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Proposta de Decreto Legislativo Regional nº35/XI – “Segunda alteração ao DLR 

Nº5/2010/A/, de 23 de fevereiro, que estabelece o sistema de incentivos à produção de 

energia a partir de fontes renováveis da RAA – PROENERGIA” 

 

Parecer 

Em resposta ao ofício de 26 de fevereiro de 2019 sobre a Proposta de Decreto Legislativo 

Regional nº35/XI – “Segunda alteração ao DLR Nº5/2010/A/, de 23 de Fevereiro, que estabelece o 

sistema de incentivos à produção de energia a partir de fontes renováveis da RAA – PROENERGIA”,  

e em face dos pareceres obtidos das Misericórdias que se pronunciaram, emite-se o  

Parecer da URMA: 

1.A URMA felicita pela proposta de alteração ao enquadramento legal que estabelece o 

sistema de incentivos à produção de energia a partir de fontes renováveis da RAA, 

nomeadamente as alterações que se prendem com a simplificação dos processos de 

atribuição dos incentivos, a alteração dos montantes mínimos dos mesmos, bem como 

dos limites máximos de incentivo no caso das entidades promotoras pertencentes ao 

setor social. 

2.A URMA aprova, na generalidade, o documento proposto. 

3.Na especialidade, a URMA recomenda: 

a) que seja prevista a acumulação de incentivos, com outros, de natureza similar ou não, 

nomeadamente para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) que, na 

generalidade, não possuem receitas próprias, derivadas de outras fontes, para suportar 

a componente não apoiada dum investimento desta natureza e que, por essa razão, não 

recorrerão ao PROENERGIA ou verão seriamente comprometida a operacionalização de 

qualquer projeto neste âmbito; 

b) uma forte divulgação do PROENERGIA junto dos potenciais promotores; 

Angra do Heroísmo, 26 de março de 2019. 
 

O Presidente da Mesa Coordenadora da União Regional  
das Misericórdias dos Açores 
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