
                                                                                          

                                                                               
 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa  

da Região Autónoma dos Açores 

 

 

Assunto: Projeto de Resolução – Recomenda ao Governo Regional que encete diligências junto 
do Governo da República para que seja reaberto o processo de candidaturas das empresas dos 
Açores às Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do PRR 
 
 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores entrega à Mesa da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores e a V. Ex.ª, nos termos regimentais aplicáveis, o Projeto de Resolução em epígrafe. 

 

Solicita-se, ainda, a deliberação de urgência e dispensa de exame em comissão, ao abrigo das disposições 

estatutárias e regimentais aplicáveis. 

 

 

Horta, 20 de outubro de 2021 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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Projeto de Resolução 

Recomenda ao Governo Regional que encete diligências junto do Governo da República para que 
seja reaberto o processo de candidaturas das empresas dos Açores às Agendas Mobilizadoras 

para a Inovação Empresarial do PRR 
 

O Plano de Recuperação e Resiliência prevê para os Açores 697 ME, dos quais 580 ME são geridos 
diretamente pelo Governo Regional e 117 ME geridos pelo Governo da República. 

Os 117 ME geridos pelo Governo da República incluem-se nas chamadas Agendas Mobilizadoras para a 
Inovação Empresarial que visam “consolidar e expandir sinergias entre o tecido empresarial e o sistema 
científico e tecnológico em Portugal, contribuindo para o incremento da competitividade e resiliência da 
economia portuguesa, com base em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da estrutura 
produtiva”. 

Considerando que, no processo de candidaturas realizado, que terminou no passado dia 30 de 
setembro, não foi assegurada a divulgação nem a transparência que permitisse uma igualdade de 
oportunidade para todas as empresas da Região Autónoma dos Açores o que resultou num processo 
pouco participado.  

Considerando que foram contratadas pelo Governo Regional dos Açores consultoras com vista à 
elaboração de agendas mobilizadoras, o que resultou em três agendas que incluem empresas e 
entidades públicas.  

Considerando que empresas e associações empresariais de vários sectores têm feito críticas justas à 
forma como decorreu o processo de candidaturas, nomeadamente à falta de informação. 

Considerando que, apesar de estarem envolvidas entidades do Governo Regional, não está claro quais 
foram os critérios de seleção das empresas e entidades públicas e privadas para liderar e participar nos 
consórcios das candidaturas apresentadas. 

Considerando que grande parte do tecido económico regional, constituído essencialmente por pequenas 
e médias empresas, não teve a oportunidade de apresentar candidaturas às Agendas Mobilizadoras 
para a Inovação Empresarial devido à escassa divulgação existente. 

Considerando que importa restaurar a confiança por parte da sociedade açoriana na forma como é 
conduzida a gestão dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 



                                                                                          

                                                                               
 
 

Assim, por proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nos termos estatutários e 
regimentais legalmente aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
recomenda ao Governo Regional que encete diligências junto do Governo da República para que 
seja reaberto o processo de candidaturas das empresas dos Açores às Agendas Mobilizadoras 
para a Inovação Empresarial do PRR. 

 

  

 

Horta, 20 de outubro de 2021 

 


