlines, S.A.; 
16. SATA - Sociedade de Transportes Aéreos, SGPS, S.A.; 
17. Sinaga - Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, S.A.; 
18. Azorina - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, SA 
19. Associação Turismo dos Açores;  
20. Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel; 
21. Associação Portas do Mar. 
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2. Qual a evolução do EBITDA (Resultado antes de juros, impostos do SPER), no período 

em análise? 

 

 

 
Das 21 entidades em análise, entre 2016 e 2017, quanto ao indicador EBITDA, 13 registaram 

uma diminuição e 8 um aumento do seu valor. 

De entre as que registaram uma melhoria mais significativa, destacamos a SPRHI e a Ilhas de 

Valor. Por outro lado, o pior desempenho deste indicador registou-se na SATA AZORES 

AIRLINES que passou de -8,2 para -34,2 milhões de euros. 

 

Em termos globais e para o conjunto das entidades as variações globais foram as seguintes:  

     € 

  2016 2017 16/17 % 

1.2. EBITDA 53 585 138 23 811 764 -55,6% 

 

 

Registou-se uma redução de 55,6%, entre 2016 e 2017, para o que contribuiu de forma 

substancial o Grupo SATA. 

 

3. Qual a evolução do RAI - Resultados Antes de Impostos, das entidades SPER, no 

período em análise? 
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Das 21 entidades em análise, relativamente a este indicador, 15 entidades registaram um 

agravamento e 6 uma melhoria. 

 

 

 

Em termos globais o agravamento foi de 178,5 %.  

 

4. Qual a evolução do RLE – Resultado Líquido do Exercício das entidades do SPER no 

período em análise? 

 

 

  

Em termos globais das entidades em análise registou-se um agravamento nos resultados 

líquidos de -19,4 para -54,8 milhões de euros, ou seja 182,1 %. 

 

€ 

2016 2017 16/17 % 

1.3. -18 495 543 -51 509 401 178,5% 
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Para este agravamento contribuiu de forma substancial a situação das empresas do Grupo 

SATA, designadamente da SATA Internacional - Azores Airlines. 

 

5. Qual a dívida financeira e o seu custo das entidades do SPER no período em análise? 

 

Este quesito engloba 2 indicadores: o primeiro é o montante do financiamento bancário 

(dívida financeira 1.5.1.) e o segundo são os juros suportados (1.5.2.). 

 

 

 

 

 

  

Para o conjunto das entidades no período em análise registou-se um aumento de 40,4 milhões 

de euros na dívida financeira, mantendo-se os respetivos encargos quase no mesmo valor. 

Do montante da dívida financeira, a SAUDAÇOR representa 56,4% do total. 
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6. Qual a dívida comercial das entidades do SPER, no período em análise? 

 

 

 

 

A dívida comercial (dívida a fornecedores), no conjunto das entidades, agravou-se entre 2016 

e 2017, em cerca de 10,7 milhões de euros, ou seja, 17%. 

 

 

7. Qual a evolução do cash-flow, das entidades do SPER, no período em análise? 

 

A Comissão não conseguiu apurar este indicador em tempo útil.  

 

8. Qual o efeito das empresas do SPER, no apuramento da dívida pública e saldo das 

contas públicas? 
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Utilizando os critérios do INE (SEC2010) relativamente ao perímetro orçamental, nem todas as 

empresas que constam do objeto da presente Comissão têm impacto no apuramento da dívida 

pública e saldos das contas públicas. As entidades que se enquadram são as que constam do 

quadro anterior.  

 
Não nos foi possível desagregar o contributo das entidades analisadas para o saldo das 
contas públicas porque nos documentos em posse da Comissão a informação não suscita 
conclusões. Contudo, de acordo com a informação prestada pelo vice-presidente do Governo 
em sede audição, a 11 de outubro, foi referido o seguinte:  
 
“(…)O conjunto das empresas que consolidam, e é muito simples. Consolidam todas menos a 
EDA, a SATA, a Portos e a LOTAÇOR. Portanto, consolidam os hospitais, a SAUDAÇOR, e todas 
as outras empresas que aqui foram referidas.  
Tiveram um impacto positivo de 4,8 milhões de euros. Ou seja, as empresas públicas não 
afetaram negativamente as contas públicas. Afetaram positivamente de acordo com o SEC 
2010 em 4,8 milhões de euros.” 
 
De acordo com o SREA, no ano de 2017, o saldo apurado foi de 4,6 ME.  
 
As entidades no seu conjunto representam um impacto na dívida pública de 822,2 e 852,2 
milhões de euros respetivamente em 2016 e 2017. -  

 

Anexo ao Objetivo 1 

Resumo: 

 

 

 

2. Avaliação do relacionamento económico /financeiro entre o Governo Regional e o SPER 

nomeadamente sobre políticas estabelecidas, orientações estratégicas de gestão, 

contratos de concessão e gestão 

 

2.1.Quais os objetivos estratégicos, individuais e coletivos que o Governo pretende alcançar 

com a existência das entidades do SPER? 
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Atlânticoline S.A. – Proporcionar o serviço de transporte marítimo de pessoas e veículos, 
com segurança e fiabilidade, contribuindo para o desenvolvimento económico e social dos 
Açores enquanto Região, e em cada uma das suas Ilhas em particular; (Relatório e Contas 
2017); 

Ilhas de Valor, S.A.- Atuar no planeamento, na promoção e no desenvolvimento de 
projetos, no âmbito de atividades turísticas, comerciais, industriais e outros serviços 
(Relatório e Contas 2017); 

IROA - Instituto Regional de Ordenamento Agrário, S.A - Promover o desenvolvimento 
sustentado das zonas rurais e incentivar a modernização e diversificação da agropecuária, 
procurando assim contribuir para a melhoria da competitividade do produto regional e, 
concomitantemente, elevar a qualidade do trabalho dos agricultores Açorianos (Relatório 
e Contas 2017); 

SAUDAÇOR, Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A - 
Garantir a prestação de serviços de interesse económico geral na área da saúde, sendo seu 
objeto o planeamento e a gestão do sistema regional de saúde e dos respetivos sistemas 
de informação, infraestruturas e instalações, bem como a realização de obras de 
construção, de conservação, de recuperação e de reconstrução de unidades e serviços de 
saúde (Relatório e Contas 2017); 
SDEA, Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E. P.E.R - Conceber e 
executar políticas de estímulo ao desenvolvimento empresarial, visando o reforço da 
competitividade e produtividade das empresas açorianas, bem como de promoção da 
inovação e do empreendedorismo (Relatório e Contas 2017); 

SPRHI - Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, SA – 
Promover, planear, construir, fiscalizar e gerir parques habitacionais e de outro 
património, assim como a realização de obras de recuperação, de construção e de 
reconstrução de habitações, de requalificação urbanística e de outras infraestruturas, 
nomeadamente em áreas abrangidas por catástrofes naturais e em áreas consideradas 
zonas de risco (objeto social, contrato de programa); 

Companha - Sociedade Pesqueira, Lda. – Garantir a pesca de atum, por todos os meios e 
artes de pesca, a sua comercialização e armazenamento por todos os meios (Relatório de 
Contas 2017);Espada Pescas, Unipessoal, Lda. - Intervir na área da pesca, promoção e 
valorização do pescado (Relatório e Contas 2017); 

LOTAÇOR - Serviço de Lotas dos Açores, Lda. - Realizar todas as operações relativas à 
primeira venda de pescado e respetivo controlo e a exploração, gestão e administração 
das lotas, bem como a exploração das instalações e dos equipamentos frigoríficos 
destinados a congelação, conservação, distribuição e comercialização de pescado na 
Região Autónoma dos Açores, exercendo ainda outras atividades que estejam 
relacionadas, direta e indiretamente no todo e na parte com o seu objeto principal, 
designadamente de outros serviços necessários à atividade das embarcações de pesca. Em 
conformidade com o artigo 20º dos estatutos desempenha serviços de interesse público 
geral, a nível da exploração, prestação de serviços e investimentos nos portos de pesca da 
RAA (Relatório e Contas 2017); 

Naval Canal - Estaleiros de Construção e Reparação Naval, Lda.; – Gerir o estaleiro 
dimensionado para a alagem de pequenos barcos de pesca artesanal, de barcos afetos às 
atividades marítimo-turísticas, dos atuneiros e das embarcações de tráfego local e de 
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transporte de passageiros, facilitando e executando pequenas e médias reparações em 
seco (Relatório e Contas 2017); 

Santa Catarina -Indústria Conserveira, S.A. – Produzir e comercializar conservas bem 
como a aquisição, importação e exportação de quaisquer produtos alimentares frescos ou 
congelados, consubstanciando ou não matéria prima para a sua atividade (objeto social, 
Plano Estratégico 2016-2018); 

Grupo SATA – Desenvolver de modo sustentado toda a atividade de transporte aéreo 
relacionado com os Açores através de uma operação com vocação atlântica assente num 
serviço fiável, hospitaleiro e inovador (Relatório e Contas Consolidado 2017); 

Portos dos Açores, S.A. – Garantir a prestação de um serviço público de gestão de 
infraestruturas e equipamentos portuários ao mais alto nível, focado na promoção da 
eficácia e eficiência das operações, acrescentando valor e contribuindo para o 
desenvolvimento económico, social e ambiental da RAA; (Relatório de Contas 2017); 

Sinaga, Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, S.A – Explorar as indústrias agrícolas, 
bem como as indústrias subsidiárias daquelas, podendo criar ou extinguir outras formas de 
representação social em qualquer parte do território (objeto social, Plano de 
Reestruturação 2018-2022); 

Azorina, Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, S.A.- Promover e 
apoiar a gestão integrada das áreas protegidas terrestres e marinhas, valorizando os 
recursos naturais  e paisagísticos e  a biodiversidade e geodiversidade do arquipélago dos 
Açores; potenciar a realização de projetos e ações destinadas a proteger biodiversidade , a 
geodiversidade e os recursos ambientais, nomeadamente os hídricos e  geológicos, bem 
como a adoção das consequentes medidas de gestão do território, construção, exploração 
e manutenção de infraestruturas destinadas à recolha,  transferência, valorização e 
destino final de resíduos, águas residuais e seus derivados; promover e  apoiar  o 
desenvolvimento de valências para a participação, informação, sensibilização, educação e 
formação dos cidadãos em matéria de ambiente, nomeadamente as integradas na rede 
regional de ecotecas, centros de interpretação ambiental e estrutural similares; promover 
a construção, exploração e manutenção de infraestruturas necessárias à conservação 
proteção e valorização do ambiente, à melhoria da segurança de pessoas e bens e à 
promoção dos valores ambientais para a  sua fruição sustentada; promover e desenvolver 
a fileira florestal, nomeadamente na vertente estratégica da sua comercialização e da 
criação dos canais e de todos os procedimentos necessários para a valorização económica 
e sustentável do património florestal da Região Autónoma dos Açores sob jurisdição ou 
gestão desta (Relatório e Contas 2017); 

ATA - Associação de Turismo dos Açores - Consolidar o mercado nacional e reforçar as 
operações de mercados europeus e norte-americana, através da promoção turística 
(Relatório e Contas, 2017); 

Nonagon - Apoiar a dinamização tecnológica e a formação de recursos humanos no campo 
dos sistemas de informação e das comunicações, bem como da monitorização e 
observação da Terra, do Espaço e do mar( Relatório e Contas, 2017); 

Associação Portas do Mar - Gerir os espaços e organizar eventos que contribuam para a 
promoção da Região, para a dinamização do tecido empresarial e para a consolidação da 
economia regional, nomeadamente o Pavilhão do Mar, a Alameda do Mar e toda a área 
incluída no complexo Portas do Mar a exceção da Componente náutica (Relatório e Contas 
2017). 
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2.2.Qual a natureza do relacionamento económico/financeiro entre o Governo Regional o 

SPER, no período em análise? 

