


 
 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 
 

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 
 
Considerando o disposto no artigo 131.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, aditado pelo artigo 4.º da Lei n.º 2/2009, de 12 de 

janeiro, que aprovou a terceira revisão do Estatuto suprarreferido, prevendo a 

criação do Conselho Económico e Social dos Açores. 

Considerando que o Conselho Económico e Social dos Açores deve ser o órgão 

colegial independente de carácter consultivo e de acompanhamento junto dos 

órgãos de governo próprio para matérias de carácter económico, laboral, social e 

ambiental, tendo por objetivo fomentar o diálogo entre poder político e sociedade 

civil. 

Considerando que a composição, as competências, a organização e o funcionamento 

do Conselho Económico e Social dos Açores são regulados por decreto legislativo 

regional, devendo garantir a participação equitativa dos grupos sociais, 

empresariais, económicos e profissionais da Região. 

Considerando que, atento o supra exposto, urge desgovernamentalizar a 

composição e o funcionamento do atual Conselho Regional de Concertação 

Estratégica, consagrado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2003/A, de 12 de 

março, na redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2004/A, de 3 de 

junho.  

Considerando a rápida evolução da sociedade, torna-se imperativo consagrar na 

composição do Conselho Económico e Social dos Açores a necessária flexibilidade 

que permita a representatividade de organizações ou associações representativas 

de setores de interesse diverso que se afigurem relevantes e adequada a cada 

contexto socioeconómico no âmbito de cada legislatura. 

Considerando que importa atribuir ao Conselho Económico e Social dos Açores as 

competências do Conselho Económico e Social nacional, em termos de arbitragem 

obrigatória, arbitragem necessária e arbitragem sobre serviços mínimos durante a 

greve, ampliando deste modo o seu campo de intervenção. 

Assim, o Grupo Parlamentar do PSD/Açores, nos termos estatutários e regimentais 

aplicáveis, apresenta à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores o 

seguinte projeto de Decreto Legislativo Regional: 

Artigo 1.º 
Natureza 

 
O Conselho Económico e Social dos Açores, previsto no artigo 131.º do Estatuto 
Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, adiante designado por 



 
 
 

Conselho, é o órgão colegial independente de consulta e concertação no domínio das 
políticas económica, laboral, social e ambiental. 
 

Artigo 2.º 
Competências 

 
1 - Compete ao Conselho: 
 
a) Pronunciar-se sobre anteprojetos e projetos dos planos de desenvolvimento 
económico, laboral, social e ambiental, designadamente o plano regional e o 
orçamento, antes de aprovados pelo Governo Regional, bem como sobre os 
relatórios da respetiva execução; 
b) Pronunciar-se sobre as políticas económica, laboral, social e ambiental, bem como 
sobre a execução das mesmas; 
c) Apreciar as posições da Região Autónoma dos Açores nas instâncias da União 
Europeia, no âmbito das políticas económica, laboral, social e ambiental; 
d) Pronunciar-se sobre a aplicação regional dos fundos comunitários, estruturais e 
específicos, nomeadamente no âmbito dos quadros financeiros plurianuais; 
e) Promover o diálogo e a concertação entre os parceiros sociais; 
f) Apreciar regularmente a evolução da situação económica, laboral, social e 
ambiental da Região; 
g) Pronunciar-se sobre os pedidos de parecer da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores e do Governo Regional; 
h) Acompanhar a atividade dos representantes da Região no Conselho Económico e 
Social; 
i) Indicar o seu representante no gabinete de representação dos Açores em 
Bruxelas; 
j) Organizar e manter listas para efeitos de designação de árbitros na Região 
Autónoma dos Açores, no âmbito da arbitragem obrigatória, da arbitragem 
necessária, bem como da arbitragem sobre serviços mínimos durante a greve e os 
meios necessários para os assegurar, de acordo com o artigo 513.º e a alínea b) do 
n.º 4 do artigo 538.º do Código do Trabalho, e com o Decreto-Lei n.º 259/2009, de 
25 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 20.º do presente diploma; 
k) Aprovar o seu regulamento interno. 
 
2 - No âmbito das competências que lhe são cometidas, o Conselho tem também o 
direito de iniciativa. 
3 - O direito de iniciativa pode ser exercido por convocatória do presidente ou por 
decisão de um terço dos membros do Conselho, devendo, neste caso, ser 
apresentada a ordem de trabalhos pretendida. 
 

