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TRABALHOS DAS COMISSÕES 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 1 de Outubro de 2014, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada e por 

videoconferência, a fim de analisar e dar parecer sobre a Petição “Queremos a Calheta de Volta”. 

Com o mesmo objetivo, a Comissão de Política Geral reuniu-se no dia 14 de Outubro, por 

videoconferência. 

 

 

1º.  CAPÍTULO – INTRODUÇÃO 

 
Em 13 de Março de 2013, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, uma Petição intitulada “Queremos a Calheta de Volta”, cujo 1.º subscritor é o Senhor 

Manuel Moniz. 

 

O autor da Petição apresenta, genericamente, a respetiva pretensão considerando os seguintes 

pressupostos: 

 

1. Existência de uma situação de desrespeito a que a Zona da Calheta em Ponta Delgada 

foi votada nos últimos anos e que não deve continuar; 

2. Os terrenos da antiga Calheta de Pêro de Teive, que foram conquistados ao mar, tinham, 

com destino prometido a construção de uma zona de lazer. 

 

Justifica que no quadro de referência para a concessão da exploração de jogos de fortuna e azar 

na Região, estabelecido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 1999, 

uma das obrigações específicas do Concessionário do casino da Ilha de S. Miguel seria também a 

execução, no prazo de três anos, da beneficiação das Termas das Furnas e a construção do hotel, 

do projeto de urbanização aprovado para a zona de Pêro de Teive bem como a exploração dos 

edifícios e infraestruturas construídos, enquanto durar a concessão do jogo. 

 

Refere que nesse mesmo diploma está definido o programa funcional para os terrenos 

denominados Pêro de Teive onde se prevê uma constituição urbanística destinada à cultura e 
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lazer, com espaços livres de circulação e com espaços verdes e arborizados, beneficiando de 

tratamento arquitetónicos diversos.  

 

Refere ainda que a revisão dos Planos Diretor e de Pormenor da cidade de Ponta Delgada não se 

associou o quadro de referência de soluções urbanísticas definido na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores e que em período de discussão pública o Concessionário propôs a 

afetação da zona da Calheta a projetos de natureza turística, com um espaço comercial e com 

sessenta lojas e vários restaurantes.  

 

Concluindo o autor refere que passados dez anos após a atribuição da concessão pública e sete 

anos sobre o início previsto para as atividades e tendo em conta que as condições não foram 

cumpridas, este é o momento certo para que o objetivo inicial seja cumprido e para que a 

população possa de novo usufruir deste maravilhoso local. 

 

2º . CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍD ICO 

 

O direito de Petição enquadra-se no âmbito do artigo 52.º da Constituição da República 

Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei n.º 43/90, de 19 de Agosto, com as alterações 

introduzidas pelas leis n.º 63/93, de 1 de Março e n.º 15/2003, de 14 de Junho.  

 

 

Por despacho da Senhora Presidente da ALRAA, e atendendo à matéria da Petição, a mesma foi 

remetida para apreciação conjunta pelas Comissões Permanentes de Economia e de Política 

Geral, tendo as mesmas acordado entre si que a coordenação do processo de análise ficava a 

cargo da Comissão de Economia e que a participação da Comissão de Política Geral nos 

trabalhos se faria através da sua Subcomissão. 

 

A apreciação exerce-se no âmbito do n.º 4 do artigo 73.º do Estatuto Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189.º a 193.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

3º . CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

 

A Petição em análise tem como objetivo, da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a 

rescisão do contrato de concessão pública da exploração de jogos de fortuna e azar na Ilha de S. 
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Miguel e a tomada da posse administrativa das infraestruturas em construção e à execução de 

obras no terreno da Calheta de Pêro de Teive, para finalmente convertê-lo naquilo que sempre 

foi o projeto original que se consubstanciava na criação de uma zona de lazer de alto valor para 

os habitantes e visitantes de Ponta Delgada. 

 

Nestes termos, a presente petição propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores aprove uma Recomendação ao Governo dos Açores no sentido da execução do que é 

pedido.   

 

A Comissão de Economia e a Subcomissão de Política Geral deliberaram ouvir o 

primeiro subscritor da petição, Manuel Moniz, o Vice-Presidente do Governo e o Fundo 

Discovery. 

