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INTRODUÇÃO 

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

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 25/XII - “Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

5/2012/A, de 17 de janeiro, que estabelece as normas para o exercício da atividade 

industrial na Região Autónoma dos Açores”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado pelo Representação 

Parlamentar do IL ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da faculdade legal 

atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas 

Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em 

conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento, sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do 

disposto na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para emitir 

parecer é da Comissão de Economia, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, que aprova as competências das 

comissões especializadas permanentes. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

O presente Projeto de Decreto Legislativo Regional visa alterar o Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2012/A, de 17 de janeiro, que estabelece as normas para o exercício da atividade 

industrial na Região Autónoma dos Açores.  

A iniciativa legislativa em análise refere, em sede de exposição de motivos, que “O Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/2012/A, de 17 de janeiro, regula o exercício da atividade industrial 

na Região Autónoma dos Açores, definindo os procedimentos e as competências para efeitos 

de licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos industriais. 

Decorridos oito anos após a sua aplicação, verifica-se ser oportuno melhorar algumas das suas 

disposições ao nível dos procedimentos, dando melhor resposta aos agentes económicos e 

potenciando o desenvolvimento industrial regional. 

O tecido empresarial regional, onde se integra o setor industrial, é, maioritariamente, 

constituído por micro, pequenas e médias empresas. Considerando que o atual contexto 

pandémico que se vive, acarreta fortes constrangimentos económicos, importa aliviar os 

custos inerentes ao investimento e consequente criação de emprego, nomeadamente no que 

se prende com a aplicação de taxas de licenciamento. 

Importa ainda dar continuidade ao desiderato da desburocratização administrativa e da 

desmaterialização e simplificação de processos, pelo que são alterados os parâmetros de 

tipificação dos estabelecimentos industriais, passando a maior parte a enquadrar-se no tipo 

3, onde se enquadra a figura de atividade produtiva local, ficando sujeitos a um procedimento 

mais simplificado. Por outro lado, para os estabelecimentos de média dimensão, que se 

integram na tipologia 2, é retirado a procedimento administrativo do regime de autorização 

prévia, isentando-os da necessidade de requerer a emissão de licença de instalação”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do Secretário Regional da 

Juventude, Qualificação Profissional e Emprego e do Presidente da Câmara do Comércio e 

Indústria dos Açores. 

Ambas as audições ocorreram no dia 1 de julho de 2021. 
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• Audição do Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego: 

O Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego fez uma abordagem 

à iniciativa e explicou que esta proposta está em sintonia com o que o XIII Governo pensa e 

pretende para a simplificação e desburocratização dos processos, de modo a poder-se atender 

às realidades mais específicas. 

Nesta audição intervieram também os Deputados Nuno Barata e Carlos Furtado, solicitando 

esclarecimentos, que foram respondidos pelo Governante. 

A audição integral pode ser revista em https://video.alra.pt/Asset/Details/d0d267d8-0b9a-

4536-8e02-04a64d4a58e1 

• Audição do Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores: 

O Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores começou a sua audição referindo 

que a CCIA concorda com esta iniciativa pela simplificação que as alterações enquadram. 

Nesta audição intervieram também os Deputados Nuno Barata e António Vasco Viveiros, 

solicitando esclarecimentos, que foram respondidos pelo Presidente da CCIA. 

A audição integral pode ser revista em https://video.alra.pt/Asset/Details/3e412e08-0da9-

4ab4-9894-6592604164a6 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

 

PS: O GPPS abstém-se, com reserva de posição para o Plenário.  

PSD: O GP do PSD aprova o relatório e dá parecer favorável à iniciativa. 

CDS-PP: O GP do CDS-PP vota favoravelmente o relatório. Quanto à iniciativa, 

abstenção com reserva para plenário. 

CH: Não emitiu posição. 

PPM: Não emitiu posição. 

IL: A Representação Parlamentar do IL vota favoravelmente esta iniciativa. 

PAN: Não emitiu posição. 

 

 

https://video.alra.pt/Asset/Details/d0d267d8-0b9a-4536-8e02-04a64d4a58e1
https://video.alra.pt/Asset/Details/d0d267d8-0b9a-4536-8e02-04a64d4a58e1
https://video.alra.pt/Asset/Details/3e412e08-0da9-4ab4-9894-6592604164a6
https://video.alra.pt/Asset/Details/3e412e08-0da9-4ab4-9894-6592604164a6
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VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

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

para o Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer favorável, relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção, com reserva de 

posição para o Plenário, relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do IL emite parecer favorável relativamente à 

presente iniciativa. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do PSD 

e IL, e com a abstenção, com reserva de posição para Plenário, do PS e CDS, dar parecer 

favorável ao presente Projeto de Decreto Legislativo Regional. 

Graciosa, 5 de julho de 2021. 

 

O Relator 

 
       (José Ávila) 
  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 
 
 

(Sérgio Ávila) 


