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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL QUE TOME INICIATIVA DE TRANSFORMAÇÃO 

DO SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA DOS AÇORES EM INSTITUTO PÚBLICO 

REGIONAL 

 

Tem resultado com alguma clareza que a fiabilidade da informação socioeconómica, 

desde logo na produção estatística, assume fulcral importância para os agentes 

económicos, e para a boa decisão política, contribuindo para objetivos genéricos de 

transparência e boa governança. 

Nesse sentido, o papel desempenhado nos Açores pelo seu serviço de estatística oficial, 

determina a necessária ausência de fatores de subjetividade nos atos produzidos por 

aquele serviço. 

A independência face ao poder político e a não intervenção no debate político são 

razões que assumem importância vital para que se concretizem objetivos de informação 

rigorosa e atempada, imune aos humores de qualquer tutela política. 

Tais desideratos não se podem subjugar a um serviço integrado numa administração 

sujeita à tutela politico-partidária. 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do PSD/Açores propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores aprove a seguinte Resolução: 

1 – Até 31 de Dezembro de 2018, o Governo Regional deverá apresentar à ALRAA uma 

proposta de Decreto Legislativo Regional para a criação do Instituto Regional de 

Estatística dos Açores, adiante designado por IRAE, que funcionará como autoridade 

estatística independente para as estatísticas oficiais de interesse exclusivo da Região e 

como delegação do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE, I. P.) para as estatísticas 

oficiais de âmbito nacional. 

2 – O IREA deverá revestir a natureza de Instituto Público Regional. 
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3 – O IREA deverá integrar a estrutura do Sistema Estatístico Nacional, nos termos da Lei 

n.º 22/2008, de 13 de maio. 

4 – O presidente do IREA deverá ser eleito pela Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que 

superior à maioria dos Deputados em efetividade de funções, sob proposta do Governo 

Regional.  

 

Ponta Delgada, 12 de abril de 2018 

 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores, 

 