Artigo 3.º 
Composição 

 
1 - O Conselho tem a seguinte composição: 
 



 
 
 

a) Um presidente, eleito por maioria de dois terços dos Deputados à Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos Açores presentes, desde que superior à maioria 
absoluta dos Deputados em efetividade de funções; 
b) Quatro representantes do Governo Regional, a designar por despacho do seu 
Presidente; 
c) Oito representantes dos trabalhadores, sendo quatro a designar pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses-Intersindical Nacional e quatro 
a designar pela União Geral de Trabalhadores; 
d) Oito representantes dos empregadores, sendo três a designar pela Câmara de 
Comércio e Indústria dos Açores, um a designar pela Associação dos Industriais de 
Construção e Obras Públicas dos Açores (AICOPA), três a designar pela Federação 
Agrícola dos Açores e um a designar pelas organizações patronais da pesca; 
e) Três representantes das autarquias locais regionais, sendo dois a designar pela 
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e um a designar pelos 
representantes das freguesias dos Açores na Associação Nacional de Freguesias; 
f) Dois representantes das instituições particulares de solidariedade social dos 
Açores, sendo um a designar pelas misericórdias dos Açores e um pelas instituições 
particulares de solidariedade social da Região; 
g) Um representante das associações de defesa do consumidor, a designar pelas 
associações de âmbito regional; 
h) Um representante das associações de defesa do ambiente, a designar pelas 
associações de âmbito regional; 
i) Dois representantes do sector cooperativo, a designar pelas cooperativas com 
sede na Região; 
j) Um representante das associações da área da igualdade de oportunidades para 
mulheres e homens; 
k) Um representante da Universidade dos Açores; 
l) Dois representantes das organizações ou associações representativas de 
interesses diversos e considerados relevantes para os Açores, a designar pelo 
plenário; 
m) Os representantes da Região Autónoma dos Açores no Conselho Económico e 
Social; 
n) Três personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência do 
Conselho, a designar pelo plenário. 

 
2 - O Conselho tem quatro vice-presidentes, designados de entre os membros do 
plenário, cabendo a cada um dos referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 propor um 
vice-presidente e aos restantes, com exceção dos referidos na alínea m), a indicação 
do quarto vice-presidente. 
3- Para cada um dos sectores representados haverá um número de suplentes igual 
ao dos respetivos representantes no Conselho. 
 

Artigo 4.º 
Designação e posse 

 



 
 
 

1 – O Presidente do Conselho toma posse perante a Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores. 
2- No prazo de 30 dias a contar da data da tomada de posse do Presidente do 
Conselho, este dirige-se por carta às entidades a que se referem as alíneas b) a k) do 
n.º 1 do artigo anterior solicitando a indicação, no mesmo prazo, dos seus 
representantes e respetivos suplentes. 
3- Os representantes a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo anterior devem ser 
designados de entre os membros das direções de sindicatos com sede ou delegação 
na Região. 
4 - Os representantes a que se referem as alíneas d) e f) a k) do n.º 1 do artigo 
anterior devem pertencer à direção da respetiva entidade ou das suas associadas. 
5 - Os  representantes a que se refere a alínea l) do n.º 1 do artigo anterior devem 
pertencer à direção das respetivas entidades ou das suas associadas,  cumprindo-se 
as formalidades previstas no n.º 2 do presente artigo, após designadas as 
organizações. 
6 - No prazo de 15 dias após o termo do último prazo fixado no n.º 2, e na falta de 
indicação por parte das entidades quanto ao membro que o representará no 
Conselho, compete ao presidente do Conselho, ouvido o conselho coordenador, 
decidir acerca da indicação do representante em causa. 
7 - No ato inicial da instituição do Conselho, não estando ainda eleitos os vice-
presidentes e os coordenadores das comissões permanentes, compete ao Presidente 
do Conselho tomar a respetiva decisão sem parecer do conselho coordenador. 
8 - Das decisões do presidente referidas nos n.ºs 6 e 7 cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, para o plenário. 
9 - Nos 30 dias subsequentes ao decurso do último prazo referido no n.º 2, cabe ao 
Presidente do Conselho empossar os membros indicados. 
 

Artigo 5.º 
Mandato 

 
1 – O mandato dos membros do Conselho corresponde ao período de uma 
legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e cessa com a 

tomada de posse na legislatura seguinte dos novos órgãos. 

2 - Perdem o mandato os membros que: 
 
a) Deixem de ser reconhecidos como tais pelas entidades que representam, devendo 
estas dar conhecimento do facto, por escrito, ao presidente do Conselho; 
b) Sejam representantes de entidades que deixem de ser participantes no Conselho; 
c) Não cumpram os requisitos de participação previstos no regulamento interno do 
Conselho; 
d) A ele renunciarem, mediante comunicação escrita dirigida ao presidente do 
Conselho. 
 
