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c) Assegurar a coopera9ao intemacional com outras 
autoridades centrais, no ambito dos instrumentos juridicos 
intemacionais aplicaveis a atividade da DSIC; 

d) Exercer as demais competencias que a legisla9ao 
reguladora da identifica9ao criminallhe comete. 

Artigo 6.0 

Dire~ao de Servi~os Financeiros 

A Dire9ao de Servi9os Financeiros, abreviadamente 
designada por DSF, compete: 

a) Gerir os or9amentos da responsabilidade da DGAJ; 
b) Coordenar a elabora9aO, a exeCU9aO e pro ceder a 

avalia9ao da gestao or9amental, financeira e contabilistica 
dos tribunais; 

c) Elaborar os docurnentos de gestao previsional e de 
presta9ao de contas; 

d) Arrecadar receitas; 
e) Colaborar com os servi9os da DGAJ, com os ad

ministradores judiciarios e com os secretarios de justi9a 
no planeamento dos projetos e atividades dos tribunais e 
respetiva or9amenta9ao e no estabelecimento de medidas 
de controlo intemo; 

f) Proceder ao inventario do patrimonio da DGAJ e dos 
tribunais e garantir a gestao de stocks. 

Artigo 7.0 

Unidades organicas flexiveis 

0 nfunero maximo de unidades organicas flexiveis da 
DGAJ e fixado em treze. 

Artigo 8.0 

Revoga~ao 

Erevogada aPortarian.0 388/2012, de 29 denovembro. 

Artigo 9.0 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publica9ao. 

0 Ministro das Finan9as, Mario Jose Gomes de Freitas 
Centeno, em 7 de fevereiro de 2017.- A Ministra da 
Justi9a, Francisca Eugenia da Silva Dias Van Dunem, em 
30 de novembro de 2016. 

REGIAO AUTONOMADOS AGO RES 

Assembleia Legislativa 

Resolu~ao da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A~ores n.0 2/2017/A 

Conta de gerencia da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A~ores referente ao ano 2015 

A Assembleia Legislativa da Regiao Autonoma dos 
A9ores resolve, nos termos do disposto na alineap) do 
n.0 1 do artigo 227.0 e no n. 0 1 do artigo 232.0 da Consti
tui9a0 da Republica Portuguesa, na alinea b) do n.0 1 do 
artigo 42.0 do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao 

Autonoma dos A9ores e non. o 2 do artigo 50. o do Decreta 
Legislativo Regional n.0 54/2006/A, de 22 de dezembro, 
com as altera96es introduzidas pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.0 '3/2009/A, de 6 de mar9o, e 43/2012/A, de 
9 de outubro, aprovar a Conta de Gerencia daAssembleia 
Legislativa da Regiao Autonoma dos A9ores, referente 
ao ano 2015. · 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A9ores, na Horta, em 18 de janeiro de 
2017. 

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luisa 
Luis. 

Resolu~ao da Assembleia Legislativa da Regiao 
.Aut6noma dos A~ores n.0 3/2017/A 

Recomenda a realiza~ao de urn estudo sobre a absten~ao eleitoral 
nos A~ores - Absten~ao tecnica e absten~ao 

consciente: Evolu~ao, causas e formas de combate 

A elei9ao para a Assembleia Legislativa da Regiao 
Autonoma dos A9ores realizada no passado dia 16 de 
outubro registou a mais alta taxa de absten9ao verificada 
nurnas elei96es legislativas regionais desde o inicio do 
processo autonomico democratico, culminando urna ten
dencia evolutiva crescente, de niveis proximos dos 30 %, 
em 1976, para cerca de 59,2 %, quarenta anos depois. Alias, 
nos tres ultimos atos eleitorais para o Parlamento Regional 
a absten9ao cifrou-se sempre acima dos 50 %. 

Este comprovado declinio da participa9aO eleitoral e 
urn fenomeno documentado das democracias ocidentais 
e, no caso portugues, verifica-se tambem em atos eleito
rais de ambito nacional. Porem, nos A9ores a media da 
absten9aO eleitoral e superior a verificada a nivel do Pais 
nos varios tipos de atos eleitorais, 0 que pode indiciar que 
o fenomeno se reveste de caracteristicas particulares no 
caso da Regiao. 

