
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIAO AUTONOMA DOS A CORES 

Gabinete da Presidencia 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.o 1712018 

QUART A ALTERA<;AO AO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.0 12/2014/A, DE 

9 DE JULHO, ALTERADO PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.0 112016/A, 

DE 8 DE JANEIRO, PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.0 9/2016/A, DE 18 

MAIO E PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.0 112018/A, DE 3 DE JANEIRO, 

QUE REGULAMENTA 0 SISTEMA DE INCENTIVOS PARA A COMPETITIVIDADE 

EMPRESARIAL - COMPETIR+ 

0 Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial, designado de COMPETIR+, foi 

criado pelo Govemo Regional dos A~ores, visando promover o desenvolvimento sustentavel 

da economia regional, refowar a competitividade, a capacidade de penetra~ao em novos 

mercados e a intemacionaliza~ao das empresas regionais, assim como alargar a base econ6mica 

de exporta~ao da Regiao Aut6noma dos A~ores. 

0 COMPETIR+ encontra-se estruturado em subsistemas de incentivos que traduzem linhas de 

apoio especfficas e adequadas ao estadio de desenvolvimento regional, procurando, 

nomeadamente, responder a necessidades das empresas nas vertentes do fomento do 

alargamento da base econ6mica de exporta~ao, da internacionaliza~ao, do urbanismo 

sustentavel integrado, da inova~ao e qualifica~ao, do empreendedorismo, do desenvolvimento 

locale, por Ultimo, da eficiencia empresarial. 

Embora o primeiro objetivo do COMPETIR+ seja a cria~ao de emprego duravel e sustentavel, 

esse objetivo nao tern sido atingido na sua plenitude. 

De facto, entre 2014 e 2017, o emprego precario tern vindo a aumentar nos A~ores. Segundo os 

dados do Servi~o Regional de Estatfstica, em 2014 o peso dos contratos a termo no global da 
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popula~ao empregada por conta de outrem era de 16,1 %, e em 2017 o valor aumentou para 

20%. Inversamente, os contratos sem termo, que em 2014 representavam 80,3% dos contratos, 

em 2017 representavam apenas 77,2% do total. Estes dados incluem tambem a popula~ao 

empregada no setor publico onde a propor~ao de trabalhadores com contratos a termo certo e 

menor. Assim, e certo que no setor privado as propor~5es de contratos a termo sao 

consideravelmente superiores aos valores supracitados. Esta trajet6ria reflete urn forte aumento 

da precariedade nos A~ores, que o aumento da popula~ao empregada nao impediu. 

0 aumento da propor~ao de contratos a termo significa tambem menores rendimentos. Segundo 

o "Bar6metro das Crises n.0 18", publicado pelo Observat6rio das Crises e Altemativas do 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em setembro de 2017, a remunera~ao 

media mensal a nivel nacional dos contratos sem termo era de 877€, enquanto que nos contratos 

a termo nao ultrapassava OS 777€. 

No que diz respeito ao acompanhamento da aplica~ao dos incentives atribufdos aos promotores 

dos projetos apoiados pelo COMPETIR+, exige-se uma maior transparencia e fiscaliza~ao ao 

longo do tempo. Alem da disponibiliza~ao de informa~ao publica adicional relativa aos postos 

de trabalho, vfnculos laborais, e a sua manuten~ao em cada projeto apoiado, e fulcral que a sua 

fiscaliza~ao inclua a participa~ao de representantes dos trabalhadores. 

Importa, portanto, que tres anos ap6s a entrada em vigor do COMPETIR+, se reforcem as 

medidas previstas com vista a estabiliza~ao do emprego criado, o que, previsivelmente, ten1 

como efeito o aumento de rendimentos e o aumento da estabilidade profissional dos 

trabalhadores das empresas apoiadas por este instrumento de incentives. 

Considerando que o COMPETIR+ e o principal instrumento da polftica de incentives ao 

investimento privado para o periodo 2014-2020 e considerando a sua importancia para a cria~ao 

de emprego; 
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Considerando que urn dos objetivos do COMPETIR+ e promover a cria~ao de emprego dunivel 

e sustentavel e que este objetivo esta longe de estar a ser plenamente cumprido; 

Considerando o aumento da precariedade laboral na Regiao Aut6noma dos A~ores e o impacto 

que tern no rendimento e no risco de pobreza; 

Considerando a importancia da estabilidade laboral para o desenvolvimento socioecon6mico 

da Regiao e para o combate as desigualdades sociais e a pobreza; 

Considerando a pertinencia do acompanhamento da evolu~ao das empresas subsidiadas com 

verbas publicas ao abrigo do COMPETIR+, a bern do rigor e da transparencia da utiliza~ao dos 

dinheiros publicos. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores decreta, nos termos da alfnea 

a) do n.0 1 do artigo 227.0 da Constitui~ao da Republica Portuguesa e do n.0 1 do artigo 37.0
, da 

alfnea g) do n.0 2 do artigo 54.0 e da alfneaj) do artigo 67.0 do Estatuto Polftico-Administrativo 

da Regiao Aut6noma dos A~ores, o segumte: 

