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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 a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 3/XII - “Regula 

a extinção da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, E.P.E.R.”. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A Proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo Governo 

Regional, ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do artigo 88.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, 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, todos 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. 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional visa – cf. artigo 1.º – determinar a   

extinção da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA, E.P.E.R.), 

constituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2013/A, de 19 de fevereiro. 

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

Legislativo Regional n.º 1/2013/A, de 19 de fevereiro de 2013, foi criada a Sociedade para o 
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Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA, E.P.E.R.), pessoa coletiva de direito público 

com natureza empresarial, cuja missão seria contribuir para a concessão e execução de 

políticas de estímulo ao desenvolvimento empresarial, visando o reforço da competitividade 

e produtividade das empresas açorianas, bem como da promoção e inovação e do 

empreendedorismo. 

De acordo as opões do XIII Governo Regional tais premissas mudaram, pelo que o 

desempenho das atribuições estatutárias da SDEA, E.P.E.R. não justificam a respetiva 

manutenção, na estrita medida em que as suas atribuições podem ser prosseguidas pelos 

serviços competentes da Administração Regional, dando-se, assim, cobertura a uma nova 

estratégia política para o setor público empresarial regional decorrente do Programa do XIII 

Governo da Região Autónoma dos Açores, que aconselha a extinção de empresas que, pela 

sua natureza ou função, não devam estar integradas no setor empresarial regional. 

Assim, pelo presente diploma determina-se a extinção da Sociedade para o Desenvolvimento 

Empresarial dos Açores E.P.E.R., abreviadamente designada por SDEA, E.P.E.R., dando-se 

cumprimento ao processo de reestruturação do Setor Público Empresarial Regional 

preconizado pelo XIII Governo Regional dos Açores e pelo seu Programa de Governo. 

O atual processo de extinção da SDEA, E.P.E.R., segue, de forma próxima, o modelo aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/A, de 20 de dezembro, que procedeu à extinção 

da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas (SPRHI), S.A., e da 

SATA – Sociedade de Transportes Aéreos, SGPS, S.A., bem como o modelo aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional nº 25/2019/A, de 15 de novembro, que procedeu à extinção da 

SAUDAÇOR - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S.A., 

procurando-se, assim, adotar uma harmonização legislativa para processos da mesma 

natureza. 

Em concreto, o presente diploma regulamenta os termos da dissolução e liquidação da SDEA, 

E.P.E.R., a executa, por transferência integral para a Região Autónoma dos Açores, as 

atribuições, património e quadro de pessoal da mesma”. 

PROCESSO EM ANÁLISE  

A presente Proposta de Decreto Legislativo Regional, por incidir sobre legislação do trabalho, 

foi alvo dos procedimentos relativos ao exercício do direito de participação na elaboração de 
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legislação do trabalho, previstos nos artigos 472.º a 475.º do Código do Trabalho, pelo que 

esteve em apreciação pública de 17 de fevereiro a 19 de março de 2021.  

A Comissão de Economia deliberou proceder às audições do Secretário Regional das Finanças, 

Planeamento e Administração Pública, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais dos Açores e do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 

com Fins Públicos, bem como solicitar pareceres escritos à Federação Agrícola dos Açores, à 

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, à Delegação dos Açores da 

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e às Câmaras de Comércio e 

Indústria de Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo. 

As audições do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, dos 

Presidentes do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais dos Açores e do 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos 

ocorreram no dia 16 de março de 2021. 

• Audição do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública: 

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública (SRFPAP), 

convidado a apresentar a iniciativa, começou por dizer que tinha sido aprovada em Conselho 

do Governo Regional, realizado em 10 de fevereiro de 2021, a Proposta de DLR que regula a 

extinção da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) e que se 

integrava num conjunto de medidas anunciadas no programa do Governo que visavam a 

reestruturação do sector público e empresarial regional em prol de um sector público mais 

eficiente, mais eficaz e que seja capaz de responder às necessidades efetivas da Região. 

No seu entender, a concretização deste desígnio passava pela identificação e extinção 

daquelas empresas públicas regionais cujas atribuições podiam ser prosseguidas de forma 

mais adequada e articulada pelos serviços competentes da administração regional. 

“Verificamos que o desempenho das atribuições estatutárias da SDEA não justifica a respetiva 

manutenção, sendo o próprio Governo, através das suas direções competentes, 

nomeadamente a DRAIC, a prosseguir com esta missão sem a necessidade da existência de 

uma empresa pública com as competências e objetivos da SDEA, racionalizando-se, por essa 

via, a prossecução do interesse público”, referiu o Governante. 
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As atribuições da SDEA, segundo o Membro do Governo, confluem com diversas atribuições 

cometidas à DRAIC e, atualmente, à Direção do Comércio e Indústria, como o apoio ao 

desenvolvimento empresarial, empreendedorismo, incentivos ao investimento e promoção 

de produtos regionais. 

Verificou-se, ainda na sua perspetiva, que as únicas competências, que se encontravam 

atribuídas à SDEA, sem a duplicação das mesmas em sede dos departamentos e serviços da 

administração pública regional, prendiam-se com a divulgação e promoção das atividades 

económicas, a captação de investimentos externos, internacionalização das empresas e 

produtos regionais, situação realizável através da extensão e ampliação de algumas 

competências ou mediante o desenvolvimento de outras e os serviços dos departamentos e 

serviços já existentes, acompanhada do aproveitamento de integração dos bens patrimoniais 

e recursos humanos pertencentes à SDEA. 

Esclareceu que durante o processo de realocação dos funcionários da SDEA nas 

correspondentes direções regionais, foram conduzidas reuniões individuais com os 

representantes de cada Direção Regional para onde iriam os visados. 

A integração dos funcionários realocados na DRAIC e na Direção Regional do Comércio e 

Indústria será feita nas carreiras correspondentes às funções exercidas, respeitando os 

requisitos gerais e especiais legalmente exigidos para ingresso das carreiras e categorias 

postas a concurso, designadamente as habilitações literárias e experiência profissional 

exigida. 

O equipamento administrativo irá ser realocado juntamente com os respetivos utilizadores 

nos serviços de destino e, quanto à colocação das viaturas será efetuada em função das 

necessidades que forem identificadas, não existindo outros atos. 

Outro fator relevante foi a constatação de que esta entidade (SDEA) era amplamente 

financiada e apoiada pelo Governo Regional, assistindo-se em simultâneo ao aumento do 

diferencial, que era significativo, entre o valor total das transferências e subsídios correntes 

obtidos e o valor dos gastos com pessoal. Se em 2017 se transferiam 2,1 milhões de euros por 

uma despesa pessoal de 1,1 milhões de euros, em 2019 já se transferiam 2,7 milhões de euros 

para a mesma, para uma despesa de pessoal idêntica, ou seja 1,1 milhões de euros. 
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A realocação dos recursos humanos nas estruturas já existentes, tendo em vista a prossecução 

das mesmas atribuições que anteriormente incumbiam a SDEA, era assim potencialmente 

geradora de poupanças para a Região. 

Dentro dos gastos com recursos humanos, assinala-se o aumento dos gastos com órgãos 

sociais (já discriminados nos relatórios da empresa a partir do exercício de 2018). Verifica-se 

que entre 2016 e 2020 os gastos com órgãos sociais aumentaram de 166 para 218 mil euros. 

Representou um aumento superior a 30%. Entende-se, que tendo em vista uma maior 

eficiência financeira e uma melhor prossecução do interesse público, a possibilidade de se 

proceder à integração dos recursos humanos, atualmente pertencentes à SDEA, na 

administração pública regional se apresenta como uma solução passível de uma significativa 

poupança na execução orçamental da Região. 

O Deputado Francisco César começou a sua intervenção querendo saber se os direitos dos 

trabalhadores estavam acautelados.  

Depois, referindo-se aos custos destes mesmos trabalhadores, perguntou que poupanças o 

Governo Regional irá fazer e, por último, como ficavam as atribuições da própria SDEA.  

O Parlamentar perguntou ao Secretário Regional se tinha conhecimento de uma carta enviada 

pelo representante dos trabalhadores, subscrita praticamente por todos os trabalhadores da 

SDEA, assinada pelo advogado Nuno Couto, onde salientavam um conjunto de questões, 

nomeadamente o processo negocial, referindo que nessa carta era dito que os trabalhadores 

da SDEA só foram contactados no momento prévio à apresentação desta proposta de Decreto 

Legislativo Regional, afirmando que tinham sido ouvidos antes, mas nunca foram ouvidos após 

a apresentação da solução, que dizia respeito às suas carreiras e às suas vidas, perguntando 

se confirmava que tinha sido assim.  

Referiu que o Conselho de Administração da SDEA não tinha sido ouvido pessoalmente pelo 

Secretário Regional sobre a extinção da SDEA, nem sobre o destino dos trabalhadores, tendo 

apenas sido convidados a estarem presentes nestas reuniões prévias, considerando não ser a 

forma mais correta para proceder à extinção de uma empresa.  