3- Tendo conhecimento de qualquer renúncia ou perda de mandato pelos motivos 
referidos nas alíneas a) e c) do número anterior, o presidente do Conselho solicita à 



 
 
 

entidade de que esse membro faz parte que, no prazo de 30 dias, proceda à sua 
substituição. 
4 – O presidente do Conselho pode renunciar ao mandato, mediante comunicação 
escrita dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores. 
 

Artigo 6.º 
Órgãos do Conselho 

 
São órgãos do Conselho: 
 
a) O presidente; 
b) O plenário; 
c) A comissão permanente de concertação social; 
d) As comissões especializadas; 
e) O conselho coordenador; 
f) O conselho administrativo. 
 

Artigo 7.º 
Presidente 

 
1 - Compete ao presidente: 
 
a) Representar o Conselho; 
b) Convocar, elaborar a ordem de trabalhos e dirigir as reuniões do plenário, do 
conselho coordenador e do conselho administrativo; 
c) Solicitar às comissões especializadas a elaboração de estudos, pareceres, 
relatórios e informações no âmbito das suas competências; 
d) Convidar a participar nas reuniões do plenário, salvo oposição deste, quaisquer 
entidades cuja presença seja julgada útil; 
e) Submeter ao Governo Regional, após aprovação pelo conselho coordenador, a 
proposta orçamental do Conselho; 
f) Participar na comissão permanente de concertação social, sem direito de voto; 
g) Fazer cumprir as disposições do presente diploma e os regulamentos aplicáveis. 
 
2 - O presidente pode delegar, total ou parcialmente, as suas competências num dos 
vice-presidentes. 
3 - Nas suas ausências e impedimentos, o presidente faz-se substituir por um dos 
vice-presidentes. 
 

Artigo 8.º 
Plenário 

 
1 - O plenário é composto por todos os membros do Conselho referidos no n.º 1 do 
artigo 3.º. 



 
 
 

2 - Cabe ao Plenário exprimir, no quadro das competências estabelecidas no artigo 
2.º, as posições do Conselho, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 
3- Até ao fim do primeiro semestre do ano seguinte, o Governo Regional apresenta 
um relatório sobre o seguimento dado aos pareceres aprovados. 
4 – O plenário funciona com a maioria dos membros. 
 

Artigo 9.º 
Comissão permanente de concertação social 

 
1 - Compete à comissão permanente de concertação social: 
 
a) Promover o diálogo e a concertação social entre o Governo Regional e os parceiros 
da área laboral e da área empresarial; 
b) Celebrar acordos tripartidos de âmbito regional; 
c) Emitir parecer sobre o Plano Regional de Emprego; 
d) Propor medidas nos domínios do emprego, formação profissional e segurança 
social; 
e) Contribuir para a definição da política de rendimentos e preços. 
 
2 - A comissão permanente de concertação social é presidida pelo Presidente do 
Governo Regional e composta pelos seguintes membros: 
 
a) Quatro membros do Governo Regional, a designar por despacho do seu 
Presidente; 
b) Dois representantes da União Geral de Trabalhadores; 
c) Dois representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses-
Intersindical Nacional; 
d) Dois representantes da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores; 
e) Dois representantes da Federação Agrícola dos Açores. 
 
3 - Nas suas ausências e impedimentos, o presidente do Governo Regional faz-se 
substituir por um membro do seu governo, a designar por despacho. 
4 - Em matéria de concertação social, as deliberações tomadas pela comissão 
permanente de concertação social não carecem de aprovação pelo plenário. 
5 - O número de votos atribuído a cada uma das entidades que compõem a comissão 
permanente de concertação social corresponde ao somatório dos votos dos seus 
representantes, independentemente do número de membros presentes. 
6 - No âmbito das competências que lhe são cometidas, a comissão permanente de 
concertação social goza do direito de iniciativa. 
 

Artigo 10.º 
Comissões especializadas 

 
1 - As comissões especializadas podem ser permanentes ou temporárias. 
2- São permanentes as comissões especializadas: 
 



 
 
 

a) De Política Económica e Social; 
b) De Coesão Territorial; 
c) De Educação e Formação; 
d) Quaisquer outras que venham a ser decididas pelo plenário, por maioria 

qualificada de dois terços dos seus membros em efetividade de funções. 
 