Artigo 1.0 

Os artigos 17.0
, 18.0

, 20.0 e 21.0 do Decreto Legislative Regional n.0 12/2014/A de 9 de julho, 

alterado pelo Decreto Legislative Regional n.0 1/2016/A, de 8 de janeiro, pelo Decreto 

Legislative Regional n.0 9/2016/A, de 18 maio de 2018 e pelo Decreto Legislative Regional n.0 

1/2018/A, de 3 de janeiro, passam a ter a seguinte reda~ao: 

<<.Artigo 17. o 

[ ... ] 

1- Os promotores ficam sujeitos as seguintes obriga~oes: 

a)[ ... ] 

b)[ ... ] 
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c)[ .. . ] 

d)[ . .. ] 

e)[ ... ] 

f) [ ... ] 

g)[ ... ] 

h)[ ... ] 

i) [ .. . ] 

j) [ . .. ] 

k)[ .. . ] 

1) [ .. . ] 

m) [ . . . ] 

n)[ ... ] 
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o) Os promotores ficam obrigados a celebrar contratos de trabalho por tempo 

indeterminado com, pelo menos, 50% dos seus trabalhadores, ou 35% no caso das micro 

e pequenas empresas, sendo o arredondamento feito por excesso; 

p) Por motivos associados a sazonalidade de atividades que resultem no refor~o de 

encomendas, ou outros fatores que redundem num acrescimo de labora~ao e o 

consequente aumento do nllinero de trabalhadores, a obrigatoriedade assumida na alinea 

anterior pode nao ser observada, por perfodos nunca superiores a tres meses por ano, 

condi~ao obrigatoriamente comunicada, com a devida justifica~ao, a entidade 

avaliadora; 

q) Na ocorrencia de doen~a prolongada do trabalhador ou licen~as e dispensas 

relacionadas com a prote~ao na parentalidade previstas no artigo 35.0 do C6digo do 

Trabalho, este pode ser substitufdo pelo tempo do seu impedimento, de forma 

temporaria, por outro trabalhador com contrato a termo certo, ap6s comunica~ao de tal 

condi~ao a entidade avaliadora, no prazo de quinze dias uteis; 

r) Anterior alinea o). 

2 - Os casos referentes as alineas p) e q) sao reportados pela dire~ao regional com 

competencia na materia a Comissao de Acompanhamento. 
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1- [ ... ] 

a) [ ... ] 

b)[ .. . ] 

c)[ ... ] 

d)[ ... ] 

e)[ ... ] 

f) [ ... ] 

g)[ ... ] 

h)[ ... ] 

i) [ ... ] 

j) [ ... ] 
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Artigo 18.0 

[ ... ] 

k) Acompanhar a execu9ao dos projetos, promover a verifica9ao ffsica dos 

investimentos, assim como acompanhar a efetiva cria~ao, preenchimento e manutenvao 

dos postos de trabalho previstos no projeto/atividade, incluindo a verificavao dos 

respetivos contratos de trabalho; 

1) [ .. . ] 

m) [ ... ] 

n) [ ... ] 

o) [ ... ] 

p) [ .. . ] 

q) [ ... ] 

2 - [ ... ] 

3 - [ .. . ] 
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1- [ ... ] 

2- [ ... ]: 

a) [ ... ] 
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Artigo 20.0 

[ ... ] 

b) Diretor regional com competencia em materia de emprego e qualifica~ao 

profissional; 

c) Diretor regional com competencia em materia de turismo; 

d) Diretor regional com competencia em materia de ciencia e tecnologia; 

e) Diretor regional com competencia em materia de energia; 

f) Urn representante da Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos A~ores 

(SDEA), EPER; 

g) Dois representantes da Camara do Comercio e Industria dos A~ores; 

h) Urn representante da Associa~ao dos Industriais de Constru~ao Civil e Obras 

PUblicas dos A~ores; 

i) Urn representante de cada uma das centrais sindicais. 

3 - [ ... ] 

Artigo 21.0 

[ ... ] 

1- 0 Govemo Regional disponibilizara anualmente, ate ao dia 31 de mar~o, nomeadamente 

atraves de divulga~ao eletr6nica no Portal do Govemo Regional, urn relat6rio de todos 

os incentivos atribufdos ao abrigo do presente diploma no ano anterior, onde consta 

obrigatoriamente: 

a) [ ... ] 

b) [ ... ] 

c) [ ... ] 

d) [ ... ] 
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e) [ ... ] 

f) [ ... ] 
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g) Classifica~ao portuguesa da atividade econ6mica (CAE). 

2- Nos casos em que haja postos de trabalho resultantes do projeto/atividade, ha, 

obrigatoriamente, monitoriza~ao e publica~ao anual no Portal do Governo Regional, 

durante os cinco anos subsequentes ao infcio do projeto/atividade, ou tres anos no caso das 

pequenas e medias empresas, do ntimero de postos de trabalho preenchidos e dos vfnculos 

contratuais estabelecidos no ambito do projeto/atividade. » 

Artigo 2.0 

Entrada em vigor 

0 presente diploma entra em vigor trinta dias ap6s a sua publica~ao. 

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores, na Horta, em 13 de 

dezembro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Legislativa 

da Regiao Aut6noma dos A~ores 

Ana Lufsa Pereira Lufs 
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