A forma como os trabalhadores são transferidos para a administração regional, porque toda 

a argumentação que tem ouvido é a de que esta transferência é feita de acordo com o que foi 

feito com outras empresas, nomeadamente com a SPRHI e com a SAUDAÇOR. Da leitura dos 

documentos e dos estatutos da SDEA aquilo que se vê referenciado é que, no caso da SDEA, é 
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a única instituição que no DLR que a constitui, prevê-se no artigo 28º e 29º, quer na extinção, 

quer na liquidação da própria SDEA, que a Região Autónoma dos Açores assume todos os 

ativos e passivos, posições contratuais e responsabilidades individuais, ou seja, aquilo que se 

depreende, e aquilo que os trabalhadores reivindicam, é que as posições contratuais que os 

trabalhadores têm possam ser assumidos exatamente ao mesmo nível pela administração 

regional.  

“O que me parece é que se tenta aplicar uma solução igual àquelas que foram aplicadas no 

passado, quando há, especificamente através do artigo 29º, uma solução concreta e atribuída 

para os trabalhadores da SDEA”, referiu o Deputado.  

No seu entendimento, isto poderia prejudicar a Região, porque os trabalhadores podem ir a 

tribunal reclamar as suas posições contratuais e responsabilidades ao nível dos seus direitos 

previstos na lei.  

Referiu que os trabalhadores acusam a administração regional de pressões na forma como 

foram tidas as conversas em termos de passagem para essa mesma administração pública 

regional, de lhes ter sido dito que não havia obrigação de alguns trabalhadores passarem para 

a administração regional. 

“O senhor Secretário falou que a extinção da SDEA iria provocar poupanças ao nível das 

transferências do Governo Regional para uma instituição, tendo referido despesas com 

pessoal”, mas, segundo o Deputado, a extinção da SDEA não irá fazer com que o custo das 

despesas de pessoal se mantenham o mesmo ou até se reduza um pouco, porque na SDEA a 

massa salarial era, em 2019, cerca de 1 milhão e 85 mil euros, com participações de fundos 

comunitários porque, no caso da SDEA é atribuído um montante de cerca de 15%, extra, 

destes fundos para despesas com pessoal.  

Referiu que as remunerações dos funcionários da SDEA eram comparticipadas pelo Programa 

Operacional (PO), em cerca de 1 milhão e 40 mil euros, pelo que a Região, do seu orçamento, 

apenas transferia cerca de 45 mil euros.  

Referiu ainda que, com a solução apresentada pelo senhor Secretário, o que irá acontecer é 

que o Governo Regional não poderá candidatar os custos dos seus trabalhadores afetos a 

fundos comunitários, traduzindo-se num impacto orçamental na ordem dos 700 mil euros 

para a Região.  
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O Deputado Francisco César disse não perceber como é que o Secretário Regional afirmava 

que a integração dos trabalhadores era irrelevante uma vez que a despesa já existia e que era 

feita uma racionalização, mas como era do conhecimento do Secretário já não podia 

candidatar os salários dos trabalhadores a fundos comunitários, o que quer dizer que esses 

trabalhadores terão que ser suportados integralmente pelo orçamento da Região.  

O Secretário Regional, em resposta, afirmou que os trabalhadores foram recebidos a 3 de 

fevereiro, em Ponta Delgada, a 5 de fevereiro na Terceira, e nas reuniões foram explicadas 

todas as matérias que estão vertidas na presente proposta de extinção da SDEA.  

“Não vamos substituirmos às interpretações dos advogados, seja quem for, a ideia que está é 

que ao contrário do que disse o Deputado Francisco César, eu penso que a maioria das pessoas 

que com quem estivemos aceitaram pela razoabilidade das propostas, com o tom 

absolutamente profissional. Não faço a interpretação que o Deputado faz dos artigos 28º e 

29”, referiu o Governante, afirmando ainda que não se ia fazer daqui o tribunal, mas antes 

discutir a parte política, entendendo que mesmo que fosse jurista, este não seria o local para 

discutir matéria técnico jurídica, confirmando que a interpretação que faziam não era a 

mesma, e que havia a possibilidade de extinguir e a possibilidade de integrar na administração 

pública nas condições que descreveu. 

Sobre as poupanças, o Governante esclareceu que divergia do Deputado Francisco César 

relativamente à questão dos fundos comunitários aplicados aos salários.  

Entendia que era por isso que a Região não crescia, porque se andava a gastar muitos fundos 

comunitários em salários, esclarecendo que havia opções, uns a pagar salários com fundos 

comunitários e outros a fazer investimentos com os fundos comunitários.  

O Governante acha duvidoso que não se poupe dinheiro, até porque toda esta empresa estava 

paralisada e apontou ainda o exemplo do salário do Presidente do Conselho de Administração 

da SDEA que seria quase igual ao da EDA e que tinha sido mudado em 2018 para favorecer 

determinada pessoa. 

Esclareceu que a integração na administração publica era opcional porque as pessoas com a 

extinção tinham direito às suas indemnizações, nos termos do código de trabalho e a sua 

integração de acordo com os princípios da igualdade que vigoram na função publica, 

reafirmando que as pessoas tinham de ser integradas nas posições a que correspondem a sua 

experiência de trabalho, os anos de serviço, as suas habilitações e é feito um processo 
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completamente legítimo, também já executado com a SPRHI e a SAUDAÇOR, lembrando que 

ficaria sempre bem vincar estas divergências na própria Assembleia. 

O Deputado Francisco César afirmou que a questão aqui em causa eram divergências 

concretas, porque no Parlamento não se discute apenas política, discute-se a lei e a lei é 

diferente entre aquilo que regulamenta a extinção da SDEA, esperando do Governo soluções 

diferentes, porque a maioria dos trabalhadores não está satisfeita com a solução que lhes foi 

dada, referindo-se à carta com a procuração de um advogado que representava a maior parte 

dos trabalhadores da SDEA. 

O Secretário Regional interrompe para informar que não pode estar a falar de documentos 

que não lhe foram enviados. 

O Deputado Francisco César explicou que houve um conjunto de documentos que foram 

enviados pelos trabalhadores da SDEA, através de um advogado, que representa os 

trabalhadores, ao Parlamento dos Açores, confirmando o envio a todos os grupos e 

representações parlamentares e também à Presidência da Assembleia. 

Lembrou que um dos partidos que apoia o Governo, apresentou nesta comissão um 

requerimento no sentido do  Secretário Regional vir acompanhado do engenheiro Victor Fraga 

e isso não aconteceu, nem sequer foi contatado, depreendendo-se que houve uma clara 

decisão do Governo Regional no sentido de que o atual Presidente do Conselho de 

Administração não pudesse aqui estar presente, apesar de ter sido solicitado por um partido 

deste Parlamento e que, supostamente, suporta a coligação, não lhe parecendo correto ter 

feito as considerações que fez, sobretudo quando não foi permitido o engenheiro Victor Fraga 

estar aqui presente. 

Segundo o Deputado, era verdade que existia uma divergência de opinião entre o PS e o 

Governo na forma como os fundos comunitários são aplicados, mas havia uma que não 

podiam divergir: os fundos comunitários, para salários, não podem ser aplicados em 

investimento, portanto, não é pelo facto de não se gastar os fundos comunitários em salários 

que os vamos poder gastar em investimento, o que, segundo o Deputado, fazia cair a 

argumentação do Governo de que os mesmos podiam vir a ser aplicados em investimento. 

Argumentou que, dos fundos comunitários, 15% eram para suporte de salários, ressalvando 

esta divergência política, concluindo que o Secretário Regional das Finanças, acha que a SDEA 

não deve existir, o que é legítimo, mas essa decisão custa à Região 700 mil euros. 
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O Secretário Regional discorda com os factos apresentados e acha que o Deputado estava 

enganado com a forma de aplicação dos fundos. Sobre a questão da poupança, o Secretário 

Regional afirmou que todo o dinheiro que se gasta sem resultados é um desperdício e o 

problema aqui é que o juízo que o Governo faz da atuação da SDEA é o juízo relativo ao 

desperdício, é a ausência de resultados, lembrando que o atual Conselho de Administração, 

apesar de ser de uma pequena sociedade, tem três administradores executivos, com um custo 

de 200 e tal mil euros, por ano, com três posições. 

Relativamente à questão da jurídica e das posições do advogado e dos seus constituintes, era 

tudo legítimo, simplesmente não podia falar do que desconhecia. 

O Deputado Francisco César afirmou que o documento foi enviado pelos trabalhadores ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, a todos os presidentes dos grupos e representações 

parlamentares, para o Presidente do Governo Regional, mas que, pelos vistos, não tinha 

chegado ao senhor Secretário, mas que o iria enviar. 

O Deputado António Vasco revelou que a questão da extinção do SDEA tinha sido discutida 

na Comissão de Inquérito ao SPER, em 2018. Lembrou que logo após o anúncio da proposta 

do CDS-PP para a criação da Comissão de Inquérito ao SPER, o Governo anunciou a sua 

reestruturação e nessa sequência foram extintas a SAUDAÇOR e a SPRHI, esgotando-se 

quaisquer argumentos para que se mantivesse a SDEA ou a AZORINA. 