 
A natureza do relacionamento económico/financeiro entre o Governo Regional e o SPER, 
consubstancia-se na relação acionista-sócio-associado-entidade através das tutelas Vice-
Presidência do Governo e da Secretaria Regional da área/setor, com os respetivos 
Conselhos de Administração. Esse relacionamento é firmado anualmente pelo 
estabelecimento de um contrato-programa ou contratos de concessão/serviço público. 
 
 

2.3.Quais as relações económicas/financeiras entre o Governo Regional e o SPER, no período 

em análise? 

 
Ficou evidenciado no decorrer da análise da documentação solicitada e recebida, bem 
como no âmbito das audições realizadas, que as relações económico/financeiras 
existentes entre o Governo Regional e o setor empresarial público regional cumprem o 
disposto na legislação ao nível da prestação de contas.  
 
 
Acresce ainda referir neste âmbito, a Resolução do Conselho do Governo n.º117/2017 de 
27 de outubro, que estabelece “orientações estratégicas” que  se “(…) encontram divididas 
em orientações globais, para a generalidade das empresas públicas regionais, e 
orientações específicas, de natureza mais concretizadora, onde se definem critérios e 
objetivos a alcançar individualmente pelas empresas públicas regionais, no exercício da 
respetiva atividade. “ 
 
Todos os responsáveis governamentais das tutelas setoriais das entidades em análise 
foram ouvidos, a pedido de todos os partidos com assento na Comissão, que prescindiram 
de ouvir o Vice-Presidente do Governo dos Açores, na qualidade de tutela financeira do 
SPER, no sentido de aprofundar este quesito. 
 
 

2.4.Qual o peso do relacionamento financeiro do GRA, no conjunto das receitas das 

entidades do SPER, no período em análise? 

 
Os quadros seguintes contêm os valores correspondentes aos quesitos 2.3. e 2.4. 
 
Consideramos apenas os subsídios à exploração excluindo os subsídios ao investimento. Nas 
verbas por receber (que incluem verbas de investimento), alguma da informação constante 
dos Relatórios e Contas e seus anexos às demonstrações financeiras afigura-se pouco clara, 
designadamente no caso da Portos dos Açores.   
Os relatórios e contas das entidades analisadas não contemplam – por estarem sujeitas a um 
quadro legal diferente do Governo dos Açores - os recebimentos decorridos no período 
complementar legalmente previsto, que normalmente decorre posteriormente ao exercício. 
Excluímos qualquer análise relativa a responsabilidades decorrentes de avales pelo Governo a 
entidades do SPER ou pela emissão de cartas conforto, remetendo, nesta matéria, qualquer 
informação para os Pareceres do Tribunal de Contas sobre as Contas de 2016 e 2017. 
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Neste âmbito, 93% do valor das verbas inscritas a receber são referentes a investimento e ao 
funcionamento na área da saúde, e a investimento na área da habitação e construção. 
Constata-se, ainda, a redução em 38% dos “valores por receber" do Grupo SATA em 2017.      
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Resumo: 

 

 

2.5.Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, no período em 

causa? 

 

Os indicadores económico-financeiros das entidades analisadas traduzem de uma forma 

redutora, todos os benefícios sociais e económicos, designadamente, ao nível do 

desenvolvimento e coesão regionais, que estas entidades aportam para a Região.   

A prossecução da prestação de serviços públicos (objeto social das entidades em análise), 

durante o período da crise económica e social, cujos impactos ainda se refletiram na atividade 

económica das entidades públicas, contribuíram para os respetivos indicadores económicos e 

financeiros no período 2016-2017. 

Neste sentido, constata-se o papel económico e social desempenhado por estas entidades e 

que se reflete nas contas apresentadas. No entanto, com a alteração da conjuntura económica 

justifica-se a intervenção do acionista para reestruturar e recapitalizar as entidades do SPER, 

acautelando o interesse da RAA na prossecução de novas necessidades coletivas e melhoria da 

qualidade do serviço prestado. 

 

2.6.Quais as consequências das políticas de gestão levadas a cabo pelas entidades do SPER? 

  
 
As consequências das políticas de gestão levadas a cabo pelas entidades do SPER fizeram-se 
sentir nos mais diversos níveis de acordo com o objeto e o âmbito de cada uma dessas 
entidades.  
 
As entidades do SPER constituíram-se como um instrumento estratégico fundamental para 
permitir ao Governo Regional meios de intervenção económico e social que proporcionaram, a 
todos os Açorianos e a todas as ilhas, a melhoria dos níveis, de bem-estar, de coesão e de 
desenvolvimento da nossa Região. A Região Autónoma dos Açores apresentou em 2016 um 
crescimento real do PIB no valor de 2,5% e em 2017 de 2,4%, atingindo o valor mais alto de 
sempre do PIB Regional. 
 
 
2.7. Neste âmbito, quais as eventuais responsabilidades políticas e de administração? 

 
Para o apuramento de responsabilidades, quer a informação disponível solicitada, quer as 
regras de funcionamento de uma Comissão de Inquérito, sobretudo pela amplitude do objeto 
desta Comissão, são claramente limitativas. 
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3. “Inventariação e avaliação da eficácia dos planos estratégicos de gestão estabelecidos no 

âmbito do SPER” 

 
3.1.Quais os planos estratégicos/contratos programa/contratos de gestão e contratos de 

concessão, no período em análise, das entidades do SPER? 

Entidades Plano 
Estratégico 

Contratos Programa Contratos de 
Concessão 

Planos de Atividade 

  2016 2017  2016 2017 

Atlanticoline não  n.a. n.a. sim sim sim 

Ilhas de 
Valor,S.A. 

não  sim sim n.a. sim sim 

IROA,S.A. não  sim sim n.a. sim sim 

SAUDAÇOR,S.
A. 

não  sim sim n.a. sim sim 

SDEA,S.A. não  sim sim n.a. sim sim 

SPHRI,S.A. não  sim sim n.a. sim sim 

Companha,Lda não  n.a. n.a. n.a. sim sim 

Espada 
Pescas,Lda 

não  n.a. n.a. n.a. não  não  

LOTAÇOR,Lda não  sim sim n.a. sim sim 

Naval Canal,Lda não  n.a. n.a. sim não  não  

Portos dos 
Açores,S.A. 

sim sim sim n.a. sim sim 

Santa Catarina, 
S.A. 

sim n.a. n.a. n.a. sim sim 

Grupo SATA sim n.a. n.a. n.a. sim sim 

Sinaga,S.A. sim n.a. n.a. n.a. sim sim 

Azorina sim sim sim n.a. sim sim 

ATA sim sim sim n.a. sim sim 

Nonagon não  sim sim n.a. sim sim 

Ass.Portas do 
Mar 

não  sim sim n.a. sim sim 

3.2. 
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n.a. - não aplicável 
 
 
O quadro seguinte apresenta os documentos de gestão entregues pelas diversas entidades: 
 
 
O DLR nº 25/2011/A de 28/10, estabeleceu o regime de informação e de apresentação das 
contas das empresas integradas no setor público empresarial da Região à Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 
O nº 1 do art.º. 3º daquele diploma estabelece os documentos a remeter: 
 

a) Planos estratégicos plurianuais; 

b) Planos anuais de atividade; 

c) Orçamentos anuais; 

d) Relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios dos órgãos de 
fiscalização, sempre que exigíveis. 

 
 
Por outro lado, alguns dos contratos-programa estabelecidos entre as entidades e a tutela, são 
celebrados e atualizados no decurso do exercício a que respeitam, o que não afeta o 
financiamento das entidades, pois as respetivas dotações já se encontram previstas no âmbito 
dos documentos provisionais do Governo dos Açores. 
 
 
 
3.2. Quais os objetivos previstos nos planos estratégicos/contratos-programa/contratos de 
gestão e contratos de concessão, no período em análise, das entidades do SPER? 
 
Na resposta ao quesito anterior foi observada, nas entidades sob análise, a existência de planos 
estratégicos/contratos programa/contratos de gestão ou contratos de concessão (quando 
aplicáveis), de onde se inferem os objetivos de gestão e de relacionamento com as entidades 
públicas.  
 
 
Cfr. Documentos em anexo  
 
 
3.3. Qual o nível de execução dos planos estratégicos/contratos-programa/contratos de 
gestão e contratos de concessão em vigor, no período em análise, das entidades do SPER? 
 
A Comissão não conseguiu determinar de forma satisfatória, em sede de análise da 
documentação solicitada e em sede das audições efetuadas, os objetivos previamente 
definidos no âmbito das entidades objeto de inquérito.  
 
 
3.4. Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, no período em 
causa? 
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A natural incapacidade de perspetivar e considerar todos os fatores endógenos e exógenos 
condicionantes da atividade de algumas entidades do setor, impossibilitaram, no período 
temporal objeto de inquérito, uma ajustada definição e programação dos objetivos 
estratégicos e de gestão.  
 
Das audições efetuadas foi salientado o papel que as entidades analisadas tiveram no apoio à 
atividade económica e na manutenção de níveis de emprego socialmente sustentáveis, o que 
motivou, quando necessário, a atualização/modificação/intensificação dos planos 
estratégicos/contratos-programa/contratos de gestão e contratos de concessão existentes. 
 
 
4. "Verificação da conformação legal e correspondentes implicações orçamentais das 
políticas de gestão dos recursos humanos do SPER"; 
 

Os quadros seguintes apresentam os resultados para a entidades do SPER, tendo com fonte de 

informação os respetivos Relatórios e Contas.  

Respondem aos seguintes quesitos, ainda que não tenha sido possível, nem tenha sido 

solicitado pela Comissão, a informação com a desagregação completa: 

4.1. Qual o número de funcionários, desagregado por natureza contratual, incluindo os 

programas ocupacionais, os programas de estágio e de integração de ativos, por entidade do 

SPER, no período em análise? 

