
1 
 

 

- Declaração Política - 
Deputado Tiago Branco 
12 de dezembro de 2018 

 

Senhora Presidente da Assembleia 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente do Governo 
Senhoras e Senhores membros do Governo 
 

Os Açores crescem hoje de forma sustentável e convergem com a União 

Europeia. 

O Partido Socialista tem insistido nesta evidência, enquanto outros teimam em 

ignorar ou desvalorizar o que isto significa, como se o bem de nós todos, fosse 

nocivo para alguns interesses político-partidários. 

O crescimento económico dos Açores que, repito, se situa acima da média 

europeia, foi agora confirmado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 

quando na passada semana, tornou público o seu Relatório de 2018. 

O documento em causa, aborda o desenvolvimento regional numa perspetiva 

interna e externa, ou seja, avalia o desenvolvimento das Regiões dentro do País 

e enquadra-as no contexto europeu. 

A apreciação do relatório sobre o Desenvolvimento e Coesão permite-nos, 

assim, verificar o desempenho da Região Autónoma dos Açores, desde o início 

do século, em aspetos que dizem respeito, por exemplo, à convergência 

económica. 

O Relatório é claro no que diz respeito à evolução do PIB per capita regional: A 

Região Autónoma dos Açores foi a única do país a registar uma convergência 

real com a União Europeia. É a prova que este desenvolvimento é sustentável, 

e que esta convergência se vem constatando, contrariamente ao verificado nos 

restantes territórios portugueses. 
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Isto significa que apesar das conjunturas inerentes a uma região distante do 

Continente e arquipelágica como a nossa, diminuíram as nossas assimetrias em 

relação as outras regiões europeias. 

Entre 2000 e 2016, o PIB per capita dos Açores aumentou 59%, sendo um sinal 

claro do aumento do poder de compra e da aproximação à média nacional e 

europeia, gerando riqueza, elevando o nível de vida e de bem-estar dos 

açorianos. 

As conclusões apresentadas, sugerem que o caminho que temos trilhado ao 

longo dos anos tem contribuído para um aumento da coesão económica, 

territorial e social, demonstrando que as opções de investimento público e de 

potenciação do investimento privado tomadas pelos Governos do PS revertem-

se em resultados concretos em benefício dos Açores e dos Açorianos. 

Aliás, estas conclusões não são novas, elas têm vindo a ser sucessivamente 

reconhecidas pelas Açorianas e Açorianos na confiança que delegam desde 

então, por sufrágio direto, no Partido Socialista. 

Este caminho, é o que faz com que tenhamos hoje: Mais economia; Mais 

emprego; Mais saúde; Mais respostas sociais; Mais educação e Mais 

desenvolvimento. 

Um caminho trilhado não apenas pelo PS mas, pelo PS em parceria com os 

Açorianos. 

 

Sra. Presidente, da Assembleia 
Sras. E Senhores deputados 
Srs. Membros do Governo 
 

Só é possível a concretização de resultados favoráveis para todos, graças a essa 

união de esforços, a essa sintonia entre a quem cabe, por via do exercício 

democrático, dirigir os destinos da nossa região e aqueles que são, a razão de 

ser da nossa ação.  

Mas o inconformismo que caracteriza o PS nos Açores não nos faz adotar uma 

postura de resignação perante aquilo que já atingimos.  

O inconformismo que nos caracteriza é o mote para continuarmos a agir, como 

se fosse a primeira vez, perseguindo sempre mais e melhores resultados, 

desejando alcançar novas metas com renovada ambição.  

É essa postura que faz com que hoje se continue a crescer, que em 2015 e 2016 

a economia açoriana tenha conhecido um crescimento superior à média nacional 



3 
 

e que, pela primeira vez, em 2017, a produção de riqueza nos Açores tenha 

superado os 4 mil milhões de euros.  

É essa postura que faz com que hoje tenhamos mais 13.900 açorianos 

empregados e que faz com que hoje tenhamos uma taxa de desemprego que é 

menos de metade da que se verificava no início de 2014. 

O nosso Serviço Regional Saúde dispõe hoje de melhores condições, 

infraestruturais e humanas, para responder melhor às necessidades dos 

açorianos. 

Respondemos melhor aos nossos idosos, às crianças, aos jovens, às famílias, e 

às comunidades locais.  

Estamos a concluir a renovação do parque escolar da nossa região que não é 

hoje, nem de longe nem de perto, semelhante àquele que encontrámos em 1996. 

No âmbito do ProSucesso, já atingimos, e antes do tempo previsto, algumas 

metas a que nos tínhamos proposto, como salientou já o Conselho Nacional de 

Educação.  

E são metas que atingimos não por mera fatalidade, mas por via da nossa ação 

política.  

 

Sra. Presidente da Assembleia 
Sras. E Senhores deputados 
Srs. Membros do Governo 
 

Esta trajetória deve-se por um lado ao esforço e à dedicação das açorianas e 

dos açorianos em prol da nossa terra, mas também à implementação de medidas 

e políticas públicas, adequadas a cada momento, que complementam todo um 

ímpeto de transformação social e económica e que dão eco a uma estratégia e 

noção clara de saber onde estamos e onde queremos estar no futuro.  

É, por isso, que esta tarefa é infinita. Aquilo que já obtivemos enquanto povo não 

responde, de todo, àquilo que ainda falta alcançar. Mas também é verdade que 

se hoje estamos perante novos desafios é porque, em tempo útil, soubemos 

vencer os desafios passados. E é precisamente esse património que consolida 

e sustenta a nossa capacidade de olhar para o futuro.  

E olhar para o futuro é ter a capacidade de renovar a nossa ambição, de não 

baixar os braços enquanto houver um Açoriano sem emprego; de não baixar os 

braços enquanto houver um Açoriano à espera de uma cirurgia ou de uma 

consulta, ou uma família à espera de uma resposta ao nível de creche ou jardim 
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de infância; de não baixar os braços enquanto houver um Açoriano à procura de 

qualquer solução para concretizar a sua emancipação pessoal, social ou 

económica. 

Mas, Senhoras e Senhores deputados Sras e srs membros do Governo, o 

reconhecimento e a análise externa do trabalho que temos desenvolvido é 

fundamental para avaliarmos a nossa prestação e a nossa aptidão para superar 

as dificuldades com que somos confrontados, e aquilo que o Relatório da Coesão 

e Desenvolvimento afirma é que temos trilhado o caminho certo, o caminho da 

afirmação dos Açores pela positiva, que não deixa ninguém para trás e que 

responde presente a cada adversidade. 

O trabalho do PS não é conformista nem se resigna à manutenção do estado de 

desenvolvimento que alcançámos. A responsabilidade do PS é continuar a 

inovar, a saber atuar a cada momento para que alcancemos novos patamares 

de desenvolvimento, com novas respostas e novas soluções para os novos 

desafios.  

É por isso que mais uma vez respondemos presente perante as açorianas e os 

açorianos, garantindo o nosso empenho e nossa vontade de servir e fazer bem, 

como se fosse o primeiro dia. 

Disse! 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2018 


