
                                                                                          

                                                                               
 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores 

 
 
Assunto: Atas das reuniões da Comissão de Acompanhamento do Competir+ de 
2019 a 2021. 
 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores entrega à Mesa da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a V. Ex.ª, para efeito de admissão, 

perguntas com pedido de resposta escrita, dirigidas ao Governo Regional, 

nomeadamente à Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego. 

 

 

 

O Grupo Parlamentar do BE/Açores 

 

 

(António Lima)                 (Alexandra Manes) 

 

29 de junho de 2020 
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Exm.º Sr. Secretário Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública 

 

Assunto: Atas das reuniões da Comissão de Acompanhamento do Competir+ de 

2019 a 2021. 

 

O Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+, criado pelo 

Governo Regional dos Açores, visa promover o desenvolvimento sustentável da 

economia regional, reforçar a competitividade, a capacidade de penetração em novos 

mercados e a internacionalização das empresas regionais, assim como alargar a base 

económica de exportação da Região Autónoma dos Açores. 

Por proposta do Grupo Parlamentar do BE/Açores, no ano de 2019, foi aprovada a 

quarta alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/A de 9 de Julho que 

regulamenta o Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+, 

que introduz medidas de combate à precariedade. 

Entre outros aspetos, a alteração aprovada previa maior rigor e transparência nos 

processos de aprovação e concessão de financiamento a investimentos privados, o qual 

possibilitaria o escrutínio público dos projetos aprovados, bem como a inclusão de dois 

representantes dos trabalhadores – um de cada central sindical – na Comissão de 

Acompanhamento do Competir+. 

No entanto, passados dois anos, verifica-se que as alterações introduzidas não estão a 

ser cumpridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

                                                                               
 

Assim, nos termos estatutários e regimentais e atendendo ao exposto, o Grupo 

Parlamentar do BE/Açores solicita cópia dos seguintes documentos: 

 

- atas das reuniões da Comissão de Acompanhamento do Competir+ realizadas nos 

anos de 2019, 2020 e 2021. 

- contratos celebrados entre o Governo Regional, em representação da Região 

Autónoma dos Açores e os promotores dos projetos de investimento apoiados pelo 

sistema de incentivos Competir+, que prevejam a criação de mais de 5 postos de 

trabalho durante os anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

 

 

O Grupo Parlamentar do BE/Açores 

 

 

(António Lima)                 (Alexandra Manes) 

 

29 de junho de 2020 

 

 