4.3. Que tipo de evolução se verificou ao nível do contingente laboral e dos seus custos, nas 

entidades do SPER no período em análise? 

 4.5. Qual o peso da massa salarial no volume de negócios, das entidades do SPER, no 

período em análise? 

(resposta e mapas em conjunto a estes três quesitos) 
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Resumo: 

 

 

 

No período em análise, para a informação dos quesitos 4.1., 4.3. e 4.5., conclui-se que não 

ocorreram variações significativas, quer no número de efetivos quer nos custos com pessoal, 

sendo que a maioria dos trabalhadores possui contratos sem termo e, que foram alvo de 

reposição de vencimentos. 
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4.2. Qual a estrutura dos Recursos Humanos nas diferentes entidades do SPER, por entidade, 

áreas e setores, desagregados por natureza contratual, no período em análise? 

A Comissão entendeu não ser necessário, durante o desenvolvimento dos trabalhos, 

aprofundar esta matéria, tendo em conta a elevada abrangência de entidades constantes do 

objeto da Comissão. 

 

4.4. Qual o benchmarking das remunerações dos funcionários, das entidades do SPER no 

período em análise? 

A Comissão não considerou relevante durante o desenvolvimento dos trabalhos, aprofundar 

esta matéria. 

 

4.6. Neste âmbito, foi acautelado o interesse da RAA e do erário público, no período em 

causa? 

 A Comissão não conseguiu concluir que tenha estado em causa o interesse da RAA e do erário 

público. 

 

4.7. Que contratos de trabalho foram resolvidos e por que via? 

A variação de contratos não renovados ou resolvidos não teve qualquer expressão no conjunto 

das entidades analisadas. 

 

4.8. Quais os montantes envolvidos em indemnizações resultantes da resolução de contratos 

de trabalho? 

Foi solicitada informação sobre um processo de um trabalhador da SATA Air Açores, 

aguardando-se resposta do Tribunal de Trabalho de Ponta Delgada. 

 

5."Conferir, de acordo com o quadro legal estatuído para o SPER, a observância dos 
procedimentos de controlo financeiro, dos deveres especiais de informação e controlo, de 
obrigação de informação, das competências dos representantes da Região, de elaboração de 
relatórios, de transparência dos atos de administração, bem como de qualquer outra 
obrigação estatuída". 
 
 
5.1.   Quais os instrumentos, em vigor, que garantam a observância dos procedimentos de 
controlo financeiro e deveres de informação, das entidades do SPER, no período em análise? 
 
O Decreto Legislativo Regional n.º 7/2008/A determina os pressupostos das orientações 
estratégicas de gestão, as regras de controlo financeiro, os deveres de informação e as 
obrigações decorrentes da atividade de gestão e fiscalização do setor público empresarial 
regional. 
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Neste âmbito, o Governo aprovou a Resolução n. º117/2017 de 27 de outubro, tem como 
objetivo o seguinte: 
“ 
1. Aprovar as orientações estratégicas de gestão, globais e específicas, destinadas à 

generalidade das empresas públicas regionais, constantes dos Anexos I e II à presente 
resolução e que dela fazem parte integrante. 

2. As orientações mencionadas no número anterior são ainda aplicáveis às entidades 
públicas empresariais regionais. 

3. Determinar a celebração de contratos de gestão com os gestores públicos. 
4. A presente resolução entra em vigor a 1 de janeiro de 2018.”87 
 
 
O Tribunal de Contas, através da Secção Regional dos Açores, aprecia a atividade financeira da 
Região nos domínios da receita, da despesa, da tesouraria, do recurso ao crédito público e do 
património, visando a emissão de juízo sob a legalidade e a correção financeira das operações 
examinadas, pronunciando-se sobre a economia, a eficiência e a eficácia da gestão, bem como 
sobre a fiabilidade dos respetivos sistemas de controlo interno.  
 
5.2.   Qual o grau de execução dos instrumentos, suprarreferidos? 

No âmbito dos trabalhos da Comissão foi verificada a existência de um conjunto de 

mecanismos de controlo financeiro e informação entre o Governo, as entidades em análise e o 

INE, nomeadamente, de reporte financeiro com periodicidade mensal e/ou trimestral, 

referidos, nas audições realizadas, pelos respetivos administradores públicos e membros do 

Governo.   

Os pareceres anuais do Tribunal de Contas sobre as Contas da Região referiam a inobservância 

dos procedimentos de controle de gestão, em concreto, sobre a ausência de contratos de 

gestão entre o Governo dos Açores e algumas entidades nos anos de 2016 e 2017.  

No ano de 2018, foram estabelecidos entre o Governo dos Açores e a maioria das entidades os 

referidos contratos de gestão, através da Resolução do Conselho do Governo - n. º117/2017 

de 27 de outubro, cumprindo-se, assim, as recomendações do Tribunal de Contas sobre esta 

matéria. Até ao momento, não se encontra disponível o relatório sobre a Conta da Região 

referente ao ano de 2018, não podendo, portanto, a Comissão aferir sobre o grau de execução 

dos instrumentos suprarreferidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Resolução do Conselho do Governo - n.º117/2017 de 27 de outubro. 
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CAPÍTULO 5 –  CONCLUSÕES 

1 – Conclusões  

Atendendo ao objeto que fundamentou a criação da presente Comissão de 

Inquérito e em resultado das diligências realizadas e da análise da documentação 

solicitada, e que em anexo faz parte integrante deste relatório, a Comissão 

apresenta as seguintes conclusões: 

I. O papel económico e social desempenhado por estas entidades que se 

reflete nas contas apresentadas, com a alteração da conjuntura económica, 

justifica, a intervenção do acionista para reestruturar e recapitalizar as 

entidades do SPER, acautelando o interesse da RAA na prossecução de novas 

necessidades coletivas e melhoria da qualidade do serviço prestado; 

II. As entidades do SPER constituíram-se como um instrumento estratégico 

fundamental para permitir à Região meios de intervenção económica e 

social que proporcionaram, a todos os Açorianos e a todas as ilhas, a 

melhoria dos níveis de bem-estar, de coesão e de desenvolvimento da nossa 

Região; 

 A Região Autónoma dos Açores apresentou em 2016 um   

 crescimento real do PIB no valor de 2,5% e em 2017 de 2,4%, atingindo o 

valor mais alto de sempre; 

III. Caso a análise contemplasse todas as entidades do SPER (inclui entidades 

que não estão no âmbito da Comissão) o valor do EBITDA seria positivo; 

IV. Algumas entidades do SPER, analisadas pela Comissão, passaram por 

processos de ajustamentos tecnológicos, financeiros e operacionais, que 

impõem novos paradigmas e novas estratégias para responder aos desafios 

existentes; 

V. Ficou evidenciado no decorrer da análise da documentação solicitada e 

recebida, bem como no âmbito das audições realizadas, que as relações 

económico/financeiras existentes entre o Governo Regional e o SPER, 

cumprem o disposto na legislação ao nível da prestação de contas;  

VI. Das audições efetuadas foi salientado o papel que as entidades analisadas 

tiveram no apoio à atividade económica e na manutenção de níveis de 
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emprego socialmente sustentáveis, o que motivou, quando necessário a 

atualização /modificação/intensificação dos planos estratégicos/contratos 

programa/contratos de gestão e contratos de concessão existentes;  

VII. Os indicadores económico-financeiros das entidades analisadas traduzem de 

uma forma redutora todos os benefícios sociais e económicos, 

designadamente, ao nível do desenvolvimento e coesão regionais, que estas 

aportam para a Região;   

VIII. A prossecução da prestação de serviços públicos (objeto social das entidades 

em análise), durante o período da crise económica e social, cujos impactos 

ainda se refletiram na atividade económica das entidades públicas, 

contribuíram para os respetivos indicadores económicos e financeiros no 

período 2016-2017. 

IX. A decisão de extinção de algumas sociedades, nomeadamente da 

SAUDAÇOR, S.A. e da SPRHI, S.A. prende-se, essencialmente, com a alteração 

da estratégia e de paradigma, mais ajustados à realidade económica, social e 

tecnológica dos dias de hoje. Estas empresas cumpriram a sua missão e, ao 

longo da sua existência, responderam aos desafios e às necessidades com 

que a própria Região também se foi confrontando.  

X. De entre as entidades referidas anteriormente, a SAUDAÇOR S.A., com 

financiamento em 2017 de 642 milhões de euros88, destaca-se como a 

entidade com maior passivo do SPER. A SAUDAÇOR S.A., que tinha como 

missão a prestação de serviços na área da saúde, não cumpriu na integra o 

seu objeto social no que concerne ao planeamento das valências do Serviço 

Regional de Saúde e aos sistemas de informação. 

XI. No âmbito dos trabalhos da Comissão foi possível constatar que, no período 

de maior crise económica e social, a SATA desempenhou um papel fulcral na 

manutenção de postos de trabalho e das empresas ligadas ao setor do 

turismo, com impacto positivo na economia regional. Este investimento da 

SATA na manutenção e criação de rotas para os Açores teve impacto 

financeiro nas suas contas, o que provocou uma redução da rentabilidade e 

dos seus Capitais Próprios. 

                                                 
88 Vd. Audição Presidente CA da SAUDAÇOR – ANEXO B – 1 – pág. 122 
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XII. O papel desta empresa não se cingiu exclusivamente ao suporte do setor 

turístico, permitiu, também, numa altura de aumento da procura do destino 

Açores, assegurar a mobilidade e acessibilidade dos Açorianos, no 

arquipélago, na ligação ao Continente português e à diáspora, não obstante, 

se reconheça, que a operação aérea carece de melhorias quer ao nível da 

qualidade e fiabilidade do serviço, quer ao nível da disponibilidade de 

lugares em  “peak season”;  

XIII. De forma a dotar o Grupo SATA das condições financeiras necessárias para 

desenvolver a sua atividade e melhorar a qualidade do serviço prestado, o 

Governo dos Açores tem vindo a regularizar os montantes em dívida às 

empresas do Grupo SATA e procedido à realização de aumentos do Capital 

Social na SATA Air Açores, conforme comprovado nas audições e nas 

Resoluções do Governo; 

XIV. No caso da SPRHI S.A., cuja criação teve como finalidade principal a 

reconstrução do parque habitacional nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, na 

sequência do sismo ocorrido em 1998, recorrendo ao financiamento 

bancário, desempenhou ainda um conjunto de funções de investimento nas 

áreas da habitação, na construção de escolas e vias de comunicação. 

O valor do passivo desta empresa resultou, fundamentalmente, da 

necessidade de financiar o investimento, anteriormente referido de 

reconstrução do sismo, em infraestruturas públicas e no parque 

habitacional;  

XV. A aquisição do capital social da SANTA CATARINA S. A. e os empréstimos 

concedidos pela LOTAÇOR, revelaram-se fundamentais para manter os 

postos do trabalho e minimizar o impacto de um eventual encerramento na 

economia local da ilha de São Jorge. 