Acresce que a Regiao, particularmente desde a implan
ta9ao do sistema de recenseamento automatico associado 
ao Cartao do Cidadao, regista urn nfunero muito elevado 
de eleitores face a popula9a0 residente aferida atraves 
dos Censos, e em algumas ilhas existem ate mais elei
tores registados do que habitantes. Estes dados parecem 
apontar para uma desadequa9ao dos cademos eleitorais 
existentes e para urn empolamento, por via do sistema de 
recenseamento vigente, do nfunero de eleitores na Regiao, 
admitindo-se, portanto, a possibilidade de haver urna com
ponente significativa dos niveis de absten9ao resultante de 
aspetos tecnicos e juridicos. 

Independentemente das multiplas causas e razoes, que 
importa apurar com rigor, este estado de coisas convoca 
toda a sociedade a9oriana a urna profunda reflexao sabre 
OS niveis de participa9a0 politica e nao pode deixar de 
mobilizar todos os agentes politicos para urn processo 
de busca de solu96es. Ainda que se tenha de considerar a 
absten9ao eleitoral como urna das potenciais consequencias 
do proprio processo democratico, ultrapassado urn certo 
patamar, e a propria legitimidade do sistema que passa a 
estar em jogo, degradando-se a sua capacidade efetiva de 
resl?onder aos anseios e as necessidades dos cidadaos. 

E obriga9ao dos agentes politicos, e particularmente 
dos partidos com representa9ao parlamentar, promover 
o conhecimento mais aprofundado possivel das caracte
risticas e possiveis fundainentos dos elevados valores da 
absten9ao eleitoral na Regiao, de modo a que, quer no 
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ambito da sua as:ao politica, quer na esfera da sua compe
tencia legislativa, se possam desenhar e implementar as 
solus:oes mais eficazes. 

Sem prejufzo de urn alargado debate publico, que 
envolva OS varios setores da sociedade civil, e fundamen
tal que, com a maior celeridade possfvel, os representantes 
eleitos dos as:orianos disponham de uma analise cientffica 
rigorosa, com recurso a investigas:ao e ao pensamento 
especializado que se produz na Regiao e no pais sobre 
a materia em causa, de modo a garantir a adequas:ao e 
eficacia das medidas que se venham a tomar. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma 
dos As:ores resolve, nos termos regimentais aplicaveis e 
ao abrigo do disposto no n.0 3 do artigo 44.0 do Estatuto 
Politico-Administrative da Regiao Aut6noma dos As:ores, 
solicitar a Universidade dos As:ores que, desenvolvendo as 
parcerias tidas por adequadas com reputados especialistas 
nacionais com trabalhos publicados na area do estudo do 
fen6meno da abstens:ao ou com os respetivos centros de 
investigas:ao, elabore urn estudo, de cariz cientffico, sobre 
A Absten9iio Eleitoral nos A9ores- Absten9iio Tecnica 
e Absten9iio Consciente: Evolu9iio, Causas e Formas de 
Combate, integrando os seguintes termos: 

1 - Sem prejuizo da abordagem tecnica a ser desenvol
vida e da defmis:ao dos respetivos pressupostos cientificos 

entendidos por adequados em trabalhos deste tipo, o estudo 
proposto deve contemplar: 

a) A abstens:ao no Estado de Direito Democratico. 
Impactos e consequencias; 

b) Legitimidade e representatividade; 
c) A abstens:ao de 1976 a 2016 nos As:ores; 
d) 0 peso da absterts:ao tecnica e respetiva evolus:ao; 
e) Razoes e causas na genese da abstens:ao: tecnica e 

consciente; 
f) Medidas -legais, administrativas, procedimentais 

ou outras - para eliminar a abstens:ao tecnica e reduzir a 
abstens:ao consciente; 

g) Formas de materializas:ao pratica desse objetivo. 

2 - 0 presente estudo deve ser elaborado no prazo 
maximo de urn ano ap6s a publicas:ao desta resolus:ao. 

3 - 0 estudo deve ser publicado, integralmente e com 
o devido destaque, na pagina eletr6nica da Assembleia 
Legislativa da Regiao Aut6noma dos As:ores. 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos As:ores, na Horta, em 19 de janeiro de 
2017. 

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luisa 
Luis. 
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c) Assegurar a cooperac;ao internacional com outras 
· autoridades centrais, no ambito dos instrumentos juridicos 
intetnacionais aplica.veis a atividade da DSIC; 

d) Exercer as demais competencias que. a legislac;ao 
reguladora da identificac;ao criminallhe comete. 