Referiu que qualquer empresa pressupunha uma atividade mercantil e a SDEA não a tinha 

relembrando o relatório da SDEA, de 2018/2019, desafiando a encontrar alguma atividade 

que não pudesse ser exercida por um departamento da administração regional.  

Segundo o Deputado, a questão de fundo era que a SDEA não tinha uma atividade mercantil 

e vivia de transferências do orçamento da Região, cerca de 2,8 milhões de euros em 2019, dos 

quais cerca de metade são custos com pessoal e destes, como já foi referido, 20% são os custos 

da administração. 

Defendeu que tinham de ser preservados os direitos dos trabalhadores, as suas expetativas 

de carreira, mas das quais também não podia separar das regras aplicadas à extinção da SPRHI 

e da SAUDAÇOR com qualquer pseudoargumento jurídico.  

“Havendo uma verba global, aquilo que é utilizado em determinadas áreas deixa de estar 

disponível para outras áreas, portanto não estou em condições de afirmar e seguramente que 
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o Governo também não terá neste momento, que as verbas que não são utilizadas numa 

determinada finalidade possam ser reafectas a outras atividades”, referiu o Parlamentar. 

O Deputado disse ainda que iam ouvir os sindicatos, ainda que no website da Assembleia, na 

pasta desta iniciativa, havia uma informação que dizia que o sindicato não via mal naquilo que 

era a proposta de extinção da SDEA desde que sejam asseguradas as condições que foram 

aplicadas à SAUDAÇOR e à SPRHI. 

Pediu ao Secretário Regional que averiguasse o aumento significativo, a partir de 2018, do 

custo com o Conselho de Administração e se, teria conhecimento se era cumprido o artigo 

número 36º do orçamento relativamente aos limites de renumeração dos membros dos 

conselhos de administração, tal como está afixado para as restantes empresas, que não em 

sector estratégicos, como é o caso da SATA que é uma exceção.  

O Secretário Regional, sobre a questão do financiamento com fundos comunitários, disse que 

já tinha esclarecido. 

Referiu que a SDEA apresentou candidaturas a vários projetos que, após aprovados, foram 

financiadas pelo PO 2020 e que alguns destes projetos incluíam custos com salários que foram 

financiados por fundos europeus. Todos estes projetos já se encontram concluídos, pelo que 

atualmente não existe qualquer financiamento europeu a salários na SDEA. Um projeto da 

SDEA ainda em curso, no âmbito do plano operacional não inclui custos salariais. 

Quanto à questão do artigo 36º do orçamento, disse que teria de mandar verificar, 

confirmando que o salário do Presidente do Conselho de Administração era altíssimo, em 

comparação com outras empresas públicas.  

O Deputado Rui Martins perguntou qual o volume de investimentos que a SDEA possa ter 

captado para a Região e, sobre a carta dos trabalhadores, questionou o Secretário se 

consideraria justo atender às suas reivindicações, nomeadamente se viessem para a 

administração publica regional com ganhos, como era o exemplo dos seguros de saúde pagos 

pelo erário publico, alguns que entraram sem concurso em posições como assistentes técnicos 

com massa salarial quase o dobro daquilo que é a média na administração pública regional. 

O Secretário Regional confirmou que se estava a falar de 37 pessoas, mas só 6 estão em 

programas ocupacionais e que a extinção da SDEA não se traduziria na perca de investimento 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|12 

para a Região e que, pelo menos nos últimos meses, os trabalhadores dão o testemunho de 

que não tinham atividade relevante. 

Depois referiu que nos relatórios da SDEA esta se intitulava como a causa direta de 

determinado nível de investimento na Região, mas que não partilhava desta opinião, 

referindo que a DRAIC era a grande responsável pela atividade e que por isso esta vai a ser 

estimada e ampliada no sentido de poder dar conta do recado.  

O Deputado Francisco César afirmou que o argumento que o Secretário deu dos projetos de 

execução, não era um argumento mais correto para ser utilizado, porque se não havia 

atividade na empresa era por se ter anunciado a sua extinção, ou mesmo pelo facto de estar 

no programa do PSD, e essas premissas, como era óbvio, paralisaram a  atividade da SDEA 

praticamente a partir do momento em que se percebe isso mesmo, referindo que nem sequer 

saíram avisos para candidaturas para a SDEA se candidatar e, naturalmente, qualquer gestor, 

sabendo da sua extinção, nunca se iria candidatar novos projetos.  

“O facto de não haver programas comunitários a financiar presentemente os salários não está 

relacionado com o facto de se poder ou não se poder candidatar mas sim com o facto da SDEA 

ter a sua atividade terminada ou praticamente em gestão corrente, tendo em conta a 

possibilidade forte de ser extinta”, referiu o Parlamentar. 

Segundo o Deputado, a SDEA tinha várias competências, que iam desde a Marca Açores, a 

promoção da Região como destino de negócios, o fomento de apoios a iniciativas no âmbito 

do empreendedorismo, a transformação digital, o Terceira Tech Island, que é um caso de 

sucesso.  

“Os últimos dados que eu conheço, desde 2013, foram executados cerca de 70 projetos no 

valor de 140 milhões de euros, com a criação de perto de 400 postos de trabalho. Projetos em 

execução neste momento são cerca de 50, no valor de 270 milhões de euros, com cerca de 

900 postos de trabalho. Investimentos a serem acompanhados pela SDEA, na data das 

declarações do engenheiro Victor Fraga eram cerca de 40, com 140 milhões de euros de 

investimento possível, com um potencial de criação de 400 postos de trabalho. O Terceira 

Tech Island é um sucesso do ponto de vista da atração de empresas, é um sucesso do ponto 

de vista da criação do novo sector de atividade na área tecnológica, é um sucesso do ponto 

de vista de transformação do centro de uma localidade que foi severamente afetada pela 

redução de contingente americano na Base das Lajes, bastando hoje ir ao centro da Praia da 
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Vitória e dá gosto em ver uma das suas ruas principais de comércio repletas de empresas na 

área da tecnologia”, afirmou o Deputado. 

Relativamente aos salários da SDEA, o Deputado disse que não eram os segundos mais altos, 

os valores dos salários da SATA são superiores aos salários quer da EDA quer da SDEA. Os 

salários da SDEA não eram aumentados desde 2013.  

Por fim, afirmou que houve governos no passado que também acharam que deviam 

internalizar exatamente a atividade da promoção da Região, a atração de negócios, e 

começaram por ter isso em direções regionais, mas que a história nos tinha ensinado que o 

caminho era exatamente o contrário, no sentido de colocar institutos ou empresas a fazer 

isso. Esse percurso não era apenas do Partido Socialista, era também dos anteriores governos 

do PSD, e, portanto, só esperava que o futuro não trouxesse, exatamente, a inversão desta 

política. 

O Deputado João Costa começou por dizer ser curioso verificar que, desde que este Governo 

tomou posse, que anunciou e que aprovou o seu programa de Governo e que se ficou a saber 

que no mesmo uma das intenções era a extinção da SDEA, a administração da SDEA tenha 

decidido paralisar.  

Considerou que isto não era inédito por aquilo que se ia ouvindo do que se passa na nossa 

Região, havendo muitos dirigentes, nomeados pelo Governo anterior, que decidiram paralisar 

a administração pública, apesar de se manterem em funções. 

“Ainda não se falou quanto é que ganha o Presidente e cada um dos elementos da 

Administração do SDEA”, pedindo para ser esclarecido se este era ou não superior ao 

vencimento do Presidente do Governo Regional, algo que violaria a lei.  

Afirmou que a história ensinou que há muito os Açores precisavam de uma governação com 

uma visão diferente quer do papel de algumas empresas no contexto da economia e da 

realidade regional.  

Por fim pediu que o esclarecesse qual o vencimento do Conselho de Administração, dos seus 

elementos, e se esse vencimento era ou não superior ao do Presidente do Governo Regional. 

Deputado Carlos Furtado referiu que os números trazidos a público, relativamente quer aos 

vencimentos, quer ao diferencial dos vencimentos entre aquilo que eram as transferências do 
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orçamento regional e aquilo que eram os valores pagos pelo SDEA, mostrava que eram muito 

desconfortáveis para gerir por gente séria.  

Referindo-se às verbas vindas da União Europeia para pagar aqueles salários, o Deputado 

afirmou não ser esse um princípio sério num estado de direito, na sua opinião, isto explicava 

a razão pela qual o nosso país era mal visto no contexto mundial. 

O Deputado perguntou se o Secretário Regional tinha previsão do tempo necessário para fazer 

uma plena internalização e uma plena adaptação daquelas que eram as competências do 

SDEA relativamente aos órgãos onde iam ser inseridos. 

O Deputado Rui Anjos afirmou que o Governante tinha falado, várias vezes, em eficiência, 

eficácia e racionalização. 

