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INTERVENÇÃO SOBRE PERSPECTIVAS FINANCEIRAS, CRESCIMENTO 

ECONÓMICO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL NO AMBITO DA 

DISCUSSÃO DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2015 

 

Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo  

Senhora e Senhores Membros do Governo 

Encontramo-nos, uma vez mais, nesta que é a mais relevante 

instituição representativa do Povo Açoriano, a discutir os 

principais instrumentos anuais de intervenção macroeconómica - 

o Plano de Investimentos e o Orçamento para 2015.  

Fazemo-lo  com a perfeita consciência dos enormes desafios que 

temos pela frente na gestão das políticas e das finanças públicas 

regionais; desafios que se centram na emergência das 

prioridades de promoção e fomento do emprego, da 
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competitividade empresarial, da qualificação e formação, da 

coesão territorial, da sustentabilidade energética e ambiental e 

da inclusão social.  

Fazemo-lo na consciência de que nos confrontamos, igualmente, 

com outros desafios a que temos que dar a melhor resposta: 

desafios que se prendem com a transparência e com a 

responsabilidade de estarmos mais próximos dos cidadãos, de 

estabelecermos uma relação merecedora da sua confiança, 

ouvindo-os sempre, prestando contas e respondendo aos seus 

anseios com verdade, na comunicação das nossas ambições, é 

certo, mas também sempre das nossas limitações. Essa será a 

melhor ajuda que poderemos dar à vitalidade da nossa 

autonomia e da nossa democracia, e o melhor contributo para a 

dignificação da política e dos políticos em que todos devemos 

estar empenhados. 

Ao Partido Socialista e ao Governo que apoia neste parlamento 

cabem o comprometimento maior na concepção e condução de 
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políticas públicas que contribuam para a rápida ultrapassagem 

das dificuldades que nos chegaram e que atormentam pessoas e 

empresas. Apresentamo-nos, assim, conscientes do trabalho que 

temos realizado com essa finalidade e que tem contribuído para 

a inversão de tendência que já se indicia em vários domínios da 

economia e do emprego. Sabemos, também, – sabemos e 

queremos! – que esse trabalho seja levado avante com a 

participação de todos os atores sociais e políticos regionais 

interessados. Assim acontecendo, todos beneficiaremos, e, 

sobretudo, aqueles a quem mais devemos esse esforço: os 

Açorianos.  

Cumpramos, pois, o nosso dever. Como sempre dissemos, “A 

concertação que devemos procurar é a que respeita aos 

interesses da comunidade que servimos e não à boa imagem de 

que nos queremos servir”. Por isso, o PS e o Governo estão 

disponíveis e desejosos que, na discussão destes Plano e 
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Orçamento para 2015, seja possível concertar medidas e, 

inclusive, introduzir alterações que os melhorem.  

Para tal basta a comprovação do mérito dessas propostas e o 

sentido de responsabilidade que esperamos dos nossos parceiros 

parlamentares. Mérito e sentido de responsabilidade que não se 

devem confundir com imprevidência e astúcias mediáticas. Fica 

claro da parte do PS: para trabalharmos conjuntamente as 

melhores soluções dizemos “Presente!”; para participarmos em 

imposturas e simulações mediáticas dizemos “Não, muito 

obrigado!”. 

Senhora Presidente da Assembleia 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente , Senhora e Senhores Membros do Governo 

Vivemos momentos históricos e decisivos. 

 A Europa – nosso espaço político de referência – atravessa uma 

perigosa encruzilhada. As esperanças de uma nova orientação, 
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para lidar com a estagnação económica e com os perigos da  

deflação, conflituam com o descrédito gerado por escândalos e 

por uma divisão persistente entre blocos de países. 

Os últimos indicadores económicos não são animadores. Em 

Setembro passado, face às expectativas económicas negativas, a 

média da cotação internacional do petróleo Brent diminuiu 13%; 

em 7 dias, segundo foi noticiado, os fundos americanos retiraram 

1,3 mil milhões de euros das bolsas europeias, “ a maior onda de 

resgates deste tipo (…) desde 1992”, reforçando ainda mais o 

sentimento de falta de liquidez; os índices bolsistas afundam 

penosamente; e os tão afamados juros da dívida soberana 

voltam a inverter a tendência e começam a subir. 

O país – em que nos inserimos no plano económico – continua a 

viver um dos seus mais nefastos ciclos económicos, mantendo 

uma trajectória de acentuação da dívida pública, que já vai em 

131,6% do PIB, e atingindo a mais elevada carga fiscal de sempre.  
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A pequena retoma detectada em alguns indicadores está 

reconhecida mais como consequência dos falhanços do Governo 

da República e das decisões contrárias do Tribunal 

Constitucional, do consumo interno e das políticas de liquidez do 

BCE, do que influenciada por políticas concretizadas pelo 

Governo.    

