
                                                                                          

                                                                               
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de 
Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Assunto: Requerimento – Audição com caráter de urgência do Conselho de Administração 

da EDA 

 

A 18 de Dezembro de 2009 foi celebrado um acordo entre a Região Autónoma dos Açores e a 

BENCOM que garante que a BENCOM forneça todo o fuelóleo que a EDA e indústria dos Açores 

necessite e define as regras para o cálculo do preço do fuelóleo. 

Na mesma data e paralelamente foi celebrado um acordo entre a EDA e a Região nos termos do 

qual a EDA obriga-se a adquirir todo o fuelóleo que necessite no âmbito da solução global de 

abastecimento que for definida pelo governo regional. 

Nesse mesmo acordo, a Região obriga-se a suportar o eventual diferencial que se verifique entre 

o custo real suportado pela EDA na aquisição de fuelóleo e o custo de aquisição de fuelóleo para 

a produção de energia elétrica aceite pela ERSE em conformidade com o seu Regulamento 

Tarifário. 

De acordo com os relatórios e contas da EDA, a empresa registou 6,4ME de euros de proveitos, 

de janeiro de 2010 a setembro de 2012 por aplicação do acordo celebrado entre a EDA e a 

Região.  

A norma que prevê a compensação à EDA foi anulada em outubro de 2012, e o valor em causa 

nunca foi pago à EDA pelo Governo Regional. 

Mas se, agora, sabemos que a EDA pagou à BENCOM pelo fuelóleo 6,4 milhões de euros acima 

do valor aceite pelo regulador de 2009 a 2012, é fundamental perceber se, desde 2013, houve 

pagamentos da EDA – empresa de capitais maioritariamente públicos – à BENCOM – detida a 

100% pelo principal acionista privado da EDA – pela compra de combustível acima do preço 

estipulado pela ERSE, e quais os montantes. 
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Assim, nos termos da alínea f) do artigo nº 105 do Regimento da ALRAA, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda solicita a presença do Conselho de Administração da 

EDA, com caráter de urgência, na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, no sentido de prestar esclarecimentos sobre a compra de 

fuelóleo à BENCOM para a produção de energia. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

Ponta Delgada, 24 de outubro de 2022 