Segundo Deputado, o governo apresentava a ideia de uma potencialização das despesas 

correntes, uma poupança enorme do sector publico empresarial regional, mas no seu 

entender esta mensagem que toda esta estrutura resultaria numa poupança e eficiência, era 

uma mensagem falsa, porque não se verificava, pois a despesa aumentava e iria verificar-se 

uma grande dispersão de recursos.  

“O desmantelar deste sector publico empresarial, dispersando-o, reduz enormemente a sua 

ação concreta e, sob o ponto de vista do conjunto de competências que estavam atribuídas a 

essas entidades, comprometendo assim todo o bom trabalho desenvolvido ao longo dos 

últimos anos e nomeadamente neste caso da SDEA, competências essas importantes e 

fundamentais no contexto que atravessamos”, referiu ainda.  

Questionou o Secretário Regional se se reuniu alguma vez ou falou pessoalmente com o 

engenheiro Victor Fraga. Perguntou se assumia alguma responsabilidade política se o 

desfecho não for favorável e quantos projetos de investimento neste momento estavam em 

curso e, destes, quantos foram materializados. 

Deputado António Vasco, referindo-se aos dados dos relatórios nomeadamente na captação 

de investimentos era uma perfeita demagogia, com confusão de números, sendo inaceitável 

que um Governo aprovasse um relatório com um conteúdo daqueles, confirmando que a 

atividade do SDEA sempre se confundiu com a atividade da DRAIC e que os projetos aprovados 

com participação de fundos comunitários não eram necessariamente projetos do SDEA, como 

era dito nos relatórios. 
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O Secretário Regional, relativamente a atividades com valor que estavam sob a capa da SDEA, 

continuariam a sua atividade integradas na administração regional, afirmando que o espirito 

da extinção era da integração das atividades relevantes nos sítios certos e era por isso que 

tinha ressaltado o papel da DRAIC porque era, na verdade, não só o verdadeiro motor para a 

parte dos fundos comunitários, mas também a formação, o desenvolvimento tecnológico feito 

pela Terceira Tech Island terá o seu procedimento da mesma forma como a Marca Açores que 

era um ativo importante e respeitável que era para incentivar e reforçar. 

 “Relativamente às remunerações, o que eu quis transmitir, eu penso que não ultrapassam a 

do Presidente do Governo, o que eu quis ressaltar é que há aqui uma remuneração como 

Presidente do Conselho de Administração de 5750 euros por mês, que fica 100 euros abaixo 

do presidente da EDA, é uma renumeração anormalmente alta para a atividade desenvolvida. 

Há aqui salários para empresas da mesma dimensão em que o presidente ganha 4.400 euros, 

ou seja, há aqui um desfasamento que me parece obvio no salário” referiu o Governante.  

Apontou ainda que quando este salário subiu, deixou de estar incluído nos relatórios, 

nomeadamente a partir de 2018, e que esta era uma infração à lei, porque é uma das 

obrigações de divulgação das empresas do sector publico empresarial as respetivas 

renumerações dos membros dos órgãos sociais. 

Segundo o Secretário Regional, a internalização da SDEA será imediata, antecedendo até, sem 

prejuízo com o respeito jurídico, nomeadamente a entrada em vigor do diploma, estavam a 

ativar algumas pessoas já integradas e a fazer o seu trabalho noutros locais, confirmando que 

farão isso com o mínimo de perturbação possível, acima de tudo com o respeito pelos direitos 

dos trabalhadores, o respeito pela autonomia dos órgãos sociais. 

Os contatos tidos com o engenheiro Victor Fraga, segundo o Secretário Regional das Finanças 

Planeamento e Administração Pública, não são pessoais, mas eram inúmeros, quer através do 

gabinete, da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, da Direção Regional do Apoio à 

Competitividade e de todos os departamentos que precisam de falar com a administração, 

estando garantido o funcionamento das instituições, considerando irrelevante se os contactos 

eram pessoais ou não. 

Relativamente à racionalização e poupança, confessou que era uma divergência que seria 

discutida em debate do orçamento e do plano, reafirmando que havia custos suprimidos, 
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havia racionalização, havia o fim de uma empresa que não era empresa, que não tinha 

atividade empresarial.  

O Deputado Rui Anjos lembrou as duas questões que não foram respondidas, nomeadamente 

quantos projetos de investimento estavam neste momento em curso e quantos foram 

materializados e se o Governo Regional assumia a responsabilidade política se o desfecho 

desta operação não for favorável. Aproveitou ainda para perguntar qual a entidade que iria 

fazer a gestão do capital de risco. 

O Deputado Marco Costa começou por referir não se associava ao argumento apresentado 

pelo PS, nesta comissão, sobre o acréscimo de custos para a Região, porque não haveria 

comparticipação comunitária, mas lembrou que outras direções regionais da Região também 

utilizam e fazem a gestão dos fundos e que, obviamente, havia um valor de 15% para a sua 

gestão, a não ser que o PS entenda que a DRAIC não se possa candidatar para gestão destes 

fundos comunitários. 

“Aliás a verdade é que existem direções regionais nesta região, como a das pescas, como o 

desenvolvimento rural, que tem quadros de pessoal porquê existem fundos comunitários para 

gerir. Se assim não fosse o próprio orçamento da região nem sequer conseguiria alcançar 

essas remunerações”, referiu o Deputado. 

Perguntou se tinha conhecimento do procedimento adotado para o recrutamento dos 

funcionários para a SDEA. 

O Deputado Francisco César começou por dizer que teve o cuidado de ir ver o vencimento do 

Presidente do Governo e era bastante superior, em mais de mil euros em relação ao 

presidente da SDEA, complementando que a lei tinha sido cumprida e, portanto, o vencimento 

do Presidente da SDEA cumpria a norma que estava prevista no orçamento da Região. 

Referiu ainda que o engenheiro Victor Fraga estava em gestão desde finais ou meados do ano 

transato e com isso o atual Secretário Regional das Finanças poderia ter nomeado outro e 

perguntou, se o problema era o vencimento tão alto, porque é que não tinha nomeado um 

novo Concelho de Administração a preços que fossem mais adequados, na visão do Governo, 

concluindo que a questão dos vencimentos não colhia, por não serem dos mais altos da 

administração regional. 
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No seu entendimento o trabalho da SDEA ultrapassava em muito o DRAIC, referindo que o 

Terceira Tech Island não estava na alçada da DRAIC, tendo entendido no Parlamento que ia 

ficar sob a tutela do emprego, mas, pelos vistos, parecia que ia ficar agora na transição digital, 

lembrando que o Terceira Tech Island era um projeto extraordinário, a gestão da Marca 

Açores era também um processo extraordinário e ambos geridos pela SDEA. 

“Há todo um conjunto de trabalho da SDEA que ultrapassa em muito e, aliás, se assim não 

fosse, o próprio Governo Regional não tinha dificuldades que está a ter em distribuir as 

funções da SDEA porque a informação que eu tenho é que as competências da SDEA ainda 

não estão todas distribuídas. Não é correto dizer-se que a DRAIC fazia a maior parte das coisas, 

ou poderia fazer a maior parte das coisas, que a SDEA fazia. A DRAIC é um elemento 

competente da administração regional, mas isto tudo ultrapassa em muito o âmbito da 

DRAIC”, referiu o Deputado 

O Parlamentar acrescentou que se estava a falar de quadros comunitários do FEDER e neste 

âmbito as direções regionais não se podiam candidatar para os custos da massa salarial e com 

isso as despesas da administração regional iriam subir em 700 mil euros.  

O Governo Regional está a tratar igual aquilo que é diferente, segundo o Deputado, porque 

os estatutos da SDEA eram os únicos que previam, em caso de extinção, o que deve acontecer 

aos trabalhadores, ao contrário das outras empresas que foram extintas. Aquilo que está a ser 

aplicado é um modelo em que os trabalhadores estão a ser penalizados e, pior, os 

trabalhadores acham também que estão a ser prejudicados e por isso manifestaram por carta.  

O Secretário Regional esclareceu que a SDEA não tinha projetos intrínsecos, referindo que 

eram depois todos processados na DRAIC, portanto, a SDEA fez apenas o primeiro 

acompanhamento e que neste momento todos os projetos de investimento que tiveram 

alguma intervenção por parte da SDEA já estão na DRAIC a ter o seu seguimento, significando 

que não havia aqui quebra nenhuma, havia mesmo uma continuidade natural para a 

administração publica regional, sendo feitos os pagamentos, as inspeções, as verificações, 

tudo, portanto, com naturalidade. 

Relativamente ao capital de risco, o Governante informou que já tinha um capital do Banco 

de Fomento, superior a 5 milhões de euros, mas que estavam à procura de ser reforçado, 

ressalvando que o Banco de Fomento estava numa fase relativamente difícil, devido à 
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pandemia estava muito desorganizado, mas que mantinham contacto constante, apesar de 

reconhecermos essas dificuldades de trabalho em casa, de não atenderem telefones, etc.. 

Relativamente às responsabilidades políticas, o Secretário Regional disse que eram para 

assumir, tal como o anterior Governo tinha de assumir as responsabilidades políticas 

relativamente ao período em que esteve no poder. 