Esta operação teve impacto nas contas do grupo LOTAÇOR e contribuiu para 

respetiva dívida financeira, que atingiu no final de 2017, 31,7 milhões de 

euros 89; 

                                                 
89 Vd. Mapa da resposta ao quesito 1.5.1 
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XVI. A Espada Pescas Lda., nos primeiros anos da sua atividade funcionou como 

um regulador do mercado, sem objetivos puramente financeiros, em 

benefício do setor produtivo, com intervenção em lotas/ilhas com poucos 

compradores onde o mercado apresentava muitas ineficiências ou até 

monopólios e oligopólios, contribuindo, desta forma, para uma maior justiça 

na distribuição do rendimento da pesca.  

XVII. Gradualmente, ao longo dos anos, a sua intervenção no mercado foi cada 

vez menos necessária (apenas com cerca de 2% do volume de negócios de 

aquisições em lota, a nível regional) - não só pelo aumento do número de 

compradores e menor concentração em grandes compradores, como 

também pela melhor organização do setor produtivo – justificando, 

progressivamente a sua extinção entretanto realizada;  A aquisição da 

SINAGA S.A. por parte da Região salvaguardou mais de cem postos de 

trabalho e deu continuidade à manutenção de uma marca histórica e de 

referência na RAA, numa altura em que foi liberalizado o mercado de açúcar 

na União Europeia, fazendo descer o preço do produto final nos mercados, 

condicionando a sua competitividade. Não obstante, a empresa SINAGA 

passou por um processo de reestruturação financeira, com vista a otimizar 

os gastos, maximizar os rendimentos, alienação dos ativos não produtivos e 

redução da sua dívida. No final de 2017 os Capitais Próprios da SINAGA eram 

positivos.  

Concretamente, quanto ao negócio de compra e venda da SINAGA S.A., foi 

possível à Comissão apurar que o Governo Regional dos Açores, na prática, 

cumpriu na íntegra o contrato visado pelo Tribunal de Contas, conforme 

confirma o relatório de auditoria n.º 02/2018-FS/SRATC, que refere o 

seguinte: “Considerando a média dos valores de avaliação apurados pelas 

duas metodologias, ponderada pela percentagem de participação adquirida, 

obtém-se o valor de 1,2 milhões de euros, verba superior à despendida na 

referida operação.”90; 

XVIII. Relativamente à ILHAS DE VALOR verificou-se uma evolução na sua 

atividade, inicialmente, incidindo a sua ação apenas nas chamadas “ilhas de 

                                                 
90 Vd. Resposta Ofício 3882 – SRAPAP – ANEXO C – 2 – págs.  
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coesão” e, mais tarde, alargando o seu âmbito para outras ilhas e atividades, 

de onde se destacam a gestão temporária de campos de golfe, a par da 

gestão das “Medidas de Apoio ao Financiamento Empresarial”91. 

XIX. A Comissão resolveu não elencar conclusões relativamente à ATA 

(Associação de Turismo dos Açores), dado não ter sido possível, em tempo 

útil, realizar a audição do seu Presidente do Conselho de Administração. 

Refira-se, contudo, o fato da Comissão ter ouvido, sobre esta matéria, em 

sede de audição, a membro do Governo com a tutela setorial e ter tido 

acesso a todos os documentos solicitados.  

Foi possível apurar que a dívida financeira desta entidade atingiu, no final de 

2017, 9,7 milhões de euros.92. Acresce que o setor do Turismo nos Açores 

tem apresentado crescimentos recorde, conforme se comprova pelo 

aumento em 61% dos proveitos e de 53% de aumento das dormidas, nos 

anos em análise pela Comissão; 

XX. As justificações apresentadas para algumas atuações no âmbito da gestão 

das entidades analisadas e um suposto benefício para os Açorianos, 

nomeadamente numa vertente de cariz social, permitiu assegurar milhares 

de postos de trabalho, conforme fica evidenciado pela redução para metade 

da taxa de desemprego, entre 2014 a 2018, entre outros indicadores 

publicados; 

XXI. Resulta deste relatório, que a atividade da presente Comissão Parlamentar 

de Inquérito contribuiu para um maior conhecimento público da situação em 

que se encontram as entidades analisadas; 

XXII. A RAA está a realizar uma ampla reestruturação do Setor Público 

Empresarial da Região (SPER). A reestruturação visa não só a gestão das 

participações, mas também a satisfação das necessidades coletivas, a 

racionalidade empresarial, a otimização de recursos, a geração de ganhos de 

eficiência, bem como a constante melhoria da qualidade e segurança dos 

serviços prestados; 

                                                 
91 Vd. Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor – ANEXO B – 1 págs. -
413 – 469 
92 Vd. Resposta ao quesito 1.5.1 
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XXIII. A gestão das entidades do SPER analisadas, cuja extinção ocorreu no período 

em análise ou que se prevê para o futuro próximo, resultará na 

internalização de um volume de dívida financeira, que no final de 2017 

ascendia a 816 milhões de euros,  com uma significativa poupança para a 

Região, devido à redução das taxas de juros e respetivamente dos encargos 

financeiros - sem qualquer repercussão na dívida pública da Região 

Autónoma dos Açores. 
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CAPÍTULO 6 –  VOTAÇÕES 

 

1. Votações: 

Legenda: - menos (-) contra; mais (+) favor; zero (0) abstenção 

              

  PS PSD CDS BE 

  a b c d e f g h i j k m l 

Cap I + + + + + + + + + + + + + 

Cap II + + + + + + + + + + + + + 

Cap III + + + + + + + + + + + + + 

Cap IV                           

Obj 1 (preâmbulo) + + + + + + + + + + + + + 

1.1. + + + + + + + + + + + + + 

1.2. + + + + + + + + + + + + + 

1.3. + + + + + + + + + + + + + 

1.4. + + + + + + + + + + + + + 

1.5.1. + + + + + + + + + + + + + 

1.5.2. + + + + + + + + + + + + + 

1.6. + + + + + + + + + + + + + 

1.7. + + + + + + + - - - - + + 

1.8. + + + + + + + + + + + + + 

Obj 2                           

2.1. + + + + + + + + + + + + 0 

ATLANTICOLINE + + + + + + + + + + + + 0 

ILHAS DE VALOR + + + + + + + + + + + + 0 

IROA + + + + + + + - - - - - - 

SAUDAÇOR + + + + + + + + + + + + 0 

SDEA + + + + + + + + + + + + 0 

SPRHI + + + + + + + + + + + + 0 

COMPANHA + + + + + + + + + + + + 0 
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ESPADA PESCAS + + + + + + + - - - - - 0 

LOTAÇOR + + + + + + + + + + + + 0 

NAVAL CANAL + + + + + + + + + + + + 0 

STA CATARINA + + + + + + + + + + + + 0 

GRUPO SATA + + + + + + + - - - - - 0 

PORTOS DOS AÇORES + + + + + + + + + + + + 0 

SINAGA + + + + + + + - - - - + 0 

AZORINA + + + + + + + - - - - - - 

ATA + + + + + + + + + + + + 0 

PORTAS DO MAR + + + + + + + + + + + + 0 

NONAGON + + + + + + + + + + + + 0 

2.2. + + + + + + + + + + + + + 

2.3. + + + + + + + - - - - - - 

2.4. + + + + + + + + + + + + + 

2.5. + + + + + + + - - - - - - 

2.6. + + + + + + + - - - - - 0 

2.7. + + + + + + + - - - - - 0 

Obj 3                           

3.1. + + + + + + + - - - - + + 

3.2. + + + + + + + - - - - - 0 

3.3. + + + + + + + - - - - - 0 

3.4. + + + + + + + - - - - - 0 

Obj 4                           

4.1. + + + + + + + + + + + + + 

4.2. + + + + + + + + + + + + + 

4.3. + + + + + + + + + + + + + 

4.4. + + + + + + + + + + + + + 

4.5. + + + + + + + + + + + + + 

4.6. + + + + + + + + + + + + + 

4.7. + + + + + + + + + + + + + 

4.8. + + + + + + + + + + + + + 
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Obj 5                           

5.1. + + + + + + + + + + + + + 

5.2 + + + + + + + + + + + + + 

Cap V                           

Conclusões                           

I + + + + + + + - - - - + 0 

II + + + + + + + - - - - - 0 

III + + + + + + + - - - - + + 

IV + + + + + + + - - - - + 0 

V + + + + + + + - - - - + 0 

VI + + + + + + + - - - - - 0 

VII + + + + + + + - - - - - + 

VIII + + + + + + + - - - - - 0 

IX + + + + + + + - - - - + - 

X + + + + + + + 0 0 0 0 + + 

XI + + + + + + + - - - - - + 

XII + + + + + + + - - - - 0 + 

XIII + + + + + + + - - - - - 0 

XIV + + + + + + + - - - - - + 

XV + + + + + + + - - - - - - 

XVI + + + + + + + - - - - - - 

XVII + + + + + + + - - - - - 0 

XVIII + + + + + + + - - - - - - 

XIX + + + + + + + + + + + + 0 

XX + + + + + + + - - - - - - 

XXI + + + + + + + - - - - - - 

XXII + + + + + + + - - - - - 0 

XXIII + + + + + + + 0 0 0 0 + 0 

a - Francisco César; b- Carlos Silva; c- José S Bento; d- José Ávila; f- André Rodrigues  

g - João V Costa; h- João B Costa; i- António Pedroso; j- Luís Rendeiro; K- António Viveiros 

m- Artur Lima; n- Paulo Mendes          
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2. Apreciação pelas representações parlamentares sem direito a Voto: 

 

 

 

COMISSÃO DE INQUÉRITO AO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL E ASSOCIAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS PÚBLICAS 

 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

  

A Representação Parlamentar PPM subscreve, na íntegra, na forma de apreciação do Relatório 

Final, a Declaração de Voto dos Grupos Parlamentares do CDS e do PSD, que a seguir se 

reproduz. 

A Representação Parlamentar do PPM considera “que o Relatório Final aprovado não reflete 

os factos apurados ao longo dos trabalhos da Comissão e oculta aspetos fundamentais 

definidos no âmbito do seu objeto. 

Ficou demonstrado, no decorrer dos trabalhos da Comissão de Inquérito, que a atuação do 

Setor Público Empresarial Regional não foi pautada, no período em análise, por parâmetros de 

exigência na gestão. Ficou demonstrado que a qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas e entidades do setor não atenderam às necessidades da Região e dos Açorianos. 

Ficou demonstrado que faltou eficácia na organização, transparência nos procedimentos e 

eficiência na utilização e aplicação dos recursos públicos regionais”. 

