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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer sobre 

o Projeto de Resolução n.º 223/XI (PSD) — “Sistema de incentivos à inovação produtiva no 

contexto da COVID-19”. 

 

1º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDI CO  

O Projeto de Resolução em apreço, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar do PSD, 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. 

 

2º.  APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

O proponente, em sede de enquadramento da presente iniciativa, começa por sustentar que 

“No sentido de contribuir para o combate aos efeitos negativos na economia provocados pela 

COVID‐19, mas igualmente para criar alternativas económicas complementares que possam 

estimular a atividade empresarial, afigura‐se essencial adaptar o Sistema de Incentivos para a 

Competitividade Empresarial (designado abreviadamente por Competir+), para que inclua um 

conjunto de incentivos relevantes e excecionais destinados à inovação produtiva.” 

Especificando-se, em seguida, que “Os novos investimentos a incluir no Competir+, destinar‐se‐

ão à inovação e instalação ou aumento da capacidade de produção de material como 

dispositivos médicos, vestuário e equipamento de proteção individual, instrumentos de 

diagnóstico e as matérias‐primas necessárias, desinfetantes e seus produtos intermédios, 

substâncias químicas básicas necessárias para a sua produção e ferramentas de recolha e 

processamento de dados, ou, ainda, outros que a indústria local possa considerar possíveis e 

economicamente viáveis.” 
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Por outro lado, justifica-se ainda a presente iniciativa com base no seguinte: 

i. “face à grave crise que atravessamos, com impactos negativos em todos os setores 

económicos, importa procurar todas as alternativas que possam contribuir para a 

minimização dos seus efeitos;” 

ii. na “pequena dimensão da nossa economia e a importância da sua diversificação”;  

iii. “que o aumento do investimento é uma condição básica para minimizar a recessão 

económica”. 

Assim, a presente iniciativa visa, em concreto, “recomendar ao Governo Regional dos Açores 

que proceda à alteração do Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial ‐ 

Competir+, de forma a que passe a incluir incentivos excecionais aos investimentos em 

inovação e instalação ou aumento da capacidade produtiva de bens necessários ao combate 

e proteção da COVID‐19.” 

 

3º.  DILIGÊNCIAS  

A Comissão de Economia deliberou não efetuar diligências. 

 

4º.  POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção, com reserva de posição para Plenário, 

relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS/PP emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente iniciativa. 
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O Grupo Parlamentar do BE emite parecer de abstenção, com reserva de posição para 

Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

 

5º.  CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, emitir parecer favorável, com 

reserva de posição para Plenário, relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

Ribeira Grande, 14 de maio de 2020. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 
 
 

_________________________________ 
Bárbara Torres Chaves 

 