Referiu que não tinha uma noção do processo de recrutamento, mas na verdade também a 

secretaria não procederá em função desse processo e que a matéria era irrelevante para a 

integração dos trabalhadores.  

“No fundo partimos do facto de que as pessoas estão regularmente a exercer funções numa 

empresa que vai ser extinta, definiu-se o procedimento da sua extinção e integração dos 

trabalhadores na administração publica. É um processo legal, regular, feito com todo o 

cuidado e, portanto, não vamos investigar o procedimento adotado sem prejuízo de poder ser 

relevante este ou aquele caso”, referiu o Governante. 

Acrescentou que este processo se tinha iniciado logo no início de funções e que era para 

terminar o mais rapidamente possível, daí não fazer sentido nomear outro Conselho de 

Administração.  

Relativamente ao salário, já tinha constatado que não era superior ao do Presidente do 

Governo, mas que não deixava de ser legitimo fazer uma apreciação comparativa e por ser 

elevado, deixou de ser mencionado nos relatórios e isso era irregular. 

No que respeita às atividades principais, explicou que seriam divididas entre a DRAIC e o 

Comercio e Indústria, concluindo que o projeto Terceira Tech Island e a Marca Açores eram 

ativos que serão desenvolvidos na sua área certa e, portanto, não lhe parecia que por ai viesse 

mal ao mundo. 

• Audição Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais dos Açores: 

João Decq Mota, em nome Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais dos 

Açores, informou que depois da audição irá enviar um parecer escrito, exaustivo, com a 

participação dos seus associados na SDEA, referindo que 60% dos trabalhadores eram sócios 

deste sindicato.  
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“Começaria por referir que em relação ao artigo 10, nº1, da proposta apresentada, na nossa 

opinião, deverá ter outra redação de modo a tratar de forma igualitária todos os 

trabalhadores que exerçam funções na SDEA. 

O nº 1 do artigo 10 do diploma em análise deverá ter a seguinte redação: o tempo de serviço 

prestado, de forma continuada, pelos trabalhadores detentores de contrato de trabalho em 

qualquer uma das suas modalidades e em comissão de serviço, ao abrigo do artigo 161 do 

Código de Trabalho, independentemente do seu XXX (parecia ouvir cabulado ou congelado) 

da SDEA EPER, revela, para efeitos da antiguidade, da integração de um trabalhador na 

respetiva carreira da função pública. A proposta do diploma que configura como lamentável 

ao reduzir a zero a antiguidade e a avaliação do desempenho dos corpos dirigentes da SDEA 

em comissão de serviço ao abrigo do Código de Trabalho quando transitarem para a 

administração público. 

Com efeito, podem existir trabalhadores que no seu contrato, em comissão de serviço, não 

esteja previsto na sua integração na SDEA e, como tal, de acordo com a proposta legislativa 

teriam a sua antiguidade reduzida a zeros anos, quando alguns já trabalham há 7 anos na 

referida empresa,”, referiu o Dirigente Sindical. 

Acrescentou que não se compreendia tal medida, por parte de uma administração pública, 

que se pretende valorizada nos seus quadros e que, assim, fique impedida, bem como os 

referidos trabalhadores, de fazer o respetivo recrutamento para cargos de direção intermédia, 

de primeiro grau, diretor de serviço, e de segundo grau, chefe de divisão, nos termos dos 

artigos 2 e 4 do DLR nº 2/2005/A de 9 de maio de 2005.  Aqueles trabalhadores perdem os 

anos durante os quais exerceram os cargos dirigentes naquela empresa. A redação do nº2 do 

artigo10, da proposta de diploma é ilegal, na opinião do Sindicato, na medida em que, ao 

colocar os trabalhadores numa posição remuneratória que corresponde a uma retribuição 

substancialmente inferior, reduz a retribuição que os trabalhadores auferiram enquanto 

trabalhadores da SDEA. Com efeito, o direito ao salário é indisponível, de tal forma que a lei 

culmina com a própria declaração em que o trabalhador abdique de parte do seu salário, 

independentemente de um acordo entre o trabalhador e a entidade patronal celebrado no 

início, ou na pendência, dessa relação.  

O Código de Trabalho, no seu artigo 129º, nº1, estabelece o princípio geral de que é proibido 

ao empregador diminuir a retribuição, salvo em casos previstos neste Código, ou a 

instrumentação relativa de trabalho. 
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O Governo Regional ao assumir uma posição ilegal põe em causa os encargos assumidos pelos 

trabalhadores na sua vida particular, como por exemplo, a compra de uma casa, encargos que 

deixaram de poder ser cumpridos e que foram assumidos com base na retribuição 

estabelecida nos seus contratos de trabalho celebrados com a SDEA. 

Acresce ainda  que a proposta de DLR, em nº3, regula a extinção da SDEA viola de forma clara 

o  disposto no nº 2 do artigo 29º, do decreto legislativo nº1/2013/A, de 19 de fevereiro, que 

criou esta sociedade, com a epigrafe extinção e liquidação, que em caso de extinção da SDEA 

EPER, sob qualquer forma, a Região Autónoma dos Açores, assume todos os ativos e passivos, 

posições contratuais e responsabilidades individuais. De acordo com o ponto nº2 do decreto, 

a Região Autónoma dos Açores terá que assumir as posições contratuais. Assim sendo, 

assumindo a Região Autónoma dos Açores as posições contratuais da SDEA, nomeadamente 

no que concerne aos contratos de trabalho celebrados por esta empresa pública, terá de 

assumir forçosamente o pagamento das atribuições estipuladas em cada um dos contratos de 

trabalho, comissões de serviço celebradas entre aquela empresa e os seus trabalhadores. 

Deverão, assim, o nº2 e 3, do artigo 10, da proposta do DLRnº3 passar a ter a seguinte redação:  

Nº2 – aos trabalhadores recrutados é atribuída a sua posição remuneratória, posição 

intermédia, correspondente à atribuição auferida na SDEA EPER, ou caso não exista, a posição 

remuneratória mais próxima, mas não inferior, da retribuição auferida na respetiva carreira 

na administração pública, sendo contabilizado as avaliações de desempenho, desde a data da 

respetiva contratação pela referida empresa. 

Nº3 – o tempo de serviço prestado pela SDEA EPER revela, para efeitos de futuro alteração, 

do posicionamento remuneratório, nos termos da lei. 

Deputado Rui Martins começou por dizer que, atendendo a que o processo de contratação 

dos funcionários da SDEA não seguia os procedimentos normais da administração publica 

regional, e que, por exemplo, o salário de um assistente técnico era o dobro daquilo que são 

os praticados na administração pública regional, para além de auferirem também, por 

exemplo, seguros de saúde, pagos pelo erário público, que ninguém na administração pública 

regional também usufrui, se considerava então natural e equitativo, ou igualitário, ter esta 

transição destes funcionários para um índice remuneratório muito superior àquele que é 

auferido pelos seus pares na administração pública. 
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O Dirigente afirmou que não se podia aqui colocar de querer criar aqui uma falsa desigualdade 

entre trabalhadores da administração pública e ir contra a nossa Constituição e dizer que os 

trabalhadores podem efetivamente baixar os seus salários, realçando que foi uma posição 

deste Sindicato desde sempre e isso, inclusivamente, tinha acontecido noutras empresas 

públicas regionais, achando que se os trabalhadores vão desempenhar efetivamente as 

mesmas funções que desempenhavam, devem auferir o mesmo.  

O Deputado Rui Martins começou por dizer que a SDEA fazia parte do sector público 

empresarial regional e que tinha havido uma decisão de extinguir uma empresa desse sector, 

não estando a ver em que medida isso poderia conter alguma ilegalidade, ou seja, o contrato 

de trabalho efetivamente feito com essa empresa, havendo, no caso da extinção, uma 

integração dos funcionários na administração pública regional e, como era óbvio, teriam de 

seguir as regras da contratação pública regional.  

O Deputado entende que existiam duas soluções: ou os funcionários, ingressam na carreira 

na administração pública regional ou então haveria uma rescisão contratual.  

Perguntou se não achava que se possa criar desigualdade e se acha que os trabalhadores, por 

um lado não podem ser prejudicados por decisões erradas, mas se o erário público podia ser 

penalizado pelas decisões erradas de Governo anteriores. 

O Representante do Sindicato referiu que não tinha dito, na sua intervenção, que a intenção 

desta empresa em concreto era um ato ilegal. Quis dizer, e referiu-se à Constituição da 

República Portuguesa, que não se podia baixar o vencimento e que isso, além de não ser 

constitucional, era, de facto, uma injustiça, na medida em que iria prejudicar os trabalhadores. 

“E não é um erro cumprir esta legalidade que está prevista na Constituição”, concluiu o 

Dirigente.  

A Deputada Sabrina Furtado fez a pergunta ao contrário: se o sindicato estava aqui para 

defender os trabalhadores, queria saber o que tinha a dizer ao trabalhador da administração 

pública que via chegar outro trabalhador com o dobro do seu salário sem ter passado por um 

concurso público, só porque ingressou numa empresa que neste momento ia ser extinta, 

perguntando o que tinha a dizer a esses trabalhadores. 