3- Sempre que se mostre necessário, o Conselho pode criar comissões especializadas 
de caráter temporário, com a composição, objetivos, modo de funcionamento e 
termo a definir pelo plenário. 
4 - O plenário designa os membros das comissões especializadas temporárias tendo 
em conta a natureza dos interesses representados, podendo delas fazer parte os 
membros suplentes do Conselho ou assessores a indicar pelos seus membros. 
5 - Os membros do Governo Regional podem fazer-se representar por pessoal 
dirigente, técnico superior ou técnico dos respetivos departamentos. 
6 – O plenário designa os membros das comissões especializadas permanentes, 
tendo em atenção a natureza dos interesses representados. 
7 - Compete às comissões especializadas permanentes: 
 
a) Elaborar estudos, pareceres, relatórios e informações a pedido de outros órgãos 
do Conselho ou por sua iniciativa; 
b) Propor ao presidente a realização dos estudos que considerem necessários ao 
desempenho das suas funções; 
c) Eleger, de entre os seus membros, um presidente, que assegura a direção dos 
trabalhos e a ligação com os restantes órgãos do Conselho, tendo voto de qualidade 
nas deliberações a tomar. 
 

Artigo 11.º 
Conselho coordenador 

 
1 – O conselho coordenador é composto pelo presidente, pelos quatro vice-
presidentes e pelos presidentes das comissões especializadas. 
2 - Compete ao conselho coordenador: 
 
a) Coadjuvar o presidente no desempenho das suas funções; 
b) Preparar as reuniões do plenário; 
c) Aprovar a proposta de orçamento e as suas alterações; 
d) Elaborar o programa de atividades do Conselho; 
e) Executar as deliberações do plenário; 
f) Elaborar as propostas de regulamento que se mostrem necessárias. 
 

Artigo 12.º 
Conselho administrativo 

 
1. O conselho administrativo é constituído pelo presidente do Conselho, que a ele 
preside, pelos vice-presidentes e pelo secretário-geral. 
2. Compete ao conselho administrativo: 



 
 
 

 
a) Preparar as propostas orçamentais e as contas; 
b) Controlar a legalidade dos atos do Conselho nos domínios administrativo e 
financeiro; 
c) Autorizar a constituição do fundo de maneio e apreciar e controlar a sua 
utilização. 
 
3. O presidente do Conselho pode delegar num dos vice-presidentes a competência 
que lhe é atribuída pelo n.º 1 deste artigo. 

 
Artigo 13.º 

Secretário-geral 
 
1 - O Conselho dispõe de um secretário-geral. 
2 - Compete ao secretário-geral: 
 
a) Apoiar o funcionamento dos órgãos do Conselho sob a orientação do presidente; 
b) Preparar os estudos e as informações que se mostrem necessários; 
c) Coordenar os serviços de apoio técnico e administrativo e assegurar o expediente 
relativo ao funcionamento dos órgãos do Conselho; 
d) Participar, sem direito a voto, nas reuniões do plenário, da comissão permanente 
de concertação social, do conselho coordenador e das comissões especializadas e 
elaborar as respetivas atas; 
e) Exercer quaisquer outras competências que lhe sejam delegadas pelo presidente 
do Conselho, bem como as demais previstas nos regulamentos internos. 
 
3 - O secretário-geral é designado pelo presidente do Conselho, ouvido o plenário, 
pelo período correspondente à legislatura da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, mantendo-se em funções até à data da tomada de posse do 
novo titular do cargo. 
 

Artigo 14.º 
Regulamentos Internos 

 
1 - O plenário aprova, sob proposta do conselho coordenador, o respetivo 
regulamento de funcionamento, bem como os relativos aos restantes órgãos do 
Conselho, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
2 - Cabe à comissão permanente de concertação social aprovar o respetivo 
regulamento de funcionamento. 
 

Artigo 15.º 
Funcionamento dos órgãos 

 
1 - Salvo disposição em contrário, os órgãos colegiais do Conselho deliberam por 
maioria simples, tendo o presidente voto de qualidade. 
2 - O direito de voto é pessoal, sem prejuízo do n.º 5 do artigo 9.º. 



 
 
 

3 - As reuniões dos órgãos do Conselho podem ser públicas no que concerne à fase 
de votação, desde que tal seja deliberado pela maioria dos seus membros. 

 
 

Artigo 16.º 
Sede e apoios 

 
1 - O Conselho dispõe de sede própria e de serviços de apoio técnico e 
administrativo. 
2 – Para o desempenho das suas atribuições, o Conselho pode dispor da informação 
estatística necessária, designadamente a que é recolhida e tratada pela autoridade 
estatística regional. 
3 - O Conselho pode solicitar, através do conselho coordenador, estudos, trabalhos 
ou pareceres a entidades públicas ou privadas. 
4 – Pode ainda o Conselho solicitar outras informações ao Governo Regional, 
incluindo a presença de pessoas que possam contribuir para o esclarecimento das 
matérias em análise. 
 