Para o PPM “só a visão parcelar e redutora das consequências do fracasso das políticas 

públicas de administração dos recursos públicos regionais disponíveis, efetuada pelos 

deputados socialistas, maioritários em sede de comissão, não permitiu transpor, para o 

Relatório Final da Comissão, um ajustado diagnóstico do setor, bem como a consequente e 

devida imputação das responsabilidades decorrentes de decisões estratégicas erráticas que 

foram praticadas em empresas e entidades do setor. 

É disso exemplo que, apesar de reiterados resultados negativos, em nenhuma ocasião se tenha 

verificado a devida responsabilização das administrações das empresas ou das entidades 

detidas ou participadas pela Região. 
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É disso exemplo, não considerar a responsabilidade política do governo e a responsabilidade 

de gestão das administrações do Grupo SATA, que conduziram à falência técnica do grupo. 

É disso exemplo, não reconhecer que o Grupo Lotaçor foi um instrumento de atividade 

económica privada que, através das empresas Santa Catarina e da Espada Pescas, resultou, 

atentando nas contas de 2017, numa divida financeira de 40M€. 

É disso exemplo não haver reconhecimento do facto de, o Governo da Região, como órgão 

superior da Administração Regional Autónoma, não cumprir as obrigações emergentes dos 

instrumentos legais estatuídos ao nível da gestão e da fiscalização do setor público empresarial 

regional, nomeadamente ao nível dos planos estratégicos e contratos de gestão, que 

impossibilitam a necessária aferição do mérito técnico e político do exercício da atividade 

pública, quer no contexto dos serviços prestados, quer no contributo, de cada empresa ou 

entidade, para o equilíbrio económico e financeiro do conjunto da Administração Regional 

Autónoma.” 

Neste sentido, para o PPM, “a generalidade das conclusões aprovadas pela maioria socialista e 

constantes relatório final, refletem uma visão governamentalizada e partidarizada do setor 

público empresarial regional. 

O que estava em causa nos trabalhos da Comissão de Inquérito era o superior interesse dos 

Açores no que concerne ao emprego, ao funcionamento da nossa economia, às finanças 

regionais e à prossecução do interesse público. 

O que estava em causa nos trabalhos da Comissão de Inquérito era o superior interesse das 

nossas populações que são confrontadas com a supressão e a degradação das respostas que a 

Região deveria conferir às suas necessidades coletivas. 

Foi por isso que os três partidos “subscreveram, potestativamente, a constituição da presente 

Comissão de Inquérito. Tínhamos o propósito de clarificar as políticas, as orientações e os 

procedimentos que contribuíram para a atual e incomportável situação de endividamento do 

Setor Público Empresarial Regional. Tínhamos o propósito de, em nome do futuro, contribuir 

para a afirmação de um novo paradigma de políticas e práticas de gestão que permitissem 

uma responsável e racional utilização dos recursos públicos regionais disponíveis, que 

permitissem o início da reversão do contexto de endividamento galopante do setor.  

Foi esse o mandato que nos foi conferido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. Foi em nome desse compromisso que os dois partidos signatários contribuíram para os 

trabalhos agora finalizados, tendo, sem prejuízo da aprovação de conclusões constantes do 

Relatório Final, apresentado o seguinte projeto conjunto de conclusões: 
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I. Algumas entidades do Setor Público Empresarial Regional (SPER) analisadas pela 

Comissão e com elevada expressão financeira, revelaram-se incapazes na prossecução do 

interesse público ao ponto do próprio Governo Regional ter anunciado a intenção de as 

extinguir; 

II. De entre estas entidades referidas em I., a SAUDAÇOR S.A., com financiamento em 

2017 de 642 milhões de euros, destaca-se como a entidade com maior passivo do SPER. A 

SAUDAÇOR S.A., que tinha como missão a prestação de serviços de interesse económico na 

área da saúde, revelou-se incapaz de prosseguir o seu objeto social no que concerne ao 

planeamento das valências do Serviço Regional de Saúde e aos sistemas de informação que 

continuam sem funcionar na plenitude. A sua extinção no quadro da restruturação do SPER e a 

sua consequente internalização, evidenciam a inadequação da sua constituição e a 

incapacidade de gestão da sua administração, demonstrada na ineficiência da gestão do 

serviço regional de saúde e na divida astronómica que acumulou no quadro de uma ruinosa 

gestão dos recursos públicos regionais afetados para a prossecução da sua atividade; 

III. No âmbito dos trabalhos da Comissão foi possível constatar que em determinadas 

entidades, sendo exemplo disso o Grupo SATA, as orientações políticas por parte do Governo 

Regional dos Açores contribuíram decisivamente para a recorrência de desequilíbrios 

financeiros e aumento do volume da dívida das mesmas, originando uma situação de falência 

técnica, bem como a deterioração do serviço prestado, em particular pela SATA Azores 

Airlines; 

IV. A gestão do Grupo SATA têm-se revelado desastrosa, sendo mais um exemplo disso o 

contrato da aeronave A330 que tem um custo de 12 milhões de euros anuais que tem de ser 

pago mesmo que a aeronave não efetue voos; 

V. No caso da SPRHI S.A., ainda que na sua constituição tenha sido definido como 

finalidade a reconstrução na sequência do sismo ocorrido em 1998, divergiu substancialmente 

do seu objeto constitutivo, desempenhando um conjunto de funções nas áreas da habitação, 

escolas e vias de comunicação, consubstanciando-se como instrumento de desorçamentação 

de despesa pública fugindo aos critérios relativos à dívida pública até à data em que passou a 

integrar o perímetro orçamental; 

VI. O Grupo LOTAÇOR, quer pela aquisição do capital social da SANTA CATARINA S. A., 

quer na constituição da empresa ESPADA PESCAS Lda., assumiu-se como instrumento de 

atividade económica privada que se traduziu, na prática, na assunção de elevadas 

responsabilidades financeiras para a Região, tanto presentes como futuras, resultando numa 

dívida financeira na ordem dos 40 milhões de euros em 2017. 
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VII. No caso da Espada Pescas Lda., a sua extinção entretanto concretizada deixou no 

decorrer dos trabalhos da comissão importantes dúvidas sobre a valia da sua atuação, 

permanecendo dúvidas sobre este aspeto entre os intervenientes no setor em face dos 

prejuízos acumulados apresentados no Balanço de 2017 na ordem dos 900.000 €, a que 

acrescerá um valor não determinado de reforço de capital social por reconversão de dívidas ao 

acionista único Lotaçor, pois em todos os anos a sua vigência registou resultados negativos, 

apesar de uma intervenção residual no mercado da primeira venda (apenas com cerca de 2% 

do volume de negócios de aquisições em lota), demonstrando ter-se tratado de uma forma 

ineficaz e politicamente condicionada de intervenção do Governo Regional dos Açores na 

economia; 

VIII. Acresce ao ponto anterior que no processo decorrente da sua extinção houve ausência 

de procedimento concursal para o arrendamento das suas instalações, persistindo dúvidas 

sobre a sua legalidade, transparência e a própria defesa do interesse público. A este propósito 

ver as declarações da Gerente da Empresa, Dra. Ana Fernandes.  

IX. A Gerente da Espada Pescas foi convidada a ingressar na Lotaçor em início de carreira 

como técnica superior sem qualquer concurso público; 

X. A Comissão não pode elencar conclusões relativamente à ATA (Associação de Turismo 

dos Açores), dado não ter sido possível, em tempo útil, realizar a audição do seu Presidente do 

Conselho de Administração. Refira-se, contudo a importância que reveste para a Região a 

promoção turística. Foi, no entanto, possível apurar que a dívida financeira desta entidade foi, 

no final de 2017, de 9,7 milhões de euros.  

XI. Salienta-se a fraca relação entre a importância para a Região de algumas entidades do 

SPER analisadas e a nomeação dos respetivos Conselhos de Administração. Constata-se em 

alguns casos, de que é exemplo paradigmático do Grupo SATA, as dificuldades acrescidas à sua 

gestão resultantes do insuficiente conhecimento do negócio por parte de sucessivos Conselhos 

de Administração, em particular nos últimos 10 anos, realça-se ainda, a insistência em erros do 

passado, nomeadamente a repristinação de uma orgânica que já se revelou ineficaz com o 

ressuscitar do cargo de Diretor Geral e a multiplicação de chefias desproporcionadamente 

remuneradas; 

XII. A factualidade resultante da separação entre tutela financeira e tutela setorial das 

entidades analisadas tem gerado assinalável dissonância e constrangimentos; 

XIII. Constata-se que algumas entidades pouco contribuíram para os objetivos propostos 

com a sua constituição, sendo estas entidades do SPER frequentemente utilizadas como fonte 
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de aquisição de dívida pelo que há já muito tempo se justifica a sua extinção, como são 

exemplo a SPRHI S.A., a AZORINA e a SAUDAÇOR; 

XIV. Conclui-se que o negócio de aquisição da SINAGA S.A. por parte da Região não se 

revelou de qualquer utilidade, quer para a empresa, quer para a prossecução do interesse 

público, tendo dele beneficiado apenas os vendedores, revelando-se danoso para o erário 

público, com responsabilidades que totalizam 28 milhões de euros no final de 2017 e em que 

os seus ativos apenas podem cobrir parte dessa verba; 

XV. Concretamente, quanto ao negócio de compra e venda da SINAGA S.A., foi possível à 

Comissão apurar que o Governo Regional dos Açores, na prática, não cumpriu com o contrato 

visado pelo Tribunal de Contas, concretizando o negócio decorrente do contrato que 

inicialmente havia tido o respetivo visto recusado por aquele Tribunal; 

XVI. Relativamente à associação NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São 

Miguel, ficaram por justificar a necessidade da continuidade da relação de caráter público ou 

as mais-valias daí decorrentes; 

XVII. Relativamente à ILHAS DE VALOR, verificou-se que uma parte significativa da sua 

atividade não incidiu em ilhas que motivaram a sua constituição sendo exemplo disso a 

aquisição da SINAGA e a gestão da Verde Golf, ambas em S. Miguel, a par da gestão das 

“Medidas de Apoio ao Financiamento Empresarial” abrangendo empresas de todas as ilhas e 

não apenas da chamada “coesão”; 

XVIII. Ainda sobre a ILHAS DE VALOR, S. A., a Comissão manifesta a sua perplexidade por uma 

empresa com um quadro de sete funcionários ter um Conselho de administração composto 

por três elementos, ou seja, mais de 50% do seu quadro de pessoal; 

XIX. Resulta das audições efetuadas, em especial relativamente a entidades como a 

LOTAÇOR, AZORINA, SPRHI, SINAGA, NONAGON, e ILHAS DE VALOR que houve uma intenção 

declarada de intervenção na economia de cariz planificador com manifestos resultados 

negativos. 