 

No dia 30 de Outubro de 2013 a Comissão e Subcomissão ouviram o primeiro 

peticionário, Manuel Moniz. 

 

O primeiro subscritor desta petição começou por afirmar que esta se tratava de uma iniciativa 

para subir a plenário de modo a proporcionar alterações políticas para alterar a postura do 

Governo dos Açores perante os desenvolvimentos recentes neste processo. 

 

Afirmou que neste momento existia uma proposta da empresa e o conhecimento de que a banca 

iria avançar com 10 milhões de euros para completar o projeto. 

 

Referiu que era intenção dos peticionários que os terrenos da Calheta voltassem ao que havia 

antes e que esta era uma luta porque de um lado estava o interesse de uma empresa e, por outro 

lado, havia o interesse regional, condenando também a tipologia adotada naquela construção, 

defendendo que as galerias deveriam ser demolidas. 

 

Manuel Moniz afirmou ainda que, caso a banca queira avançar com a obra, esta deveria ser 

corrigida porque não interessava a Ponta Delgada ter um centro comercial odiado pela 

população. Reforçou que era o momento do Governo Regional acionar o seu poder e usar a 

diplomacia para alterar este estado de coisas. 

 

Referiu ainda que o que estava em questão era a demolição das galerias e manter o rés-do-chão 

tal como estava e por fim afirmou que se não fosse possível interferir nesse sentido era intenção 

dos peticionários apelar ao Governo Regional para a retirada da concessão do jogo àquela 

entidade. 
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O Deputado José San-Bento começou por referir que a petição estava descontextualizada 

relativamente ao que se passava atualmente e que era normal haver contestação relativamente a 

obras em fase de projeto, sobretudo na frente de mar da cidade, como foram os casos do aterro 

da Calheta, o prolongamento da Avenida, o Hotel Marina Atlântico e mesmo as Portas do Mar, 

mas que depois da sua concretização eram tidas como consensuais. 

 

Referiu ainda que existia uma Plano especial de Revitalização que teria de ser aprovado pelo 

Tribunal e que, enquanto isso, o processo teria de ser gerido com a máxima seriedade, 

reconhecendo, no entanto, que a obra tinha aspetos que deveriam ser corrigidos mas lembrou 

que já foram investidos muitos milhões e que o projeto tinha como objetivos criar empregos e 

oportunidades económicas. 

 

Afirmou que no segundo semestre de 2014 havia condições para o projeto avançar e que a 

solução teria de ser construtiva, salvaguardando as empresas e os empregos. 

 

Por último referiu que o Partido Socialista estava disponível para gerar consensos sobre esta 

matéria. 

 

O primeiro peticionário, a propósito de obras que causaram polémica, referiu o caso do edifício 

Solmar que, apesar das diversas manifestações de desacordo, nada tinha sido alterado. Disse 

ainda que no caso da Calheta só havia duas conceções: ou a Calheta aberta ou a Calheta fechada. 

 

Lembrou que o Plano Integrado da Calheta não previa aquela solução e que por isso a população 

daquela zona tinha ficado descansada. 

 

Afirmou, por último, que o Governo Regional tinha responsabilidade na concessão de um 

modelo de turismo para aquela zona. 

 

O Deputado Jorge Macedo recordou todo este processo que começou, segundo ele, em 2006 

com a concessão dos terrenos, em 2007 o Secretário Regional da Economia felicitava a ASTA 

pelo projeto, em 2008, o SPA da Furnas deveria abrir e no final desse ano era a vez do Hotel 

Casino. Em 2012 o Vice-Presidente afirmou que o projeto ficaria pronto até ao final do ano e em 

2013 era apresentado um plano de negócios aos credores. Segundo o Deputado toda a gente 

tinha percebido que este projeto ia acabar mal.   
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Referindo-se ao Plano Especial de Revitalização o Deputado disse que depois de anos de 

branqueamento a esperança do Governo residia nesse plano que previa mais 10 milhões de euros 

para além de um passivo de 11 milhões de dinheiros públicos e que por isso as pessoas estavam 

aborrecidas. Desejou que esse plano a aprovar pelo Tribunal não fosse apenas para minimizar as 

verbas que lá foram colocadas. 