Artigo 6.0 

'Dire~lio de Servi~os Financeiros 

A Direc;ao de Servic;os Financeiros, abreviadamente 
designada par DSF, compete: 

a) Gerir os orc;amentos da responsabilidade da DGAJ; 
b) Coordenar a elaborac;ao, a execuc;ao e proceder a 

avaliac;ao da gestao orc;amental, financeira e contabilistica 
dos tribunais; · · 

c) Elaborar os documentos de gestao previsional e de 
prestac;ao de contas; 

d) Arrecadar receitas; 
e) Colaborar com os servic;os da DGAJ, com os ad

ministradores judichirios e com os secretarios de justic;a 
.no planeamento dos projetos e atividades dos tribunais e 
respetiva orc;amentac;ao e no estabelecimento de medidas 
de controlo intemo; 

f) Proceder ao inventario do patrimonio da DGAJ e dos 
tribunais e garantir a gestao de stocks. 

Artigo 7.0 

Unidades organicas flexiveis 

0 numero maximo de unidades organicas flexiveis da 
DGAJ e fixado em treze. 

Artigo 8.0 

Rcvoga~lio 

E revogada a Portaria n. o 3 88/20 12, de 29 de nov em bro. 

Artigo 9.0
, • 

Entrada em vigor 

A presente potiaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicac;ao. · · 

0 Ministro das Financ;as, Milrio Jose Gomes de Freitas 
Centeno, em 7 de fevereiro de 2017. -A Ministra da 
Justic;a, Francisca Eugenia da Silva Dias Van Dunem, em 
30 de novembro de 2016. 

REGIAO AUTO NOMA DOS A~ORES 

Assembleia Legislativa 

Resolu!(ao da Assembleia Legislativa da Regiao 
· Aut6noma dos A!(ores n.0 2/2017/A 

Conta de gerencia da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A!;ores referente ao ano 2015 

A Assembleia Legislativa da Regiao Autonoma dos 
· Ac;ores resolve, nos termos do disposto na alinea p) do 
n.0 1 do artigo 227.0 e no n.0 1 do artigo 232.0 da Consti
tuic;ao da Republica Portuguesa, na alinea b) do n. o 1 do 
artigo 42.0 do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao 

Autonoma dos Ai;ores e no n.0 2 do artigo 50.0 do Decreta 
Legislativo Regional n. 0 54/2006/ A, de 22 de dezembro, 
com as alterac;5es introduzidas pelos Decretos Legislativos · 
Regionais n.0 .3/2009/A, de 6 de marc;o, e 43/2012/A, de 
9 de outubro, aprovar a Conta de Gerencia daAssembleia 
Legislativa da Regiao Autonoma dos Ac;ores, referente 
ao ana 2015. 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao 
Autonoma dos Ac;ores, na Horta, em 18 de janeiro de 
2017. 

A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luisa 
Luis. 

Resolu!(ao da Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A!(ores ·n.0 3/2017/A 

Recomenda a realiza!;liO de urn estudo sobre a absten!;iio eleitoral 
nos A!;ores - [l.bsten!;lio tecnica e absten!;liO 

consciente: Evolu!;lio, causas e formas de com bate 

A eleic;ao para a Assembleia Legislativa da Regiao 
Autonoma dos Ac;ores realizada no passado dia 16 de 
outubro registou a mais alta taxa de abstenc;ao verificada 
numas eleic;5es legislativas regionais desde o inicio do 
processo autonomico democratico, culminando uma ten
dencia evolutiva crescente, de niveis proximos dos 30 %, 
em 1976, para cerca de 59,2 %, quarenta anos depois. Alias, 
nos tres ultimos atos eleitorais para o Parlamento Regional 
a abstenc;ao cifrou-se sempre acima dos 50 %. 

Este comprovado declinio da participac;ao eleitora:l e 
urn fenomeno documentado das democracias ocidentais 
e, no caso portugues, verifica-se tambem em atos eleito
rais de ambito nacional. Porem, nos Ac;ores a media da 
abstenc;ao eleitoral e superior a verificada a nivel do Pais 
nos varios tipos de atos eleitorais, 0 que pode indiciar que 
o fenomeno se reveste de caracterfsticas particulares no 
caso da Regiao. 