XX. As justificações apresentadas para algumas atuações que se revelaram ruinosas no 

âmbito da gestão das entidades analisadas e um suposto benefício para os Açorianos, 

nomeadamente numa vertente de cariz social, não foi efetiva, ou seja, não cumpriu com esse 

desiderato social, conforme se comprovou com os recentes indicadores de pobreza revelados 

pelo INE, de 30 de Novembro de 2018; 

XXI.  Verificou-se no âmbito dos trabalhos da Comissão a inobservância dos procedimentos 

de gestão, de controlo e informação constantes do regime jurídico do setor público 

empresarial, preterindo-se, reiteradamente, a realização de contratos de gestão entre os 
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gestores públicos e a Região. Neste âmbito assume particular importância o incumprimento 

verificado no grupo SATA. Apesar de recomendações já feitas no passado pelo Tribunal de 

Contas, em sede de auditoria realizada, o contrato de gestão entre a o Governo Regional e a 

atual administração da SATA ainda não foi celebrado, apesar do prazo para o efeito já estar 

ultrapassado, como foi reconhecido pelo Senhor Presidente do Governo Regional em audição 

na presente comissão de inquérito. 

XXII. A gestão das entidades do SPER analisadas, cuja extinção ocorreu no período em 

análise ou que se prevê para o futuro próximo, resultará na internalização de um volume de 

dívida financeira, que no final de 2017 ascendia a 816 milhões de euros, sem que isso se 

mostre justificado pelas ações desenvolvidas por essas entidades em termos de uma mais-

valia para os Açores; 

XXIII. A Comissão entende que deve ser realizado um estudo aprofundado do custo para o 

erário público da internalização das entidades do SPER a extinguir; 

XXIV. Tal como resulta da resposta aos quesitos 3 e 5 do questionário indicativo, a 

generalidade das empresas não elabora e/ou não apresenta planos estratégicos. Por outro 

lado, os planos de atividade apresentados pela generalidade das entidades concretizam em 

reduzido grau os objetivos, o seu agendamento e a sua tradução financeira, impossibilitando 

assim a avaliação do seu grau de execução.  

XXV. Acresce que alguns contratos programa são aprovados a destempo, comprometendo a 

prossecução dos objetivos propostos e o processo de planeamento dessas entidades, 

resultando numa gestão de mera contingência; 

XXVI. Apesar de em algumas entidades se terem verificado sucessivos e acumulados 

resultados negativos, em nenhuma ocasião ocorreu a responsabilização das administrações 

nomeadas pelo Governo Regional dos Açores; 

XXVII. Resulta, com inegável clareza, que a atividade da presente Comissão Parlamentar de 

Inquérito contribuiu de forma decisiva para o conhecimento público da situação em que se 

encontram as entidades analisadas, tendo-se verificado uma insuficiente ou pouco 

determinada ação inspetiva que possibilitasse corrigir ou evitar algumas ações desenvolvidas 

por essas entidades.” 

 

 

Corvo, 29 de janeiro de 2019. 
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3. Declarações de voto 

 

BLOCO DE ESQUERDA: 

Declaração de voto do Grupo Parlamentar do BE/Açores 

O Grupo Parlamentar do BE/Açores, apesar de ter sido convidado a subscrever a iniciativa 

que deu origem à presente comissão eventual de inquérito, não aceitou tal convite, por ter 

considerado que o seu objeto teria um âmbito demasiado alargado e genérico, com 

implicações limitadoras para uma análise sistemática e aprofundada sobre qualquer umas 

das entidades, com repercussões na capacidade para se retirarem conclusões 

devidamente avalizadas, quer por dados quantitativos contabilísticos, quer por outros 

parâmetros económicos e sociais conducentes a uma avaliação do serviço prestado pelas 

entidades em análise. 

A insistência num âmbito tão alargado do objeto desta comissão, pelos proponentes, 

enquadrava-se numa campanha promovida por forças económicas e políticas que 

reclamam pela privatização de setores estratégicos da Região, numa lógica de 

transferência de ativos de todos nós para a mão de uns poucos. 

O Grupo Parlamentar do BE/Açores considera que o tempo, traduzido em sete meses de 

diligências e audições, confirmou que a abrangência desproporcionada do âmbito desta 

comissão acabou por verter um conjunto de informações com pouca utilidade para a 

definição das respetivas conclusões e que pouco ou nada trouxe de novo ao conhecimento 

dos membros integrantes desta comissão sobre o SPER. 

A discordância quanto ao âmbito desta comissão não foi impeditiva do empenho do Grupo 

Parlamentar do BE/Açores nas audições desenvolvidas e tudo se fez para que estivessem 

sempre reunidas as condições necessárias ao seu funcionamento. 

Da parte do Grupo Parlamentar do BE/Açores, a criação e manutenção de entidades 

públicas que procurem a prossecução do interesse público não merece qualquer 

reprovação. Por outro lado, o Bloco de Esquerda repudia a criação e manutenção destas 

entidades para esconder a governança pública do escrutínio das instituições democráticas 

e o subfinanciamento em setores fundamentais, como é o caso da Saúde. Entendemos, 
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pois, que o SPER não deve servir para esconder endividamento público nem como 

plataforma para colocação de quadros e pessoal afeto ao partido do poder. 

A criação desta comissão, com todas as implicações associadas à definição de um âmbito 

demasiado alargado, serviu os intentos dos seus principais impulsionadores, justamente os 

interessados num processo de transferência de ativos públicos para a esfera privada e os 

proponentes que deram eco a tais pretensões. Porque não foi, decerto, por acaso que o 

processo de semiprivatização da Azores Airlines nasce e desenvolve-se simultaneamente 

ao tempo de vida desta comissão, assim como as concessões ad-eternum dos portos. 

A decisão do Governo Regional em extinguir várias entidades públicas, que há muito o 

Grupo Parlamentar do BE/Açores vinha reclamando, não se deve a uma racionalidade na 

gestão de dinheiros públicos, mas sim às novas regras de contabilização, que alargaram o 

perímetro de enquadramento da dívida pública direta, deixando estas empresas de 

poderem contribuir para o seu real objetivo: o encobrimento da suborçamentação 

operada em alguns setores. 

Para o Grupo Parlamentar do BE/Açores impõe-se uma clarificação dos objetivos, missão e 

responsabilidades das entidades públicas para facilitar o controlo da ação e resultados de 

cada uma. São os exemplos disso, a LOTAÇOR que é detentora do capital da Santa 

Catarina, uma opção sobre uma configuração empresarial sem racionalidade aparente e a 

SDEA cujo papel concreto é difuso e passível de ser desempenhado por um gabinete de 

apoio ao investimento, afeto à direção regional com competência na matéria. 

Existem, por conseguinte, entidades do SPER que perseguem objetivos e desenvolvem 

atividades que poderiam, desde sempre, ser objeto de órgãos e serviços da Administração 

Pública existentes e que, por isso, nada de novo acrescentam à prossecução do interesse 

público, enquanto outras entidades dedicam-se a salvar empreendimentos privados 

fracassados. Estes são exemplos de entidades que poderão ser extintas ou que devem 

merecer uma clarificação do seu âmbito, objetivos e missão. 

Em suma, são estas considerações e razões expostas que sustentam a abstenção do Grupo 

Parlamentar do BE/Açores relativamente a este relatório e respetivas conclusões. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

  

A Comissão Eventual de Inquérito ao Sector Público Empresarial Regional e Associações Sem 

Fins Lucrativos Publicas (CEISPERASFLP) foi criada por iniciativa do PSD, CDS-PP e PPM ao 

abrigo do direito potestativo, uma prerrogativa regimental que confere às minorias o direito 

de impor a sua agenda parlamentar sem depender da vontade ou da anuência da maioria – um 

direito pelo qual, ao longo da sua história, o PS-Açores sempre se bateu pela consagração 

plena. 

Ao abrigo desse direito e durante os 342 dias de funcionamento da CEISPERASFLP, dos quais 

relevam cerca 130 horas, divididas em 39 audições a diversos responsáveis políticos, 

empresariais ou associativos, os partidos da oposição puderam exercer, em pleno, os seus 

direitos de âmbito potestativo através dos quais solicitaram dezenas de diligências sem, 

curiosamente, esgotar esses direitos. 

A oposição teve todas as condições políticas para solicitar todos os esclarecimentos que 

entendesse relevantes para o cumprimento dos objetivos da Comissão, nomeadamente, em 

matéria de audições de responsáveis ou de solicitação de qualquer documentação específica 

considerada necessária. Apesar desses amplos direitos, a oposição não esgotou todo o leque 

de direitos potestativos ao seu dispor. 

O GPPS regista e saúda a total disponibilidade, transparência, e espírito de colaboração do 

Governo da Região Autónoma dos Açores, e de todos os dirigentes empresariais ou 

associativos sob a sua tutela, no decorrer de todos os trabalhos da CEISPERASFLP. 

O GPPS saúda em especial a disponibilidade e a lealdade institucional manifestada por sua 

Excelência o Presidente do Governo dos Açores, traduzidas no seu requerimento a solicitar a 

sua audição presencial em sede de Comissão de Inquérito. Esta circunstância, que representou 

um momento histórico para a nossa Autonomia, é um sinal político inequívoco quanto à 

atitude de transparência, lealdade e respeito institucional do Governo Regional dos Açores, na 
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pessoa do seu próprio presidente, para com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores e em particular para com todos os partidos e deputados participantes na Comissão de 

Inquérito. O PS não pode deixar de salientar e enaltecer esta atitude de profunda cultura e 

humildade democráticas. 

Por outro lado, o PS manifesta a sua profunda estranheza pelo facto de numa comissão de 

inquérito proposta potestativamente pelos partidos da oposição, estes terem solicitado a 

audição do Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores apenas no âmbito das 

entidades empresariais tuteladas diretamente e exclusivamente pela Vice-presidência do 

Governo, prescindindo, assim, da audição do mesmo membro do Governo sobre as 

competências por este detidas sobre todo o restante Sector Público Empresarial Regional. 

O GPPS não pode deixar de manifestar a sua perplexidade nem de registar a contradição na 

opção tomada pelos partidos da oposição. Esta estranha omissão da parte do PSD é agudizada 

pelo confronto entre as diversas declarações de suspeição e de acusação proferidas por este 

partido que fundamentaram a criação da Comissão de Inquérito e o conjunto de diligências 

solicitadas por este em comissão. 

O GPPS considera inconcebível que perante tudo o que foi declarado e insinuado pelos 

partidos proponentes da Comissão de Inquérito como fundamento para a criação desta, e que 

em alguns casos levantaram irresponsavelmente um manto de suspeitas sobre todo o SPER, 

esses partidos tenham pura e simplesmente prescindido de ouvir o responsável governativo 

com a tutela financeira sobre todo o SPER. 