“Senhora Deputada, a pergunta que faz de outra maneira, eu respondo muito simplesmente: 

eu já estive nessa situação e ainda tenho essa situação da administração pública no 

matadouro da ilha de São Miguel, com trabalhadores que foram da empresa SINAGA trabalhar 
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para o matadouro e foram ganhar mais do que os trabalhadores que estavam lá e os meus 

sócios também ficaram desiludidos, mas eu, neste caso o sindicato, fizemos compreender que 

aqueles trabalhadores em concreto não podiam ser prejudicados”, expôs o Dirigente.  

Na sua opinião, o que estava mal era os trabalhadores da administração pública não terem 

aumentos salariais há mais de 10 anos. “Não podemos é estar a fazer jogos e joguinhos de 

palavras no sentido de ir dizer que estes trabalhadores são privilegiados. Estes trabalhadores 

não estão privilegiados, na nossa opinião”, concluiu. 

A Deputada Sabrina Furtado disse que a igualdade em concurso público e progressão da 

carreira, na opinião do sindicato, eram coisas diferentes, porque se um trabalhador vai para a 

administração pública com direitos adquiridos diferentes de outros que já lá estão nas suas 

carreiras estáveis e que fizeram todos os passos da contratação pública normal, depreendia 

que para o sindicato estava tudo bem e isso eram situações normais que acontecem, 

independentemente daqueles que viam as suas expetativas defraudadas. 

“O que está a dizer é que concurso público e progressão de carreira, neste caso específico, 

que não são coisas importantes”, concluiu. 

O Representante do Sindicato afirmou que não concordava com o que foi dito, lembrando que 

num concurso público, por causa de uma norma constitucional, estava estabelecido que a 

admissão na administração pública, por norma, era por concurso, situação com a qual o 

Sindicato concorda, mas também era preciso ter em conta uma norma constitucional que diz 

que os trabalhadores não podem ser prejudicados e que defendem que sejam integrados com 

vencimento não inferior áquilo que venciam na empresa, perguntando à Deputada se achava 

justo que um trabalhador que estava há 7 anos com um determinado vencimento de repente 

baixasse drasticamente esse vencimento que o impedisse de cumprir os seus compromissos. 

O Deputado Francisco César utilizou o exemplo de a uma trabalhadora, há 7 anos no quadro 

da SDEA, concorreu normalmente para trabalhar na SDEA, ganhava 1200 euros por mês, 

casada, com um filho deficiente, com casa para pagar e não percebia nada de política, não 

tinha nada a ver com política, e que, de um momento para o outro, via os responsáveis no 

Parlamento dizer assim iam extinguir a empresa.  

“Não cabe a ela concordar ou não concordar com isso. Ela, pura e simplesmente, tem de 

garantir que a sua situação está minimamente acautelada e que a sua vida pode continuar. E 

a resposta é assim: o que o Governo, que alguma maioria do Parlamento, uma suposta maioria 
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do Parlamento, lhe dá é ““desculpa, mas o salário que tinhas não era justo e vais passar a 

ganhar 600 euros””. É isso que estavam a dizer, lembrando que este não era um caso 

hipotético. 

Voltou a dizer que a SDEA era diferente das outras empresas, porque era a única empresa, 

daquelas passíveis de serem extintas que tinha um quadro legal próprio, o DLR que criou a 

empresa, e que a diferenciava de todas as outras, ou seja, acrescentando à questão de direito 

geral, de não haver perdas para os trabalhadores, uma garantia especifica para o caso desta 

empresa ser extinta, ou seja, garantir que os trabalhadores não seriam prejudicados. 

Perguntou se o sindicato não ponderava recorrer ao tribunal no sentido de ver os direitos dos 

trabalhadores salvaguardados. 

Tendo em conta do que devia ser um processo negocial, um processo que, por aquilo que se 

sabia, tinha sido totalmente inquinado, pois resolveram ouvir os trabalhadores antes de ter 

uma proposta, ignoraram os trabalhadores depois da proposta ser conhecida, perguntou se 

podia confirmar isso e se concordava. 

O Deputado denunciou, ainda, que as conversas que foram mantidas posteriormente com os 

trabalhadores, individualmente, foram quase intimidatórias, no sentido de lhes dizer “ou 

assume o cargo que lhes dão ou então podem pegar na indemnização e irem-se embora”. 

O Representante do Sindicato começou por dizer que vai ponderar todas as formas legais 

possíveis no sentido de defender estes trabalhadores e confirmou que, para o Sindicato, a lei 

da negociação não foi cumprida porque esta organização sindical, apesar de representar 60% 

dos trabalhadores, não foi ouvida pelo Governo antes de apresentar esta proposta de extinção 

da empresa, tendo tido conhecimento através da publicação da audição pública no jornal, 

referindo que, obviamente, tinham ficado satisfeitos pelo facto da Comissão de Economia lhes 

ter solicitado esta audição. 

A Deputada Sabrina Furtado, dirigindo-se ao convidado, João Decq Mota, disse não achar 

certo de que se prejudiquem pessoas, mas também não achava certo que uns sejam 

beneficiados e outros não. 

O Deputado João Costa disse que, na sua opinião, a Constituição não era um texto de 

interpretação de sentido único e quando entreolhava para a Constituição e depois para os 

direitos dos trabalhadores, nomeadamente o artigo 59º, tínhamos de ver que o nº1, alínea a), 
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diz que para trabalho igual, salário igual, tendo em conta a quantidade, a natureza e a 

qualidade. “Esse é um princípio que todos nós temos presente e que, certamente, todos nós 

desejamos que seja respeitado nesta situação”, referiu. 

Ficou surpreendido no que dizia respeito às comissões de serviço, referindo que estas tinham 

um prazo, por isso quem vai para uma empresa em comissão desserviço, sabe que terminada 

a comissão de serviço regressa à origem com aqueles direitos que tem, relativamente à 

progressão e avaliações. 

“O que é certo é que não se pode ter uma pessoa que, no lugar de origem ganhava, vamos 

supor, 1200 euros, aqui em comissão desserviço vai ganhar mais de 3 mil, que quando 

regressa à origem vai regressar com o ordenado que tinha na comissão de serviço, até porque 

essa pessoa sabe que a comissão de serviço era temporária e que, a qualquer momento, podia 

cessar, dependendo, naturalmente, das circunstancias com que cessa”, referiu o Deputado.  

Pediu ao convidado que concretizasse melhor o entendimento do sindicato sobre estas 

situações das comissões de serviço. 

Explicou que os processos de extinções de empresas, falências, insolvências, etc, eram 

processos que nuns casos geravam divergências e era para isso que existiam os tribunais. “E 

naturalmente que qualquer democrata aceita que num processo contencioso, em que as 

partes não se entendem ou que há alguém que se sente prejudicado deve, e bem, recorrer 

aos tribunais para fazer valer o seu ponto de vista”, referiu o Deputado.  

Relativamente a insinuações de atos intimidatórios e outras referências, entende que não 

deveriam ser aqui levantadas como suspeitas, sem serem concretizadas e sugeriu que fossem 

denunciados. 

No que concerne aos 60% dos trabalhadores sócios do sindicato, pediu que lhe especificasse 

a quantos trabalhadores isso correspondia. 

O Deputado Rui Martins pediu que informasse a comissão qual a posição do Sindicato 

relativamente aos seguros de saúde, se achava que deviam transitar também. 

O Sindicalista começou por dizer que nas audições da altura o parecer do Sindicato dos 

Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em relação à SPRHI, foi o mesmo, esclarecendo 

que o Sindicato estava aqui para defender os trabalhadores, independentemente de quem 

fosse Governo. 
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Relativamente às referências à Constituição, o Sindicalista afirmou concordar com o conceito 

“para trabalho igual, salário igual”, complementando que o Sindicato defende que os 

trabalhadores por estarem a trabalhar há 7 anos numa empresa pública, como alguns 

estavam, não sejam posicionados no início da carreira depois da integração. 

Quanto à questão da comissão de serviço, afirmou que o tempo tinha de contar para 

progressão na carreira do trabalhador.  

Em relação aos 60%, disse que poderia dizer o número concreto de associados, mas não o 

fazia porque isso tinha a ver também com o direito dos trabalhadores e por isso não podia 

revelar o número exato, mas sugeriu que se fizesse a conta. 

O Deputado Francisco César disse que não tinha por hábito inventar esta história das 

intimidações, tendo apenas citado o que estava escrito numa carta dos trabalhadores.  

O Deputado salientou que o direito dos trabalhadores, neste caso, devia ser nivelado por cima, 

e não no sentido de os puxar para baixo, sobretudo quando havia um artigo na legislação que 

reforçava o direito dos trabalhadores, repetindo que este diploma de extinção da SDEA, para 

além de prejudicar a Região no seu todo, prejudicava, em particular, os seus trabalhadores. 

O Deputado António Vasco concluiu que, nesta discussão, existiam posições diferentes, 

relativamente à extinção de empresas, incluindo aproveitamento para acusações políticas, 

associando a redução do direito dos trabalhadores a este novo Governo.  

