


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 18 de dezembro de 2014, na Delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de 

analisar e dar parecer sobre o Projeto de Resolução — Resolve recomendar ao Governo Regional 

dos Açores a criação de um sítio na internet – Portal SPERAA – a fim de permitir o acesso 

público a informações relevantes às empresas públicas regionais.   

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado ao abrigo da alínea d), do n.º 1, do artigo 31.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de 

janeiro – e nos termos do artigo 145.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento.
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2º . CAPÍTULO -  APRECIAÇÃO NA GENER ALIDADE E ESPECIALIDADE 

 

O presente Projeto de Resolução visa, concretamente, “recomendar ao Governo Regional dos 

Açores que: 

 

 

1- A fim de propiciar a construção de um ambiente de integridade, permitindo à sociedade em 

geral conhecer a realidade do setor público empresarial da região seja criado um Portal do Setor 

Publico Empresarial da Região Autónoma dos Açores – Portal SPERAA; 

 

2- O Portal SPERAA deve promover e incrementar a transparência dos gastos públicos de todo 

o setor público empresarial da Região Autónoma dos Açores e estimular a participação e 

controlo social; 

 

3- A publicação no Portal SPERAA deve abranger todo o setor público empresarial da Região 

Autónoma dos Açores, compreendendo as empresas públicas regionais e as participadas, nos 

termos do disposto nos artigos 2.º, 3.º e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2008/A, de 24 

de março, com as alterações do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, 

do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2011/A, de 22 de março, e do Decreto Legislativo 

Regional n.º 2/2014/A, 29 de janeiro. 

 

4- As informações prestadas pelas empresas no Portal SPERAA devem ser atualizadas 

periodicamente e cumprir padrões de informação uniformes previamente estabelecidos e 

aplicáveis a todo o setor público empresarial regional. 

 

5- O Portal SPERAA deve disponibilizar informações exatas, completas e tempestivas. 

 

6- No PORTAL SPERAA devem estar disponíveis e sobre cada empresa, os seguintes itens 

informativos: 

 

a) Informação sobre participação e controlo social; 

b) Informação sobre transferências de recursos de e para entidades governamentais, pessoas 

jurídicas ou diretamente a pessoas físicas. 

c) Informações diárias e detalhadas sobre a execução financeira; 
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d) Informações sobre o nível de despesa realizada, nomeadamente com contratação de obras, 

de serviços e de compras; 

e) Informações sobre receitas previstas e realizadas; 

f) Informações sobre cargo, função e situação dos gestores públicos regionais. 

 

7- O Portal SPERAA deve assegurar a possibilidade de pesquisa, visualização, e obtenção de 

informação. 

 

8- Sempre que, em razão da sua dimensão ou da sua especificidade, interesse público, interesse 

comercial, entre outros, não seja possível às empresas integradas no setor publico regional 

cumprir com o dever de informação constante dos números anteriores, devem aquelas explicitar 

as razões que o justificam. 

 

9- A criação, gestão e manutenção do Portal SPERAA é da responsabilidade do departamento 

do governo com competências e tutela sobre o setor empresarial regional.” 

 

 

Por último, refira-se que a pretensão aqui em causa tem na génese, conforme resulta dos 

considerandos ínsitos na exposição de motivos, o cumprimento integral do princípio da 

transparência.   

 

A Comissão decidiu ouvir, sobre esta matéria, o Vice-Presidente do Governo Regional 

dos Açores. 

 

No dia 3 de Dezembro de 2014 a Comissão procedeu à audição do Vice-Presidente do 

Governo Regional dos Açores. 

 

O Vice-Presidente, sobre este diploma, informou os Deputados da Comissão que não seria 

possível executar o previsto neste diploma com o grau de pormenor pretendido e que, como tal, 

este Projeto de Resolução teria de sofrer alterações para poder resultar em algo de prático. 

 

O Deputado António Marinho, depois do que ouviu por parte do Governante, afirmou que o 

PSD estaria aberto a qualquer alteração ou solução no sentido de se caminhar para a sua 

aprovação, referindo que este sistema de informação era uma medida que permitiria maior 

vulgarização e divulgação, no conhecimento do SPER, juntos dos Açorianos. 
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A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto a favor do PSD 

e as abstenções, com reserva de posição para o Plenário, do PS e do CDS-PP, dar parecer 

favorável ao Projeto de Resolução em análise. 

 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    __________________________  

                                 José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                      O Presidente 

 

         

                                                                                  _________________________ 

                              Francisco Vale César  