Artigo 17.º 
Autonomia do Conselho 

 
1 – O Conselho é dotado de autonomia administrativa. 
2- Os meios financeiros necessários ao funcionamento do Conselho são inscritos no 
Orçamento da Região Autónoma dos Açores. 
3 - A forma de pagamento das despesas suportadas pelos membros do Conselho é 
fixada por decreto regulamentar regional. 
 

Artigo 18.º 
Pessoal 

 
Os serviços de apoio técnico e administrativo ao Conselho dispõem de pessoal 
constante de quadro próprio a fixar por decreto regulamentar regional. 

 
Artigo 19.º 

Dispensa do exercício efetivo de funções 
 
1 - Os membros do Conselho têm direito a serem dispensados do exercício das suas 
funções profissionais pelo período necessário para assistir às reuniões para que 
tenham sido convocados até ao máximo de 10 dias úteis por ano. 
2 - Os membros do Conselho que pretendam exercer o direito previsto no número 
anterior deverão avisar, por escrito, a entidade empregadora com, pelo menos, três 
dias de antecedência. 
3 - Os custos com remunerações e encargos sociais relativos às dispensas 
concedidas a membros do Conselho que sejam trabalhadores por conta de outrem 
do sector privado ou das empresas públicas, suportados pelas respetivas entidades 
empregadoras, são reembolsáveis através da verba a que se refere o artigo 18.º. 



 
 
 

4 - As dispensas previstas neste artigo são equiparadas a serviço efetivo para todos 
os efeitos legais. 
 

Artigo 20.º 
Arbitragem 

 
1 - As competências atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 de setembro, 
ao Conselho Económico e Social consideram-se feitas ao Conselho Económico e 
Social dos Açores, com as especificidades constantes dos números seguintes. 
2 – As referências feitas no mesmo diploma ao secretário-geral do Conselho 
Económico e Social consideram-se feitas ao secretário-geral do Conselho Económico 
e Social dos Açores. 
3 – A lista de árbitros presidentes e as listas de árbitros dos trabalhadores e dos 
empregadores, referidas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 
de setembro, são compostas por cinco árbitros cada. 
4 – Cada lista é válida por um período de cinco anos, sem prejuízo de manter a sua 
validade até à assinatura dos termos de aceitação por parte dos membros da lista 
que a substitua. 
5 – O sorteio de árbitro efetivo e de suplente a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 de setembro, deve ser feito através de cinco bolas 
numeradas, correspondendo a cada número o nome de um árbitro, com exceção dos 
que estejam impedidos ou que estejam em funções de árbitro efetivo em arbitragem 
em curso. 
6 – No exercício dos poderes conferidos pelo n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
259/2009, de 25 de setembro, se um ou ambos os representantes não estiverem 
presentes à hora marcada, o presidente do Conselho Económico e Social designa 
funcionários do Conselho ou da direção regional responsável pela área laboral, em 
igual número, para estarem presentes no sorteio. 
 

 
Artigo 21.º 

Norma transitória 
 

1 - Para o exercício do primeiro mandato, o Presidente do Conselho deve ser eleito, 
nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, no prazo de 60 dias a contar 
da data de entrada em vigor do presente diploma. 
2 - O novo Presidente do Conselho tomará posse no prazo de 30 dias, a contar da 
data da sua eleição. 
3 - Para o exercício do primeiro mandato, o Presidente do Conselho empossa os 
restantes membros do Conselho no prazo de 90 dias a contar da data da sua tomada 
de posse. 
4 - O Presidente do Governo Regional mantém-se em funções, como Presidente do 
Conselho, até à data da tomada de posse do novo Presidente do Conselho. 
5 - Os restantes membros do Conselho mantêm-se em funções até à data da tomada 
de posse dos novos membros. 



 
 
 

6 - O atual secretário-geral mantém-se em funções até à data da designação do novo 
secretário-geral. 

 
Artigo 22.º 

Regulamentação 
 

O presente diploma será regulamentado por decreto regulamentar regional no 
prazo de 90 dias. 
 

Artigo 23.º 
Norma revogatória 

 
É revogado o Decreto Legislativo Regional n.º 9/2003/A, de 12 de março, alterado 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2004/A, de 3 de junho. 
 

Artigo 24.º 
Entrada em vigor 

 
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
 
Horta, 3 de maio de 2017 
 
 

Os Deputados, 

 

Duarte Freitas 

 

Luis Maurício  

 

Mónica Seidi 



 
 
 

 

António Vasco Viveiros  

 

Paulo Parece 

 

Maria João Carreiro 

 

 

 
 
 
 