Perguntou, relativamente às condições dos trabalhadores na extinção da SAUDAÇOR e da 

SPRHI, se identificava diferenças significativas em relação ao que se passava agora com a 

SDEA. 

O Deputado João Costa não percebeu a relutância em dizer o número de trabalhadores, mas 

ao fazer a conta aos 30 trabalhadores, 60% deles correspondia a cerca de 16 e, curiosamente, 

esse era o número de trabalhadores que enviaram uma carta ao Parlamento já aqui citada, 

mas que, na sua opinião, não era propriamente uma carta, mas antes uma peça jurídica, 

escrita por um advogado que tinha um teor mais de peça processual e não propriamente de 

uma exposição dos trabalhadores.  

A carta “é assinada por 16 trabalhadores, com o seu advogado, e diz, relativamente às 

ameaças veladas, que é essa a expressão que é utilizada, que o Governo terá dito, em ameaça 

velada, que os trabalhadores que não aceitassem as propostas, naturalmente, que podiam 
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também resolver os seus contratos e seriam indemnizados nos termos da lei”, referiu o 

Deputado, acrescentando que pensava que isso não era uma ameaça, antes uma decorrência 

de um processo negocial.  

O Deputado queria esclarecer se estes 16 trabalhadores que escreveram esta carta se 

correspondia aos trabalhadores filiados no Sindicato,  e se tinha algum comentário a fazer 

relativamente aos 40% de trabalhadores que, aparentemente, não escreveram ou não se 

associaram a esta carta enviada aos grupos parlamentares e à presidência da Assembleia. 

O Deputado Rui Martins perguntou se achava que a situação dos funcionários da SDEA era 

diferente dos funcionários da SPRHI.  

O Deputado Carlos Furtado perguntou se na altura da internalização de alguns funcionários 

da SINAGA no matadouro de Ponta Delgada se tinha havido algum mau estar, apesar de ter 

dito que tinha sido explicado aos trabalhadores que ficaram desfavorecidos relativamente aos 

outros que foram internalizados, perguntando se eles compreenderam a internalização de 

funcionários com direitos e regalias muito superiores às suas. 

“Obviamente que este Sindicato, que eu represento, sempre esteve preocupado com a defesa 

dos direitos dos trabalhadores. E é isso que nos move. A mim o que me interessa é a defesa 

do interesse dos trabalhadores. Em relação à questão da SPRHI, já deixei claro, e os senhores 

Deputados podem consultar o parecer da altura, as posições que tomamos eram iguais às que 

estamos a tomar agora, em termos de que os trabalhadores não deveriam ser prejudicados, 

que os trabalhadores deveriam ver garantido o seu vencimento como a Constituição assim o 

garante e obviamente deveriam ser integrados, tendo em conta os anos de serviço e tendo 

em conta a posição remuneratória mais próxima, mas não inferior, ao vencimento que 

auferem atualmente”, esclareceu o Dirigente Sindical. 

Depois disse que tinham sido levantadas muitas outras questões que não lhe cabia responder, 

mas avançou que o que estava mal na administração pública era o descontentamento dos 

trabalhadores em geral, não pelo facto de poderem entrar agora uns 15 ou 20 trabalhadores 

para posições remuneratórias que possam estar acima, mas antes por existirem trabalhadores 

que com 30 anos de serviços  veem entrar um trabalhador no início da carreira que vai ganhar 

o mesmo vencimento do que um que já trabalha há 25 ou 30 anos, mas que isso só se resolvia  

com uma reforma do sistema da administração pública. 
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Entende, ainda, que se uma empresa pública for extinta os direitos devem ser salvaguardados 

e para isso o Sindicato irá até às últimas consequências. 

Depois, respondendo a uma questão levantada, disse que “60% de 30 trabalhadores era um 

bocadinho mais que 16”. 

• Audição do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com 

Fins Públicos: 

Luís Carlos Armas, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e 

de Entidades com Fins Públicos, relativamente à proposta de DLR que regulava a extinção da 

SDEA, afirmou que, no seu entendimento, estavam salvaguardados os princípios de uma 

integração destes trabalhadores na administração pública regional. 

Referiu também que a internalização nos quadros da administração pública, 

independentemente do seu vínculo laboral, a contagem do tempo de serviço que possuíam 

na SDEA para efeitos de posicionamento remuneratório, a garantia dos procedimentos 

concursais restritos para detentores do contrato de trabalho desta empresa, integração a 

fazer tendo em conta as habilitações literárias para as correspondentes carreiras da 

administração pública, entre 2004 e 2008 em termos avaliativos o muito bom e bom, que se 

traduz em relevante e a partir de 2009 o adequado para contagem do tempo de serviço, eram 

matérias importantes para o Sindicato. 

Segundo o Sindicalista, este diploma era, em suma, idêntico àquele que foi apresentado pelo 

Governo em relação SPRHI e à SAUDAÇOR e que o SINTAP também tinha dado a sua 

concordância. 

O Deputado Francisco César começou por perguntar quantos trabalhadores representava o 

SINTAP na SDEA, porque via que estavam satisfeitos com a conclusão do processo negocial, 

calculando, com certeza, que o Sindicato tenha falado com os seus associados. 

Referiu que soube que o Sindicato tinha reunido com o Governo sobre esta matéria e 

perguntou se esta reunião foi a pedido do Sindicato ou a pedido do próprio. 

Perguntou se tinha conhecimento da carta, e não parecer jurídico, dos trabalhadores da SDEA 

subscrita pela sua maioria, que fazia a compilação dos dados da sua situação que consideram 

que os seus direitos não foram salvaguardados e que foram prejudicados nas suas posições 

remuneratórias e que, inclusivamente, salientaram que o próprio DLR que prevê a criação da 
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SDEA tinha uma norma específica que acautelava os direitos dos trabalhadores no caso da sua 

extinção. 

Inferindo que o convidado poderia não conhecer, disse que basicamente os trabalhadores 

manifestavam na carta a sua insatisfação total em relação ao processo de extinção da SDEA e 

a sua passagem para a administração regional. 

Apesar de não ter sido destacado na comunicação social, o que relevava era que este processo 

aumentava as despesas do orçamento da região em cerca de 700 mil euros. 

Como era sabido, referiu o Dirigente Sindical, o número de Associados em cada serviço era do 

foro interno da estrutura sindical e, portanto, não podia divulgar, esclarecendo que não eram 

apenas os trabalhadores cujas quotas estão na relação de descontos nos vencimentos que 

eram sócios, garantindo que existiam outros que pagavam diretamente no Sindicato.  

Relativamente à reunião com o Governo, esta foi pedida, efetivamente, pelo Sindicato não só 

ao Secretário Regional das Finanças sobre esta situação, como também pediram uma reunião 

ao Secretário Regional do Ambiente para abordar a situação da AZORINA. 

Em relação à carta, referiu que a desconhecia, mas ressalvou que o SINTAP não mudou o seu 

ADN, o SINTAP deu a sua concordância ao diploma do Governo anterior relativamente às 

extinções da SAUDAÇOR e da SPRHI, como também dava a sua concordância a esta proposta 

de diploma do atual Governo, que era uma cópia dos anteriores e que na SAUDAÇOR e na 

SPRHI a integração tinha corrido bem e os trabalhadores ficaram satisfeitos. 

O Deputado Francisco César disse que tinha a informação que o SINTAP não tinha nenhum 

associado na SDEA, informação dada pelos trabalhadores, mas que não lhe competia verificar 

isso. 

Referiu ainda que havia aqui um problema, que a maioria, para não dizer a totalidade, dos 

trabalhadores estava insatisfeita com a situação, porque o Governo queria tratar igual aquilo 

que era diferente, porque o DLR que criava a SDEA era diferente dos DLR’s que constituíram 

as outras empresas, daí que a resolução dessas empresas deve ser tratada de acordo com a 

lei e a lei o que diz, nomeadamente o artigo 29º da criação da SDEA, é que a situação dos 

trabalhadores deve a ser devidamente acautelados e que a Região Autónoma dos Açores  

assume todos os ativos e passivos, posições contratuais e responsabilidades individuais. 
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Disse ainda que não percebia a posição do Sindicato porque não era essa a pretensão da 

maioria dos trabalhadores porque não estão salvaguardados os direitos previstos no DLR da 

criação da SDEA. 

O Representante Sindical afirmou que ouviu os trabalhadores associados e aqueles que vão 

ao Sindicato pagar a sua quota mensalmente ou trimestralmente.  

Em relação às principais matérias, o Sindicalista confirmou que estavam salvaguardados os 

princípios da integração na administração pública, independentemente do seu vínculo laboral 

com a empresa, a contagem do tempo de serviço para efeitos da próxima progressão da 

posição remuneratória e os procedimentos concursais restritos, tal como aconteceu com a 

SPRHI e SAUDAÇOR. 