 

O Deputado Jorge Macedo referiu ainda que as galerias comerciais não tinham viabilidade, mas 

que o hotel e o casino deveriam avançar para não parecerem um mono inacabado. 

 

O Presidente da Comissão de Economia, Deputado Francisco César, afirmou que era necessário, 

nesta análise, separar o que era judicial do que era político e ressalvar aquele que podia ser o papel 

do Governo Regional naquelas que eram as suas responsabilidades. 

 

Manuel Moniz lembrou que o Tribunal ia apenas viabilizar ou não o Plano Especial de 

Revitalização e que se a Região Autónoma dos Açores entender que aquele projeto não era bom 

deveria intervir. 

 

Referiu ainda que se há 5 anos atrás o Governo Regional tivesse atuado quando começaram os 

atrasos as verbas despendidas não tinham chegado a este ponto. 

 

A Deputada Zuraida Soares começou por dizer que, enquanto cidadã, se revia no objeto desta 

petição. Referiu ainda que o Governo Regional devia explicar que interesses estavam 

efetivamente em jogo, se os postos de trabalho, se o tecido empresarial. 

 

Lembrou que ao longo dos anos os prazos e as obrigações não tinham sido cumpridos e que o 

concessionário devia dinheiro a trabalhadores que foram enganados, tal como os munícipes de 

Ponta Delgada que viram uma coisa e apareceu outra, com a conivência de Berta Cabral. 

 

Por fim referiu que do ponto de vista do BE era necessário conhecer o Plano Especial de 

Revitalização deste concessionário para perceber o que podia acontecer. 

 

A Deputada Graça Silveira, na sua intervenção, referiu que os Açorianos estavam cada vez mais 

conscientes do que querem para o seu espaço urbano e que o CDS-PP sempre defendeu projetos 

o menos invasivos possível e que as intervenções demolidoras e alteradoras tinham de ser 

decididas pelos Açorianos.  
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Referiu também que as obras públicas ou não deviam ter planos de negócios, perguntando de 

seguida como se iria pagar o que já estava feito. Lembrou ainda que os bancos que iam emprestar 

mais dinheiro ainda há pouco tempo tinham sido intervencionados. 

 

O Deputado José San-Bento, nesta segunda intervenção, começou por esclarecer que não 

confundia irresponsabilidade com os inúmeros constrangimentos que surgiram nesta concessão e 

que os interesses em jogo eram claros e muito importantes para S. Miguel e para os Açores, que 

passavam pela defesa de muitos empregos, atuais e futuros. 

 

Salientou que era importante esperar pelo Plano Especial de Revitalização para se perceber se era 

possível terminar este empreendimento. 

 

O primeiro peticionário revelou que estava satisfeito com as posições do PSD, CDS-PP e do BE 

e chocado com a posição do PS, que achava que aquele projeto não era passível de ser 

melhorado. 

 

Por fim referiu que o que estava em jogo era estar a tempo de alterar alguma coisa. 

 

O Deputado Jorge Macedo afirmou que para o PSD a decisão de tamanho investimento não 

devia ficar nas mãos do Tribunal ou do Administrador de Insolvência e que, caso estas entidades 

aprovem o Plano Especial de Revitalização e o Plano de Negócios a Região Autónoma dos 

Açores, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e os Açorianos deviam ter 

uma palavra a dizer, porque os pressupostos e as circunstâncias alteraram-se desde 2008. 

 

No dia 20 de Junho de 2014 a Comissão e Subcomissão ouviram, sobre esta matéria, o 

Vice-Presidente do Governo. 

 

O Vice-Presidente começou por afirmar, sobre esta questão, que o Plano Especial de 

Revitalização já tinha sido homologado pelo Tribunal de Ponta Delgada e que já tinha sido 

constituído um prazo para a venda das ações da ASTA e atribuído novo prazo para a conclusão 

do investimento.  

 

Por fim afirmou que havia um acordo para reformular o projeto para melhorar a ligação da 

Calheta Pêro de Teive ao mar e que esta decisão já tinha sido comunicada à Câmara Municipal de 

Ponta Delgada, ao Fundo Discovery e aos subscritores da petição. 
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O Deputado Jorge Macedo, sobre esta matéria, referiu que havia informações contraditórias 

sobre a concessão do jogo. Primeiro ouviu-se que o Fundo Discovery compraria tudo, incluindo 

o jogo, mas agora existem afirmações de que o jogo seria subconcessionado a outra entidade. 