A orientação do governo central, a pretexto da necessidade de 

consolidação orçamental, não se tem pautado por um impulso 

reformista ou por medidas compensatórias, confinando-se 

praticamente à adoção de políticas de regresso à pobreza, à 

venda de ativos e à supressão das funções reguladoras e de 

instrumentos de resguardo do Estado e dos cidadãos. Pior do 

que tudo isso, para nós, é a contaminação que essas políticas 

negativas da administração central provocam na generalidade 

das empresas e nas regiões mais frágeis ou periféricas do país.  

Nos Açores, o Governo da República reincide 

desresponsabilizando-se indecorosamente de funções que lhe 
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competem, seja nos casos dos serviços de finanças, das 

prestações sociais, das forças armadas e de segurança, dos 

pagamentos a serviços regionais, da rádio e televisão públicas, 

ou da Universidade. 

Se é verdade que o país bem se pode queixar da influência 

negativa de condições e imposições externas, o mesmo se pode 

dizer no que nos toca, pois sofremos os efeitos simultâneos 

externos e nacionais. Porém, tal como entendemos que os 

governantes da República não se devem subordinar com 

entusiasmo, e até com excesso confessado, às orientações que 

tanto têm penalizado o país, também devemos procurar, entre 

nós, uma via açoriana que nos liberte mais cedo da crise que nos 

chegou ainda que mais tarde. É isso que estamos a fazer, que 

queremos fazer e que queremos conseguir. 

E queremos fazê-lo para defender uma conquista civilizacional 

que se prende com a decência e com o sentido humanista. Não 

defendemos o laxismo orçamental, mas não defendemos a 
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atrofia social. Não descuramos a nossa solidariedade com as 

emergências nacionais, mas não prescindimos da autonomia 

regional. Sempre o fizemos assim, quando conseguimos por 

exemplo que a diferenciação fiscal com o Continente não fosse 

pura e simplesmente abolida, e continuamos a fazê-lo agora 

quando exigimos que as transferências financeiras que nos foram 

espoliadas sejam repostas. 

Nestes tempos de transformação devemos, no entanto, exigir de 

nós próprio a maior ponderação. Nunca devemos hesitar em 

alterar o que fazemos menos bem ou o que esgotou a sua 

utilidade no tempo. Quantas vezes o fazemos nas nossas vidas?! 

Por que então não o devemos fazer estando em causa a vida de 

todos?! 

Importa, por isso, prosseguir, com esse espirito, procurando os 

resultados económicos prometedores que já vão surgindo, 

embora ainda frágeis,  e agindo, na medida dos meios e 



 

9 
Francisco Vale César, Horta, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2014 

possibilidades, para apoiar a atividade empresarial na criação de 

emprego e na minimização dos efeitos sociais negativos. 

Um Governo não sustenta as empresas, mas consegue 

influenciar a sua competitividade e facilitar e orientar o seu 

investimento. 

Um Governo não cria emprego, mas deve procurar gerar 

condições junto das empresas para que este seja criado.  

Por isso, entre o momento em que essas medidas são tomadas, 

como o tem feito o Governo Regional, e o momento em que 

produzem efeitos há um espaço temporal incontornável em que 

os resultados menos se fazem sentir,  mas no qual devemos estar 

atentos para minimizar distorções e conter injustiças. Essa é uma 

atenção que cabe também ao Governo Regional continuar a ter 

para assegurar a coesão social. É nessa dupla dimensão, 

económica e social, que se inscrevem os objectivos prioritários 

das propostas de Plano e de Orçamento que vamos discutir e 

que vamos aprovar. 
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Não vivemos numa “Região das maravilhas” e ainda há muitas 

dificuldades e trabalho a fazer, sobretudo, para baixarmos mais 

rapidamente o desemprego, para vermos nascer mais novas 

empresas e para ajudarmos as famílias que no resto do país são 

entregues à sorte ou à falta dela.  

Somos a favor dessa ambição e dessa vontade de fazer e 

distinguimo-nos de certa oposição reincidente cuja ambição 

parece ser a de a tudo se opor e tudo desfazer. De uma oposição 

como a do PSD, que nos Açores defende a solidariedade da 

República mas que dá instruções aos seus Deputados, no 

Continente, para não votarem a favor desta mesma proposta; de 

um partido que, nos jornais, reclama pelo aumento da pista da 

Horta, mas que, aquando do parecer no Orçamento de Estado, 

não votou a favor dessa proposta; de um partido que se diz 

preocupado com os trabalhadores da Base das Lajes, mas que, 

quando confrontado com uma proposta que estabelece um 

plano de estímulo por parte do Governo da República para a ilha, 
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não dá o seu voto favorável; de um partido cujos Deputados na 

República votam no sentido de reduzir o apoio do Rendimento 

Social de Inserção e que, nos Açores, com a maior desfaçatez, 

apresenta propostas exatamente no sentido contrário. 