Esta atitude foi confirmada com a proposta que o PSD e o CDS/PP trouxeram para as 

conclusões do relatório desta comissão. Desrespeitando e ignorando tudo o que foi dito 

durante este ano de trabalho, o PSD e o CDS/PP quis obrigar todos os partidos a concordar 

com as suas opiniões, algumas simplesmente baseadas em dados falsos ou inexistentes. Aliás 

isso mesmo foi assumido nestes últimos dias, com o relator a dizer que as suas conclusões não 

foram baseadas em factos apurados durante os nossos trabalhos, mas sim nas suas opiniões 

pessoais e partidárias. Este foi um desrespeito pela essência de uma Comissão de Inquérito ao 

impor a sua postura maledicente e critica de tudo a todos. 

Exemplo claro destas  inverdades, apresentadas em “supostas” conclusões, é o facto de ,por 

exemplo, se referirem a um passivo na LOTAÇOR de 40 milhões de euros, quando na verdade o 

valor rondava os 31 milhões de euros, bem como, de terem proposto um valor de tesouraria 
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com um erro significativo superior a 30 milhões de euros, em prejuízo do SPER ou de se terem 

recusado a votar favoravelmente uma alínea que referia que os resultados operacionais de 

todo o SPER eram positivos no final de 2017. 

Felizmente, a outra oposição, a dos partidos que encaram estas matérias de uma forma 

responsável, contribuíram para dignificar os trabalhos desta comissão. Assim, no que diz 

respeito às propostas de alteração ao relatório apresentadas pelo Partido Socialista, 41% das 

propostas foram aprovadas por unanimidade, 48% por maioria e apenas 10% foram aprovadas 

só pelo PS, o que significa que cerca de 90% das propostas de alteração foram aprovadas com 

a anuência de pelo menos 2 dos 4 partidos com direito a voto na comissão. 

O Grupo Parlamentar do PS/Açores colaborou, desde o início, para o bom funcionamento 

desta Comissão e para o aprofundamento das informações sobre quer o nosso Setor Público 

Empresarial, quer sobre algumas Associações Sem Fins Lucrativos. 

Desde 21 de fevereiro fizemos 32 reuniões, ouvimos perto de 4 dezenas de pessoas, entre 

responsáveis de entidades e personalidades da sociedade civil, recebemos mais de 290 

documentos e há algumas conclusões que são importantes salientar publicamente. 

Importa, acima de tudo, garantir que as pessoas ficam na posse de toda a informações que foi 

recolhida e que demonstra claramente que o Setor Público Empresarial não pode ser 

diabolizado como pretende alguma oposição. 

Quando olhamos para este setor, temos entidades de diversa natureza e que, como muitos 

Açorianos sabem, foram cruciais em momentos-chave, nomeadamente, no tempo em que 

tivemos que lidar com as consequências de uma crise internacional, consequências essas que 

foram agravadas com as políticas daqueles que orgulhosamente quiseram ir mais além do que 

a troika. 

As 21 empresas e associações analisadas foram um instrumento estratégico fundamental, para 

melhorar os níveis de bem-estar, de coesão e de desenvolvimento da nossa Região. A 

intervenção dessas entidades permitiu-nos alcançar em 2016 um crescimento do PIB na ordem 

dos 2,5% e, em 2017, atingir o valor mais alto de sempre: 2,4%. 

Outra das evidências que resultou destes meses de trabalho foi a nível do relacionamento 

entre o Governo dos Açores e as empresas do Setor Público Empresarial que, como ficou 

demonstrado, cumpriu o disposto na legislação ao nível da prestação de contas; 
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Percebemos que nem todas as entidades auditadas conseguiram alcançar os objetivos no 

tempo em que se propunham. De facto, há números (indicadores económicos e financeiros) 

que nem sempre refletem o que se passou no dia-a-dia dos Açorianos, em que se regista uma 

evolução. No entanto, importa realçar que ficou demonstrado que a maioria das empresas e 

associações teve um papel fundamental quer no fortalecimento da nossa economia, quer no 

crescimento do emprego, permitindo que, por exemplo, a taxa de desemprego tenha sido 

reduzida para metade em quatro anos. 

Da mesma forma que reconhecemos a importância que estas entidades tiveram na nossa 

Região, apoiamos a reestruturação que está em curso no SPER. Os tempos mudaram, há 

setores em que os nossos empresários estão, e com muito sucesso, a dinamizar a nossa 

economia, pelo que já não se justifica a presença do Governo. A reforma do SPER está a 

acautelar os interesses dos Açorianos e a salvaguardar a boa gestão da ‘coisa pública’. 

É pelo facto do relatório, com as alterações aprovadas, refletir o acima exposto, que votamos 

favoravelmente o seu conteúdo. 

 

Angra do Heroísmo, 29 de janeiro de 2019 

Os deputados do PS/Açores  
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COMISSÃO DE INQUÉRITO AO SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL E ASSOCIAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS PÚBLICAS 

RELATÓRIO FINAL – DECLARAÇÃO DE VOTO DO CDS E DO PSD 

O CDS e o PSD votam contra o Relatório Final da Comissão Parlamentar Eventual de Inquérito 

ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins Lucrativos Públicas.  

O CDS e o PSD, consideram que o Relatório Final aprovado não reflete os factos apurados ao 

longo dos trabalhos da Comissão e oculta aspetos fundamentais definidos no âmbito do seu 

objeto. 

Ficou demonstrado, no decorrer dos trabalhos da Comissão de Inquérito, que a atuação do 

Setor Público Empresarial Regional não foi pautada, no período em análise, por parâmetros de 

exigência na gestão. Ficou demonstrado que a qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas e entidades do setor não atenderam às necessidades da Região e dos Açorianos. 

Ficou demonstrado que faltou eficácia na organização, transparência nos procedimentos e 

eficiência na utilização e aplicação dos recursos públicos regionais. 

Para o CDS e para o PSD, só a visão parcelar e redutora das consequências do fracasso das 

políticas públicas de administração dos recursos públicos regionais disponíveis, efetuada pelos 

deputados socialistas, maioritários em sede de comissão, não permitiu transpor, para o 

Relatório Final da Comissão, um ajustado diagnóstico do setor, bem como a consequente e 

devida imputação das responsabilidades decorrentes de decisões estratégicas erráticas que 

foram praticadas em empresas e entidades do setor. 

É disso exemplo que, apesar de reiterados resultados negativos, em nenhuma ocasião se tenha 

verificado a devida responsabilização das administrações das empresas ou das entidades 

detidas ou participadas pela Região. 

É disso exemplo, não considerar a responsabilidade política do governo e a responsabilidade 

de gestão das administrações do Grupo SATA que conduziram à falência técnica do grupo. 

É disso exemplo, não reconhecer que o Grupo Lotaçor foi um instrumento de atividade 

económica privada que, através das empresas Santa Catarina e da Espada Pescas, resultou, 

atentando nas contas de 2017, numa divida financeira de 40M€. 
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É disso exemplo, não haver reconhecimento do facto de, o Governo da Região, como órgão 

superior da Administração Regional Autónoma, não cumprir as obrigações emergentes dos 

instrumentos legais estatuídos ao nível da gestão e da fiscalização do Setor Público 

Empresarial Regional, nomeadamente ao nível dos planos estratégicos e contratos de gestão, 

que impossibilitam a necessária aferição do mérito técnico e político do exercício da atividade 

pública, quer no contexto dos serviços prestados, quer no contributo, de cada empresa ou 

entidade, para o equilíbrio económico e financeiro do conjunto da Administração Regional 

Autónoma. 

Neste sentido, para o CDS e para o PSD, a generalidade das conclusões aprovadas pela maioria 

socialista e constantes no Relatório Final, refletem uma visão governamentalizada e 

partidarizada do Setor Público Empresarial Regional. 

Para o CDS e para o PSD, o que estava em causa nos trabalhos da Comissão de Inquérito era o 

superior interesse dos Açores no que concerne ao emprego, ao funcionamento da nossa 

economia, às finanças regionais e à prossecução do interesse público. 

Para o CDS e para o PSD, o que estava em causa nos trabalhos da Comissão de Inquérito era o 

superior interesse das nossas populações que são confrontadas com a supressão e a 

degradação das respostas que a Região deveria conferir às suas necessidades coletivas. 

Foi por isso que os dois partidos subscreveram, potestativamente, a constituição da presente 

Comissão de Inquérito. Tínhamos o propósito de clarificar as políticas, as orientações e os 

procedimentos que contribuíram para a atual e incomportável situação de endividamento do 

Setor Público Empresarial Regional. Tínhamos o propósito de, em nome do futuro, contribuir 

para a afirmação de um novo paradigma de políticas e práticas de gestão que permitissem 

uma responsável e racional utilização dos recursos públicos regionais disponíveis e o início da 

reversão do contexto de endividamento galopante do setor.  

Foi esse o mandato que nos foi conferido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. Foi em nome desse compromisso que os dois partidos signatários contribuíram para os 

trabalhos agora finalizados, tendo, sem prejuízo da aprovação de conclusões constantes do 

Relatório Final, apresentado o seguinte projeto conjunto de conclusões: 

I. Algumas entidades do Setor Público Empresarial Regional (SPER) analisadas pela 

Comissão e com elevada expressão financeira, revelaram-se incapazes na prossecução 
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do interesse público ao ponto do próprio Governo Regional ter anunciado a intenção 

de as extinguir; 

II. De entre estas entidades referidas em I., a SAUDAÇOR S.A., com financiamento, em 

2017, de 642 milhões de euros93, destaca-se como a entidade com maior passivo do 

SPER. A SAUDAÇOR S.A., que tinha como missão a prestação de serviços de interesse 

económico na área da saúde, revelou-se incapaz de prosseguir o seu objeto social no 

que concerne ao planeamento das valências do Serviço Regional de Saúde e aos 

sistemas de informação que continuam sem funcionar na plenitude. A sua extinção no 

quadro da restruturação do SPER e a sua consequente internalização, evidenciam a 

inadequação da sua constituição e a incapacidade de gestão da sua administração, 

demonstrada na ineficiência da gestão do Serviço Regional de Saúde e na dívida 

astronómica que acumulou no quadro de uma ruinosa gestão dos recursos públicos 

regionais afetados para a prossecução da sua atividade; 

III. No âmbito dos trabalhos da Comissão foi possível constatar que em determinadas 

entidades, sendo exemplo disso o Grupo SATA, as orientações políticas por parte do 

Governo Regional dos Açores contribuíram decisivamente para a recorrência de 

desequilíbrios financeiros e aumento do volume da dívida das mesmas, originando 

uma situação de falência técnica, bem como a deterioração do serviço prestado, em 

particular pela SATA Azores Airlines94; 

IV. A gestão do Grupo SATA têm-se revelado desastrosa, sendo mais um exemplo disso o 

contrato da aeronave A330 que tem um custo de 12 milhões de euros anuais que tem 

de ser pago mesmo que a aeronave não efetue voos95; 