Quis saber, se assim fosse, se o Governo Regional concordava com essa solução. 

 

O Vice-Presidente afirmou que essa questão fazia parte do Plano Especial de Revitalização e que 

a posição do Governo Regional estava numa carta enviada ao Administrador de Insolvência. Por 

fim referiu que isso não era problema porque as garantias eram solidárias. 

 

O Deputado Paulo Mendes referiu que este era um processo longo e atribulado. Precisou que o 

Decreto Legislativo Regional era bastante detalhado e feito à medida de alguém. Referiu que em 

2000 tinha sido feita uma alteração e introduzida a divisão de responsabilidades. Depois 

perguntou se a Região Autónoma dos Açores tinha alguma responsabilidade no projeto. 

 

O Vice-Presidente respondeu afirmando que o projeto era totalmente privado e que nesta fase 

não havia nada que levasse a duvidar do investidor. 

 

O Deputado José San-Bento afirmou que este empreendimento era muito importante e que 

alterava o perfil dos Açores, muito embora tivesse paralisado por insolvência do seu promotor e 

sofresse contestação pela volumetria. 

 

Referiu ainda que o PS nunca confundia a indignação das pessoas com as posições demagógicas e 

irresponsáveis de alguns políticos que defendiam a demolição de toda a estrutura. 

 

O Deputado afirmou que era possível conciliar posições e como tal dava os parabéns ao 

Governo Regional por ter ajudado a encontrar soluções neste caso. 

 

Referiu ainda que assim foi possível prosseguir a obras retirando as galerias, proteger as empresas 

e os empregos atuais, proteger os futuros empregos e negócios e atender às reivindicações 

populares. 

 

Repetiu o que disse o segundo subscritor da petição aos jornalistas: “cumpriu-se os objetivos, 

agora cumpram-se os prazos”. 

 

Por fim perguntou ao Governante se confirmava o prazo de 75 dias para fazer a escritura da 

venda das ações e de 18 meses para a conclusão da obra do Hotel e do Casino. 
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O Membro do Governo confirmou essa informação e ressalvou que tudo indicava que o projeto 

seria concretizado nos prazos agora previstos. 

 

O Deputado Félix Rodrigues anotou o otimismo do Governante relativamente aos prazos mas 

referiu que o historial não era favorável. Quis saber o que o fazia acreditar que agora iria correr 

bem. 

 

O Vice-Presidente informou a Comissão e Subcomissão que o investidor era credível, com 

experiência nesta área e que demonstrava solidez financeira. 

 

O Deputado, numa réplica, perguntou se a concessão anterior tinha sido um erro. 

 

O Vice-Presidente respondeu dizendo que esse processo decorreu num concurso e que num 

concurso não se pode escolher o vencedor. Por fim informou que daqui a 18 meses estaria aqui 

para prestar contas. 

 

 

No dia 16 de Julho de 2014 a Comissão e Subcomissão ouviram o Fundo Discovery, 

representado por Pedro Seabra e José Tiago. 

 

O Representante do Fundo começou por avançar com a história daquela empresa desde a sua 

formação e a aquisição de ativos na área do turismo em diversas parcelas nacionais. 

 

Referiu que aquela instituição não tinha nenhum investimento nos Açores e que ao adquirir os 

ativos que estão em discussão tinha a perfeita consciência das preocupações relativamente a Pêro 

de Teive e que essa situação iria ser analisada e revista no sentido de diminuir o volume do 

empreendimento. 

 

O Deputado José San-Bento referiu que aquele fundo explorava hotéis com marca própria e 

perguntou se era habitual venderem antes de os concluir. Perguntou também quantos empregos 

estavam previstos no plano de negócios, quer para o hotel em Ponta Delgada, quer para o hotel 

das Furnas, se o Plano Especial de Revitalização previa 18 meses para a conclusão do projeto e se 

a alteração na volumetria se devia à exigência do Governo Regional ou se era para salvaguardar as 

reivindicações populares. Perguntou ainda se as alterações propostas para as galerias implicavam 

novo prazo. 
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O Representante do Fundo referiu que o este fundo de investimento tinha uma vida prevista de 

15 anos e, como tal, cabia àquela instituição valorizar os investimentos e vender os ativos, não 

ficando de fora a possibilidade de acordar com outros parceiros a sua exploração ou mesmo criar 

uma marca. Reforçou que não havia nenhuma premissa condicionante e que o objetivo era criar 

valor primeiro e negociar depois. 