Falo-vos de um partido que, apesar de diariamente apregoar um 

“estado calamitoso” das finanças públicas regionais, vota contra 

a reposição das transferências para os Açores que nos tinham 

sido tiradas aquando do aumento de impostos em 2013.    

É deste partido, do PSD, tão fingido quanto contraditório, que 

ouvimos dizer que este Plano de Investimentos e Orçamento 

para 2015 não apresenta novas soluções.   

E que dizer do PSD? Que soluções apresenta?  

Soluções para coisa nenhuma!  

Senhora Presidente  

Senhoras e Senhores Deputados 
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Mais do que nunca, é importante manter e reforçar as politicas 

de fomento à competitividade, às exportações e ao emprego. 

Justamente, é esse o principal enfoque do Plano de 

Investimentos proposto. 

Através de programas de requalificação de ativos, – que 

permitem a milhares de pessoas melhorar as suas qualificações, 

trabalhando e obtendo um justo rendimento para o sustento das 

suas famílias –, e também  o novo estatuto de benefícios fiscais 

às empresas que invistam na Região, e, ainda, de um inovador  

sistema de incentivos ao investimento das empresas, - o 

programa Competir + - decorrente do Programa Operacional 

para os Açores 2014-2020 – o Governo introduz uma nova 

abordagem do investimento, que aposta no capital humano, no 

valor acrescentado e nos resultados. 

Não há formação de valor acrescentado, nem de 

competitividade, muito menos de exportações sustentáveis, sem 

a efetiva produção de conhecimento aplicado ao meio 
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empresarial. Neste cenário, cabe à Universidade dos Açores um 

papel muito importante, em parcerias com a sociedade civil, 

utilizando os generosos sistemas de incentivos disponibilizados 

para esse fim.      

Apesar da importância estratégica das exportações, não 

podemos negligenciar a realidade de que há 15 vezes mais 

empresas a produzirem e trabalharem para o mercado interno 

do que as que o fazem para o exterior. Da mesma maneira que 

nenhuma economia sobrevive sem exportar, não conhecemos 

nenhuma economia do primeiro mundo que exista e se 

desenvolva sem um mercado interno forte e sem inclusão social. 

Temos pois que agir e decidir tendo isso como referência. 

Senhora Presidente  

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente e Membros do Governo 
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Quem critica deve assumir a responsabilidade de apresentar 

alternativas,  de dizer como se resolvem os problemas, de 

avançar com soluções concretas.  

À entrada para este terceiro ano da Legislatura, das várias 

iniciativas legislativas apresentadas pelo PSD, algumas 

evidentemente válidas,  nenhuma se dirigiu especificamente ao 

combate ao desemprego que é  o maior desafio dos Açores na 

atualidade. Peço desculpa pelo lapso. De facto, apresentaram 

uma única,  sim senhor: queria o PSD, caindo no mais absoluto 

ridículo político, por os jovens açorianos a criarem plataformas 

de exploração de petróleo e a transformarem minérios. 

Retiraram felizmente, ainda que à socapa, a proposta desta 

Assembleia poupando-nos a todos.  

Quem, ao longo de mais de dois anos, com o seu misterioso 

gabinete de estudos, não conseguiu apresentar mais do que isso, 

e quem agora de olhos fechados avisa que vai votar contra o que 
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houver, pouca credibilidade tem para criticar todas as  mais de 

80 medidas propostas e implementadas pelo Governo.  

À crítica constante,  o PS responde estando ao lado das empresas 

que precisam de medidas para manterem os seus postos de 

trabalho, para exportarem, para crescerem e para criarem 

riqueza.  

Ao desmerecimento dos resultados, o PS responde com novas 

soluções para os Açorianos que estão sem emprego e que têm o 

direito de ter um rendimento que lhes garanta a dignidade.  

Ao ataque contínuo, o PS responde apresentando políticas 

inovadoras que permitam elevar os Açores e garantir a 

sustentabilidade do seu desenvolvimento.  

À oposição que valoriza o diálogo sem perder a diferença e que 

critica sem se desresponsabilizar de propor prestamos a nossa 

homenagem e reafirmamos a nossa disponibilidade para 

confluir. 



 

16 
Francisco Vale César, Horta, Sala das Sessões, 25 de novembro de 2014 

À oposição a tudo e a todos que faz o PSD, nós dizemos que não 

nos dissuadem de fazer melhor. 

Dizemos ao PSD: falem mal de tudo; nós ouviremos com 

paciência! Votem sempre contra; nós trabalharemos a favor!  

Aos açorianos damos uma certeza: cumpriremos a nossa missão,  

servindo, como sempre, os Açores, e tudo fazendo para defender 

e apoiar os açorianos! 

 

Disse. 