V. No caso da SPRHI S.A., ainda que na sua constituição tenha sido definido como 

finalidade a reconstrução na sequência do sismo ocorrido em 1998, divergiu 

substancialmente do seu objeto constitutivo, desempenhando um conjunto de 

funções nas áreas da habitação, escolas e vias de comunicação, consubstanciando-se 

como instrumento de desorçamentação de despesa pública fugindo aos critérios 

relativos à dívida pública até à data em que passou a integrar o perímetro orçamental; 

                                                 
93 Vd. Audição Presidente CA da Saudaçor – ANEXO B – 1 – pág. 122 
94 Vd. Audição do Presidente do Governo Regional – ANEXO B – 1 – pág. 2292 e Relatório e Contas do 
Grupo SATA – ANEXO A – 8 qq) págs. 0594 a 1166 
95 Vd. Audição do Presidente do CA da SATA – ANEXO B – 1 – pág. 1999 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional e Associações Sem Fins 

Lucrativos Públicas 102 

VI. O Grupo LOTAÇOR, quer pela aquisição do capital social da SANTA CATARINA S. A., 

quer na constituição da empresa ESPADA PESCAS Lda., assumiu-se como instrumento 

de atividade económica privada que se traduziu, na prática, na assunção de elevadas 

responsabilidades financeiras para a Região, tanto presentes como futuras, resultando 

numa dívida financeira na ordem dos 40 milhões de euros em 201796; 

VII. No caso da Espada Pescas Lda., a sua extinção entretanto concretizada deixou, no 

decorrer dos trabalhos da comissão, importantes dúvidas sobre a valia da sua atuação, 

permanecendo dúvidas sobre este aspeto entre os intervenientes no setor em face 

dos prejuízos acumulados apresentados no Balanço de 2017 na ordem dos 900.000 €, 

a que acrescerá um valor não determinado de reforço de capital social por 

reconversão de dívidas ao acionista único Lotaçor, pois em todos os anos a sua 

vigência registou resultados negativos, apesar de uma intervenção residual no 

mercado da primeira venda (apenas com cerca de 2% do volume de negócios de 

aquisições em lota), demonstrando ter-se tratado de uma forma ineficaz e 

politicamente condicionada de intervenção do Governo Regional dos Açores na 

economia97; 

VIII. Acresce ao ponto anterior que no processo decorrente da sua extinção houve ausência 

de procedimento concursal para o arrendamento das suas instalações, persistindo 

dúvidas sobre a sua legalidade, transparência e a própria defesa do interesse público98. 

A este propósito ver as declarações da Gerente da Empresa, Dra. Ana Fernandes99; 

IX. A Gerente da Espada Pescas foi convidada a ingressar na Lotaçor em início de carreira 

como técnica superior sem qualquer concurso público100; 

X. A Comissão não pode elencar conclusões relativamente à ATA (Associação de Turismo 

dos Açores), dado não ter sido possível, em tempo útil, realizar a audição do seu 

Presidente do Conselho de Administração. Refira-se, contudo a importância que 

reveste para a Região a promoção turística. Foi, no entanto, possível apurar que a 

dívida financeira desta entidade foi, no final de 2017, de 9,7 milhões de euros.101 

                                                 
96 Vd. Mapa da resposta ao quesito 1.5.1 
97 Vd. Audição do Secretário-geral da ACPA (Pedro Melo) – ANEXO B – 1 pág. 1038 
98 Vd. Audição do Secretário-geral da ACPA (Pedro Melo) – ANEXO B – 1 pág. 1035 
99 Vd. Audição da Gerente da Espada Pescas (Dra. Ana Fernandes) ANEXO B – 1 pág. 504 
100 Vd. Audição da gerente da Espada Pescas – ANEXO B – 1 pág. 496 
101 Vd. Resposta ao quesito 1.5.1 
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XI. Salienta-se a fraca relação entre a importância para a Região de algumas entidades do 

SPER analisadas e a nomeação dos respetivos Conselhos de Administração. Constata-

se em alguns casos, de que é exemplo paradigmático do Grupo SATA, as dificuldades 

acrescidas à sua gestão resultantes do insuficiente conhecimento do negócio por parte 

de sucessivos Conselhos de Administração, em particular nos últimos 10 anos, realça-

se ainda, a insistência em erros do passado, nomeadamente a repristinação de uma 

orgânica que já se revelou ineficaz com o ressuscitar do cargo de Diretor Geral e a 

multiplicação de chefias desproporcionadamente remuneradas; 

XII. A factualidade resultante da separação entre tutela financeira e tutela setorial das 

entidades analisadas tem gerado assinalável dissonância e constrangimentos102; 

XIII. Constata-se que algumas entidades pouco contribuíram para os objetivos propostos 

com a sua constituição, sendo estas entidades do SPER frequentemente utilizadas 

como fonte de aquisição de dívida pelo que há já muito tempo se justifica a sua 

extinção, como são exemplo a SPRHI S.A., a AZORINA e a SAUDAÇOR; 

XIV. Conclui-se que o negócio de aquisição da SINAGA S.A. por parte da Região não se 

revelou de qualquer utilidade, quer para a empresa, quer para a prossecução do 

interesse público, tendo dele beneficiado apenas os vendedores, revelando-se danoso 

para o erário público, com responsabilidades que totalizam 28 milhões de euros no 

final de 2017 e em que os seus ativos apenas podem cobrir parte dessa verba103; 

XV. Concretamente, quanto ao negócio de compra e venda da SINAGA S.A., foi possível à 

Comissão apurar que o Governo Regional dos Açores, na prática, não cumpriu com o 

contrato visado pelo Tribunal de Contas, concretizando o negócio decorrente do 

contrato que inicialmente havia tido o respetivo visto recusado por aquele Tribunal104; 

XVI. Relativamente à associação NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São 

Miguel, ficaram por justificar a necessidade da continuidade da relação de caráter 

público ou as mais valias daí decorrentes105; 

XVII. Relativamente à ILHAS DE VALOR, verificou-se que uma parte significativa da sua 

atividade não incidiu em ilhas que motivaram a sua constituição sendo exemplo disso 

                                                 
102 Vd. Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas (Ana Cunha) – ANEXO B – 1 – pág. 1123 
103 Vd. Audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SINAGA – ANEXO B - 1 – págs. - 710 
– 758 
104 Vd. Resposta Ofício 3882 – SRAPAP – ANEXO C – 2 – págs.  
105 Vd. Audição do Presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon (Arnaldo Machado) 
ANEXO B – 1 – pág. 577 
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a aquisição da SINAGA e a gestão da Verde Golf, ambas em S. Miguel, a par da gestão 

das “Medidas de Apoio ao Financiamento Empresarial” abrangendo empresas de 

todas as ilhas e não apenas da chamada “coesão”106; 

XVIII. Ainda sobre a ILHAS DE VALOR, S. A., a Comissão manifesta a sua perplexidade por 

uma empresa com um quadro de sete funcionários ter um Conselho de Administração 

composto por três elementos, ou seja, mais de 50% do seu quadro de pessoal107; 

XIX. Resulta das audições efetuadas, em especial relativamente a entidades como a 

LOTAÇOR, AZORINA, SPRHI, SINAGA, NONAGON, e ILHAS DE VALOR que houve uma 

intenção declarada de intervenção na economia de cariz planificador com manifestos 

resultados negativos; 

XX. As justificações apresentadas para algumas atuações que se revelaram ruinosas no 

âmbito da gestão das entidades analisadas e um suposto benefício para os Açorianos, 

nomeadamente numa vertente de cariz social, não foi efetiva, ou seja, não cumpriu 

com esse desiderato social, conforme se comprovou com os recentes indicadores de 

pobreza revelados pelo INE, de 30 de Novembro de 2018; 

XXI. Verificou-se no âmbito dos trabalhos da Comissão a inobservância dos procedimentos 

de gestão, de controlo e informação constantes do regime jurídico do setor público 

empresarial, preterindo-se, reiteradamente, a realização de contratos de gestão entre 

os gestores públicos e a Região. Neste âmbito assume particular importância o 

incumprimento verificado no grupo SATA. Apesar de recomendações já feitas no 

passado pelo Tribunal de Contas, em sede de auditoria realizada, o contrato de gestão 

entre a o Governo Regional e a atual administração da SATA ainda não foi celebrado, 

apesar do prazo para o efeito já estar ultrapassado, como foi reconhecido pelo 

Presidente do Governo Regional em audição na presente comissão de inquérito. 

XXII. A gestão das entidades do SPER analisadas, cuja extinção ocorreu no período em 

análise ou que se prevê para o futuro próximo, resultará na internalização de um 

volume de dívida financeira, que no final de 2017 ascendia a 816 milhões de euros, 

sem que isso se mostre justificado pelas ações desenvolvidas por essas entidades em 

termos de uma mais valia para os Açores; 

                                                 
106 Vd. Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor – ANEXO B – 1 págs. -
413 – 469 
107 Vd. Audição da Sra. Presidente do Conselho de Administração da Ilhas de Valor – ANEXO B – 1 págs. -
413 – 469 
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XXIII. A Comissão entende que deve ser realizado um estudo aprofundado do custo para o 

erário público da internalização das entidades do SPER a extinguir; 

XXIV. Tal como resulta da resposta aos quesitos 3 e 5 do questionário indicativo, a 

generalidade das empresas não elabora e/ou não apresenta planos estratégicos. Por 

outro lado, os planos de atividade apresentados pela generalidade das entidades 

concretizam em reduzido grau os objetivos, o seu agendamento e a sua tradução 

financeira, impossibilitando assim a avaliação do seu grau de execução.  

XXV. Acresce que alguns contratos programa são aprovados a destempo, comprometendo a 

prossecução dos objetivos propostos e o processo de planeamento dessas entidades, 

resultando numa gestão de mera contingência; 

XXVI. Apesar de em algumas entidades se terem verificado sucessivos e acumulados 

resultados negativos, em nenhuma ocasião ocorreu a responsabilização das 

administrações nomeadas pelo Governo Regional dos Açores; 

XXVII. Resulta, com inegável clareza, que a atividade da presente Comissão Parlamentar de 

Inquérito contribuiu de forma decisiva para o conhecimento público da situação em 

que se encontram as entidades analisadas, tendo-se verificado uma insuficiente ou 

pouco determinada ação inspetiva que possibilitasse corrigir ou evitar algumas ações 

desenvolvidas por essas entidades; 

 

Angra do Heroísmo, 29 de janeiro de 2019 
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O Presente relatório foi aprovado com os votos favoráveis de sete deputados do PS, a 

abstenção do Deputado do BE e os votos contra do Deputado do CDS-PP e dos quatro 

deputados do PSD. 

 

Angra do Heroísmo, 29 de janeiro de 2019 

 

 

   O Presidente       O Relator 

                                                                           

                João Bruto da Costa         António Vasco Viveiros 