 

Relativamente ao número de empregos o Representante do Fundo referiu que estavam previstos 

60 postos de trabalho, 40 em Ponta Delgada e 20 nas Furnas. Relativamente ao casino aludiu que 

este não seria operado pelo fundo. 

 

No que respeitava aos prazos impostos pelo Governo Regional mencionou que estes eram para 

cumprir, muito embora gostasse que fossem mais alargados, porque o não cumprimento 

resultaria em mais encargos. 

 

Relativamente à questão colocada sobre as galerias o Representante do Fundo referiu que tinham 

todo o interesse em ter ao lado do hotel um imóvel atrativo e que tentaria acabar essa obra ao 

mesmo tempo do restante empreendimento. 

 

O Deputado Jorge Macedo afirmou que o que mais o preocupava era o período intercalar entre 

os 75 dias e os 550 dias para terminar o investimento. Perguntou de seguida que montantes 

estavam previstos para as três parcelas do investimento. Pediu que confirmasse se a intenção do 

fundo era entregar a gestão do casino a terceiros. 

 

O Representante do Fundo, respondendo ao Deputado, referiu que os 75 dias destinavam-se à 

aquisição das ações da ASTA e que isso implicava uma enorme atividade contratual. 

Relativamente ao jogo referiu que a separação estava subjacente no plano de negócios. 

 

No que se referia ao investimento informou a Comissão e Subcomissão que era de 1 milhão 

referente ao hotel das Furnas, 8 milhões de euros para o hotel de Ponta Delgada e 1 milhão para 

Pêro de Teive. 

 

O Deputado Jorge Macedo perguntou se os atuais acionistas da ASTA iriam fazer o investimento 

no casino e onde este ficaria localizado. 

 

O Representante do Fundo respondeu que não tinha capacidade para avaliar os parceiros, mas 

que a ASTA tinha know-how e por isso seriam associados na questão do jogo. Referiu ainda que o 

casino ficará no interior do próprio hotel, conforme estava previsto desde o início. 
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O Deputado Paulo Mendes perguntou que comparticipação do Governo Regional tinha neste 

empreendimento e se o Fundo pretendia começar as obras pela recuperação da Calheta, se estava 

confiante na viabilidade do casino, que taxas de ocupação previam e se a lojas das galerias seriam 

ocupadas por marcas de luxo. 

 

O Representante do Fundo referiu que iriam começar pelo Posto de Turismo e pelo 

estacionamento e só depois iriam rever o projeto, definir a estratégia e acabar a obra. 

 

Sobre a viabilidade do casino informou os Deputados que esse não era o seu negócio mas que 

esperava que sim. 

 

Relativamente às taxas de ocupação referiu que essa era uma grande preocupação pelas 

dificuldades que o turismo atravessa, muito embora tenha um estudo económico com esses 

dados mas que não estava disponível neste momento, mas, no entanto, era intenção daquela 

instituição participar no crescimento do turismo nos Açores. 

 

No que se refere às lojas disse que não acreditava do interesse das marcas de luxo.  

  

 

 

4º . CAPÍTULO – CONCLUSÕES 

 

1. O contrato de concessão do Exclusivo de Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar foi 

celebrado entre a ASTA e a Região em 15 de Abril de 2003 (cf. referido na Resolução n.º 

148/2005, de 22 de setembro, ou Resolução 21/2007, de 22 de março), sendo a data 

prevista para o início das obras, 20 de março de 2006 [cf. Resolução n.º 30/2006, de 2 de 

março] e a de conclusão, final de 2008.  

2. As obras de construção do Hotel Casino – Príncipe do Mónaco e das Galerias 

comerciais, situadas no aterro da Calheta Pero de Teive, em Ponta Delgada, 

encontravam-se, ao momento da entrada da petição na ALRAA, paralisadas, tendo como 

consequência um impacto ambiental negativo na zona do aterro da Calheta Pero de 

Teive, em Ponta Delgada.  