A Deputada Sabrina Furtado começou por admitir que algumas das respostas às suas 

perguntas já tinham sido avançadas, mas lembrou o pormenor de história sobre os processos 

de extinções de empresas públicas que gostava de recordar: na fase de apreciação pública da 

proposta DLR que regulava a extinção da SPRHI - porque já tinha ouvido por duas vezes o 

convidado dizer que o que se está a fazer com a SDEA era exatamente igual ao que aconteceu 

com a extinção da SPRHI -, lembrando que o documento quando estava em apreciação pública 

o parecer do SINTAP, que no ponto número 1, dizia que “lamentava e condenava uma vez 

mais o facto do Governo Regional não ter dado cumprimento às normas constitucionais e 

legais em matéria de audição, participação e negociação coletiva das associações sindicais e 

dos trabalhadores aquando da elaboração da presente proposta”. 

“O que eu gostava de recordar consigo, porque me parece importante, é se o diploma da 

SPRHI, tal e qual foi apresentado não salvaguardava todos os direitos dos trabalhadores como 

o presente em relação à SDEA”, questionou a Deputada. 

O Sindicato, segundo Luís Carlos Armas, sempre defendeu, e isso estava nos seus cadernos 

reivindicativos, a negociação de tudo o que fosse matéria do foro laboral, negociação coletiva 

com sindicatos, tanto na vigência do Governo anterior como já com este Governo. Sempre 

entenderam que para estes diplomas devia haver um processo de audição e não de 

negociação, posição com a qual estão contra, mas referiu que antes audição do que nada, 

concluindo que este diploma, tal como os anteriores, deviam ter sido objeto de negociação 

com o Sindicato. 
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O Deputado Rui Anjos demonstrou o seu desacordo com a posição do Sindicato sobre uma 

empresa que tinha 7 anos de existência, com provas dadas, embora havendo alguma 

subjetividade sobre a sua utilidade, não compreendendo, no entanto, a sua posição quando 

havia um conjunto de funcionários que assumiam que existiam direitos corrompidos e que 

mesmo assim para o Sindicato estava tudo bem. 

O Deputado entende que, apesar de ter ouvido que as situações não eram idênticas, porque 

o DLR da criação da SDEA tinha um enquadramento diferente, o papel do Sindicato deveria 

ser defender os direitos dos trabalhadores, mas que acha que isso não estava salvaguardado. 

O Deputado João Costa lembrou que existia uma lei sindical que protegia todos os 

trabalhadores, independentemente de serem associados ou não, dando o exemplo de quando 

as greves são marcadas não era preciso ser de um sindicato para poder fazer greve e havia 

outros direitos adquiridos com a legislação do trabalho ao longo do período democrático que 

lamento ver o Partido Socialista entrar numa retórica de completo desnorte relativamente 

esta situação e depois também referiu que parecia que não interessava o direito e a lei. 

Disse ainda que, nessa carta, que este Sindicato não conhece, alguns trabalhadores que a 

subscreviam que, nos termos dos quadros apresentados, perdiam 21 euros e que a grande 

reclamação era perderem um seguro privado de saúde e que lhes dava mais regalias 

eventualmente que a ADSE, quando forem integrados na função pública. 

Perguntou qual a posição do Sindicato quando a RAA integrar trabalhadores de sociedades 

extintas no âmbito do SPER e observar esta dualidade de critérios, ou seja, pagar seguros 

privados de saúde a uns e a outros mantê-los na ADSE. 

O Deputado afirmou ainda que era importante salvaguardar, no âmbito de um interesse 

maior, a igualdade dos trabalhadores perante as suas funções na administração regional e não 

privilegiar trabalhadores em detrimento de outros. 

Em relação às comissões de serviço, perguntou se os vencimentos, depois de cessarem se não 

deviam ser os de origem, porque as comissões de serviço, como bem se sabia, tinham de ser 

encaradas como uma situação transitória e, como tal, não se podia, nem se devia, garantir 

direitos adquiridos durante esse período da comissão de serviço. 
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O Dirigente Sindical começou por dizer que o SINTAP deu o seu parecer favorável aos diplomas 

que integraram os trabalhadores da SPRHI e da SAUDAÇOR, tal como dava a sua concordância 

a este diploma.  

“Agora diga-me uma coisa: se um procedimento concursal se for restrito e feito pelo método 

de seleção através de avaliação curricular para integração dos trabalhadores na administração 

pública não é bom para esses trabalhadores?” perguntou, de forma retórica, o Dirigente 

Sindical. 

Em relação a outra questão, o Sindicalista, referiu que não sabia se o trabalhador iria perder 

21 euros, mas sabia que um trabalhador de uma empresa como a SDEA ou a AZORINA que 

auferia 698,25 euros, ordenado mínimo Regional (665 euros mais dos 5% de acréscimo 

regional) se for integrado na administração pública irá auferir os 665 euros, que é a 

remuneração base da administração pública da tabela única remuneratória, mas era bom não 

esquecer que este trabalhador ao ser integrado na administração pública, vai auferir a 

remuneração complementar. 

Em relação aos seguros de saúde dos trabalhadores que vão ser integrados na administração 

pública, disse que estes vão ter a oportunidade de se inscreverem na ADSE, que, com toda a 

gente sabia e reconhecia, era um bom sistema de saúde.  

O Deputado Francisco César disse que o Sindicato vinha aqui dizer que a situação era a mesma 

da SPRHI e da SAUDAÇOR, mas que não era a mesma, e essa é que era a questão, porque a 

sua extinção não estava prevista na sua constituição e o que não se conseguia compreender 

é que este Sindicato também não visse isso.  

O Deputado afirmou que para quem ganhava 700 euros e antes ganhava 2200 euros, 21 euros 

faziam toda a diferença e por isso os trabalhadores estavam naturalmente revoltados. 

Afirmou que esta dialética política de uns contra os outros não lhe interessava, apenas estava 

preocupado com os trabalhadores da SDEA que, segundo o Sindicato, deviam estar satisfeitos 

com este desfecho, mas na realidade não estavam. 

O Deputado João Costa, referindo-se à intervenção anterior, disse que o passado é aquilo que 

condiciona o futuro, por isso ter-se mais esta situação entre outras nos Açores para se 

resolver. 
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Segundo o Deputado, os trabalhadores têm o direito de defenderam o máximo dos seus 

direitos, mas não assumindo posições radicais, e cabe ao Governo defender os interesses da 

RAA e, neste caso, os interesses da legalidade. 

Perguntou, por fim, se concordava ou não que os trabalhadores em comissão de serviço ao 

voltarem para o local de origem devam ficar no posicionamento remuneratório que tinham 

antes e sem os benefícios extra que decorreram do período em que estiveram em comissão 

de serviço. 

O Dirigente Sindical reafirmou que o que mais interessava ao SINTAP era a integração destes 

funcionários na administração pública regional. 

“Aquilo que vemos no diploma e aquilo que recolhemos é a salvaguarda com a integração na 

administração pública regional”, referiu, acrescentando que não tinha dito que os três 

processos eram iguais, tinham coisas diferentes, mas o que interessava ao Sindicato era 

garantir a integração dos trabalhadores na administração pública regional, incluindo os 

trabalhadores que estavam a contrato a termo certo resolutivo, por um mero método de 

avaliação curricular, dando a segurança de um emprego estável. 

Acrescentou que o SINTAP não estava muito satisfeito, mas concordava com o princípio 

estabelecido da integração destes trabalhadores na administração pública regional. 

A Comissão de Economia recebeu os seguintes pareceres escritos: 

• Delegação dos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 

Portugal; 

• Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo. 

 

A Comissão rececionou, ainda, os contributos do Secção Regional Coordenadora do 

SINTAP/Açores e do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e 

Regiões Autónomas. 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  
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PS: O Grupo Parlamentar do PS abstém-se com reserva de posição para o Plenário e 

aprova o relatório. 

PSD: O Grupo Parlamentar do PSD aprova o Relatório e dá parecer favorável à 

iniciativa. 

CDS-PP: O Grupo Parlamentar do CDS-PP vota favoravelmente o relatório e a 

iniciativa. 

CH: Não se pronunciou relativamente a esta iniciativa. 

PPM: O Grupo Parlamentar do PPM concorda com a iniciativa e vota favoravelmente 

o relatório referente ao diploma em questão. 

IL: Não se pronunciou relativamente a esta iniciativa. 

PAN: Não se pronunciou relativamente a esta iniciativa. 

 

 

VOTAÇÃO 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 relativamente à presente 

iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer favorável relativamente à presente 

iniciativa. 

CONCLUSÕES E PARECER  

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, com o voto favorável do PSD e 

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

favorável, ao presente Projeto de Decreto Legislativo Regional. 

Horta, 23 de março de 2021. 

 

O Relator 
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       (José Ávila) 
 

  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres escritos. 

 

 

 

 

O Presidente 

 
 

 

(Sérgio Ávila) 
 

 

 



E/991/2021 Proc.º 102/3/XII 19/03/2021  





E/919/2021 Proc.º 102/3/XII 16/03/2021  



E/924/2021 Proc.º 102/3/XII 16/03/2021  

















E/817/2021 Proc.º 102/3/XII 11/03/2021  