. Acresce que a Regiao, particularmente desde a implan
tac;ao do sistema de recenseamento automatico associado 
ao Cartao do Cidadao, regista urn nlimero muito elevado 
de eleitores face a populac;ao residente aferida atraves 
dos Censos, e em algumas ilhas existem ate mais elei
tores registados do que habitantes. Estes dados parecem 
apontar para uma desadequac;ao dos cademos eleitorais 
exis~entes e para urn empolamento, por via do sistema de 
recenseamento vigente, do numero de eleitores na Regiao, 
admitindo-se, portanto, a possibilidade de haver uma com
ponente significativa dos niveis de abstenc;ao resultante de 
aspetos tecnicos e juridicos. 
. Independentemente das multiplas causas e raz5es, que 
importa apurar com rigor, este estado de coisas convoca 
toda a sociedade ac;oriana a uma profunda reflexao sabre 
os niveis de participac;ao politica e nao pode deixar de 
mobilizar todos os agentes politicos para urn processo 
de busca de soluc;5es. Ainda que se tenha de considerar a 
abstenc;ao eleitoral como uma das potenciais consequencias 
do proprio processo democratico, ultrapassado urn certo 
patamar, e a propria legitimidade do sistema que passa a 
estar emjogo, degradando-se a sua capacidade efetiva de 
responder aos anseios e as necessidades dos cidadaos. 

E obrigac;ao dos agentes politicos, e particularmente 
dos partidos com representac;ao parlamentar, promover 
o conhecimento mais aprofundado passive! das caracte
risticas e possfveis fundarnentos dos elevados valores da 
abstenc;ao eleitoral na Regiao, de modo a que, quer no 
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ambito da sua a9ao politica, quer na esfera da sua compe
tencia legislativa, se possam desenhar e implementar as 
solu9oes mais eficazes. 

Sem prejufzo de urn alargado debate pub~ico, que 
envolva OS varios setores da sociedade civil, e fundamen
tal que, com a maior celeridade possfvel, as representantes 
eleitos dos a9orianos disponham de uma analise cientffica 
rigorosa, com recurso a investiga9ao e ao pensamento 
especializado que se produz na Regiao e no pafs sabre 
a materia em causa, de modo a garantir a adequa9ao e 
eficacia das medidas que se venbam a tamar. 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma 
dos A9ores resolve, nos termos regimentais aplicaveis e 
ap abrigo do disposto no n.0 3 do artigo 44.0 do Estatuto 
Politico-Administrativo da Regiao Aut6noma dos A9ores, 
solicitar a Universidade dos A9ores que, desenvolvendo as 
parcerias tidas par adequadas com reputados especialistas 
nacionais com trabalhos publicados na area do estudo do 
fen6meno da absten9ao ou com o~ respetivos centros de 
investiga9ao, elabore urn estudo, de cariz cientffico, sobre 
A Abstenr;fio Eleitoral nos Ar;ores- Abstenr;fio Tecnica 
e Abstenr;fio Consciente: Evolur;fio, Causas e Formas de 
Combate, integrando os seguintes termos: 

1 - Sem prejufzo da abordagem tecnica a ser desenvol
vida e da defini9ao dos respetivos pressupostos cieRtfficos 

I 

entendidos par adequados em trabalhos deste tipo, o estudo 
proposto deve contemplar: 

a) A absten9ao no Estado de Direito Democratico. 
Impactos e consequencias; 

b) Legitimidade e representatividade; 
c) A absten9ao de 1976 a 2016 nos A9ores; 
d) 0 peso da absten9ao tecnica e respetiva evolu9ao; 
e) Razoes e causas na genese da absten9aO: tecnica e 

consciente; 
.fJ Medidas -legais, administrativas, procedimentais 

ou outras - para eliminar a absten9ao tecnica e reduzir a 
absten9ao consciente; 

g) Formas de materializa9ao pratica desse objetivo. 

2 - 0 presente estudo deve ser elaborado no prazo 
maximo de urn ano ap6s a publica9ao desta resolu9ao. 

3 - 0 estudo deve ser publicado, integralmente e com 
o devido destaque, na pagina eletr6nica da Assembleia 
Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores. 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao 
Aut6noma dos A9ores, na Horta, em 19 de janeiro de 
2017. 

.A Presidente da Assembleia Legislativa, Ana Luisa 
Luis. 

I 