3. A paragem das obras de construção do Hotel Casino – Príncipe do Mónaco e das 

Galerias comerciais, ocorreu por dificuldades financeiras e posterior falência do 

consórcio privado detentor da concessão de Jogo de Fortuna e Azar. 
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4. As obras iniciais previam na zona do aterro da Calheta Pero de Teive a construção de 

galerias comerciais com uma volumetria acima do pretendido pelos peticionários. 

5. A circunstância da falência do consórcio privado detentor da concessão de Jogo de 

Fortuna e Azar suscitou a intervenção do Tribunal de Ponta Delgada, no sentido da 

elaboração de um Plano Especial de Revitalização (PER), que permitisse ultrapassar a 

situação de bloqueio verificada, conciliando os diversos interesses em causa. 

6. Para a aprovação do PER, teriam que ser cumpridos concomitantemente os seguintes 

pressupostos: 

a. A salvaguarda dos interesses das diversas empresas credoras e dos trabalhadores 

contratados; 

b. A salvaguarda da viabilidade futura do empreendimento; 

c. O cumprimento das exigências do Governo dos Açores referentes à execução 

do caderno de encargos da concessão, prazos de execução das obras e de 

salvaguarda de aspetos urbanísticos contestados pela população. 

7. A Comissão e Subcomissão foram informadas que, no âmbito da execução do PER, 

aprovado pelo Tribunal de Ponta Delgada, após acordo da Assembleia de Credores, a 

empresa ASTA S.A. teria um novo plano de negócios assente nas seguintes condições: 

a. Separação da exploração comercial de ativos - Hotel Casino - Príncipe do 

Mónaco, Galerias Comerciais, situadas no aterro da Calheta Pero de Teive, em 

Ponta Delgada, e do Hotel Spa, localizado nas Furnas - da exploração da 

concessão do Jogo de Fortuna e Azar, da seguinte forma: 

i.  Aquisição pelo Fundo Discovery dos ativos imobiliários e comerciais 

referentes ao Hotel Casino – Príncipe do Mónaco, Galerias Comerciais, 

situadas no aterro da Calheta Pero de Teive, em Ponta Delgada e do 

Hotel Spa, localizado nas Furnas, sendo o referido fundo responsável 

por assegurar a conclusão das obras e pela exploração futura dos hotéis 

e galerias comerciais de acordo com os prazos previstos no PER; 

ii. Exploração do casino dentro do Hotel Casino - -Príncipe do Mónaco, 

pelos atuais acionistas da ASTA S.A. em parceria com uma empresa 

com know–how na matéria. 

8. Foram dadas ainda as seguintes garantias pelo Fundo Discovery: 

a. Que a abertura do Hotel SPA das Furnas e do Hotel Casino estão previstas, 

respetivamente, para Janeiro de 2015 e para Janeiro de 2016, conforme exigência 

do PER; 

b. Que à conclusão do Hotel Casino – Príncipe do Mónaco corresponderá a um 

investimento de 8 milhões de euros privados, que gerará sensivelmente 40 novos 

postos de trabalho diretos;  
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c. Que à conclusão do Hotel Spa das Furnas corresponderá um investimento de 1 

milhão de euros e que gerará, sensivelmente, três dezenas de postos de trabalho 

diretos. 

d. Que à conclusão das Galerias Comerciais corresponderá um investimento de 1 

milhão de euros e que serão respeitadas as exigências do Governo dos Açores 

em termos de volumetria e impacto ambiental. 

9. A Petição, por ser subscrita por 1.049 peticionários, deverá subir a Plenário nos termos 

regimentais; 

10. Do Relatório deverá ser dado conhecimento o primeiro subscritor da Petição. 

 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    ____________________________  

                                 José Ávila   

    

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade na Comissão de Economia e de Política 

Geral. 

 

 

                               O Presidente da Comissão de Economia 

 

         

                                                                                   ____________________________ 

                              Francisco Vale César  

 

 

O Presidente da Comissão de Política Geral 

 

   __________________________________ 

                     Jorge Costa Pereira 


