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Períodos de céu muito nublado 
com abertas.
Vento nordeste bonançoso 
(10/20 km/h), enfraquecendo 
(05/10 km/h).
Mar de pequena vaga, 
tornando-se encrespado.
Ondas noroeste de 1 metro, 
passando a oeste.

Governo extingue a Saudaçor 
e aumenta o capital da Lotaçor

 O Governo regional dos Açores 
anunciou ontem que decidiu aprovar 
a Proposta de Decreto Legislativo 
Regional que determina a extinção da 
SAUDAÇOR – Sociedade Gestora de 
Recursos e Equipamentos da Saúde 
dos Açores, S.A., “dando cumprimento 
e concretizando o processo alargado 
de reestruturação do Setor Público 
Empresarial Regional”.

“Este diploma regulamenta os 
termos da dissolução e liquidação da 
SAUDAÇOR, a executar por transfe-
rência integral para a Região Autóno-
ma dos Açores das atribuições, patri-
mónio e quadro de pessoal, passando 
estas competências para a Direção 
Regional com competência na área da 
Saúde”, lê-se no comunicado governa-
mental emitido ontem na ilha do Pico, 
no final da visita àquela ilha. 

Revela ainda que decidiu autorizar 
o aumento do capital social da empre-
sa LOTAÇOR – Serviço de Lotas dos 
Açores S.A. no valor de um milhão, 
trezentos e vinte e cinco mil euros.

“O Governo dos Açores está a de-
senvolver uma ampla reestruturação 
do setor público empresarial da Re-
gião Autónoma dos Açores”, explica o 
comunicado, acrescentando que “uma 
das vertentes dessa reestruturação 
incide no reforço da solidez financeira 
das empresas detidas pela Região”.

Em fevereiro deste ano, foi transfe-
rido para esta empresa o montante de 
975 mil euros destinado a ser incorpo-
rado no respectivo capital social.

“O Governo dos Açores ratificou 
essa transferência para aumento de 
capital social nesse valor, bem como 
autorizou uma transferência no mon-
tante de 350 mil euros, perfazendo 
o aumento o valor total um milhão, 
trezentos e vinte e cinco mil euros 
de aumento de capital social desta 
empresa pública que desempenha um 
papel muito relevante no setor das 
Pescas”, adianta.

“A este propósito, recorde-se que a 
Lotaçor S.A. tem como objeto social a 
realização de todas as operações relati-
vas à primeira venda de pescado e res-
petivo controlo e a exploração, gestão 
e administração das lotas e também 
dos portos e núcleos de pesca sob a 
coordenação da autoridade portuária 
para o setor das pescas, bem como a 
exploração das instalações e dos equi-
pamentos frigoríficos destinados a 
congelação, conservação, distribuição 
e comercialização de pescado”, afirma 
ainda o governo.

Decidiu ainda autorizar a celebra-
ção de um contrato programa entre 
a Região e a Sociedade de Gestão 
Ambiental e Conservação da Natu-
reza – AZORINA S.A., no valor de 

19.500 euros, “no âmbito dos projetos 
que estão a ser desenvolvidos para 
a qualificação e aproveitamento da 
madeira de criptoméria, um no âm-
bito da utilização desta madeira para 
fins estruturais e outro no âmbito da 
produção, caraterização e qualificação 
dos óleos essenciais resultantes desta 
madeira, bem como da promoção e 
divulgação das suas diversas vertentes 
do seu uso e qualidade”. 

O governo decidiu, também, apro-
var a Proposta de Decreto Legislativo 
Regional que altera o Fundo Regional 
de Ciência e Tecnologia.

“ N a  s e q u ê n c i a  d a  c r e s c e n t e 
atividade do Fundo, nomeadamente no 
envolvimento em programas europeus 
destinados ao financiamento de diver-
sos domínios da Ciência e Tecnologia 
e consequente internacionalização 
das atividades de inovação e inves-
tigação, promovendo a formação e a 
empregabilidade, verifica-se a neces-
sidade de atualizar o diploma que o 
cria, adequando-o, ao mesmo tempo, 
ao novo regime jurídico dos Institutos 
Públicos e Fundações Regionais”, afir-
ma. “Importa, assim, garantir as con-
dições que assegurem a prossecução 
dos objetivos do Fundo Regional da 
Ciência e Tecnologia e o alcance pleno 
da realização das suas competências 
com recursos próprios”.

Gaudêncio ouvido 
ontem pela PJ

O Presidente da Câmara da Ri-
beira Grande foi ouvido ontem 
pela Polícia Judiciária no processo 
em que é arguido relativamente a 
suspeitas da prática de crimes de 
peculato, prevaricação, abuso de 
poder e falsificação de documen-
tos.

Alexandre Gaudêncio foi ouvido 
durante toda a manhã de ontem, 
acompanhado pelo seu advogado, 
não proferindo quaisquer declara-
ções à saída.

Piqué vai pagar 

Comissão Europeia 
menos optimista

O crescimento da economia por-
tuguesa deverá abrandar ao longo 
dos próximos dois anos reflectindo 
um ambiente externo menos favorá-
vel, assume a Comissão Europeia.

Nas suas previsões de Verão, Bru-
xelas diz que o PIB deverá avançar 
1,7% nos próximos dois anos, supor-
tado no investimento “mantido pela 
absorção do ciclo de fundos da UE”.

Gerard Piqué perdeu a batalha 
contra a Agencia Tributária espanho-
la e vai mesmo ter de pagar os 2,1 mi-
lhões de euros relativos a multas e im-
postos atrasados referentes aos anos 
de 2008, 2009 e 2010. 

De acordo com o El País, o defesa 
central do FC Barcelona viu a Audiên-
cia Nacional negar o recurso que este 
tinha interposto junto do Tribunal 
Económico Administrativo Central 
(TEAC), que o tinha condenado por 
aquilo que a Hacienda considerava 
ser uma fuga ao fisco — Piqué terá si-
mulado que cedia os seus direitos de 
imagem à empresa (também ela sua) 
Kerad Project 2006 para pagar me-
nos às finanças.

O colóquio sobre o Culto do Santo 
Crsito e do Espírito Santo no povo 
açoriano prossegue hoje, no Centro 
Pastoral Pio XII, com dois painéis, 
de manhã e à tarde, terminando pe-
las 21 horas na Igreja matriz de Pon-
ta Delgada com uma conferência de 
D. Carlos Azevedo.

O I Encontro de Clubes de Pro-
tecção Civil terá lugar em 2020, 
na ilha Terceira, estimando-se 
que “reúna cerca de 40 profes-
sores e cerca de 300 crianças”, 
anunciou ontem o Presidente 
da protecção Civil, Carlos Ne-
ves.

Colóquio sobre Culto ao Santo Cristo 
prossegue hoje e amanhã 

Encontro de Clubes de Protecção Civil 
em 2020


