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Senhor Presidente da Assembleia 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo  

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

Não há qualquer dúvida que Plano Regional de Emprego foi 

um sucesso. Foram traçadas metas para o período 1996-2006 

para combater o desemprego e fomentar o emprego, ambos 

com repercussões sociais e económicas, sobretudo para as 

comunidades mais pequenas. 

 

Fechado este ciclo de políticas de emprego, já estão propostas 

novas gerações de políticas, nomeadamente o novo Plano 

Regional de Emprego e o Programa Operacional para a 

Empregabilidade, ambos para vigorar de 2007 a 2013. A 

conjugação desta estratégia com a formação profissional, 

actuando em articulação, de certeza que manterão a Região 

com bons resultados.  

 

Na Região Autónoma dos Açores verificou-se uma descida 

acentuada na taxa de desemprego a partir de 1996, data da 

entrada em execução do referido plano, e a partir de 2001 e 

até esta data a referida taxa de desemprego tenha ficado 
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sempre abaixo das taxas da Europa, de Portugal Continental, 

dos Estados Unidos da América, do Japão, do Luxemburgo e 

por esta mesma ordem. 

 

Segundo dados revelados na passada semana, a taxa de 

desemprego desceu no terceiro trimestre deste ano 21,4% 

relativamente ao igual período do ano anterior, fixando-se em 

3,3%, enquanto a taxa do continente Português é de 7,4%, na 

Madeira é de 6,1% e a do Algarve, região mais próxima dos 

Açores nos últimos tempos, se situa nos 5,1%. Esta taxa foi 

calculada com o mesmo método usado em todo o país e 

mediante as mesmas definições do Eurostat e da Organização 

Internacional do Trabalho, para que não restem dúvidas.  

 

O que é certo é que, apesar das declarações pessimistas feitas 

sempre que o desemprego sobe algumas décimas, a nossa 

Região continua a situar-se dentro dos parâmetros do pleno 

emprego, o que para todos deveria constituir motivo de 

orgulho. Para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, 

de facto, uma grande satisfação, mas esse estado de alma não 

nos fará baixar a guarda porque enquanto houver um 

desempregado, a nossa missão não estará totalmente 

cumprida porque, como todos sabem, este problema afecta e 
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produz impactos de modo diferente nas nossas ilhas, 

sobretudo nas mais pequenas, como a nossa. 

 

O curioso é que esta evolução positiva na taxa de desemprego 

se verifica ao mesmo tempo que o número de empregados 

aumenta e, inclusivamente, em Setembro de 2006 foi batido o 

recorde de todos os tempos na Região Autónoma do Açores, 

com um total de 108.109 trabalhadores no activo. É uma 

grande obra atingir bons resultados nestas duas vertentes.  

 

Para avivar a memória é bom recordar que a taxa de 

desemprego em 1996 era de 7,9%, enquanto, nesse mesmo 

ano, o número de empregados era de apenas de 86.900.  

 

Gostaríamos agora de ouvir aquelas mesmas vozes num 

reconhecimento do bom momento que a Região atravessa no 

que se refere ao emprego, mas sinceramente receamos que a 

admissão deste mérito possa ser considerada politicamente 

incorrecta para uma oposição ansiosa por defeitos e azares. 

 

Os sucessos das políticas de emprego e do trabalho, que estão 

intimamente ligados à qualificação dos recursos humanos e à 

formação profissional, tem permitido o aumento da oferta de 



 

4 
 
Intervenção de: José Ávila  
Assunto: Plano 2007 - Desporto, Emprego e Formação Profissional 
 

emprego nas mulheres e jovens. De Junho de 2005 a Junho de 

2006 entraram no mercado de trabalho 3.490 novos 

trabalhadores, sendo 62,3% mulheres e 37,7% homens, 

enquanto se verificou a entrada de mais 1.500 para substituir 

igual número de reformados. Desta soma cerca de 3.000 são 

jovens, sendo que 2/3 deles passaram pelo ensino 

profissional, enquanto cerca de 4 centenas são detentores de 

licenciatura e passaram pelo programa Estagiar L e outra 

centena por programas de reconversão de licenciados. 

 

Está à vista de todos que estamos no caminho certo e a 

cumprir um desígnio que nos é muito caro: aumentar a 

empregabilidade para jovens e mulheres.   

 

Senhor Presidente da Assembleia 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo  

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

O Partido Socialista quando chegou ao Governo em 1996 

“herdou” apenas 5 escolas profissionais com 26 cursos, 

enquanto agora já dispomos de 18 escolas com 297 cursos. Os 

formandos em 1996 eram 434, enquanto agora são mais de 
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6.000. Mais de 15 % da população activa da Região está já 

habilitada com cursos profissionais, o que acaba por trazer 

benefícios na produtividade e no rendimento. 

 

A formação profissional tem como meta o emprego, com 

activos especializados, por isso tem sido muito importante 

ouvir o mercado para adequar os cursos às suas necessidades 

e tendo não só como destino os jovens, mas também 

capacitando os actuais activos e, sobretudo, os 

desempregados. 

 

Esta foi e será uma forte contribuição para melhorar os níveis 

de competitividade das empresas e a capacidade produtiva 

regional. 

 

Senhor Presidente da Assembleia 

Senhoras e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo  

Senhora e Senhores Membros do Governo 

 

É um lugar comum dizer-se que o desporto e a actividade 

física fazem bem à saúde. Apesar desta ser uma conclusão já 

há muito conhecida, recentemente temos assistido à difusão 
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de alertas preocupantes relativamente ao sedentarismo e à 

falta de exercício físico, provocados pelo aumento dos níveis 

de conforto e à drástica mudança dos hábitos alimentares das 

populações que se tem vindo a verificar nos últimos tempos. 

 

Se é certo que no nosso planeta já existem mais pessoas com 

peso a mais do que sub nutrida, realidade difícil de entender, 

na Região Autónoma dos Açores os números também dão que 

pensar. 

 

Segundo um estudo da Direcção Regional do Desporto, em 

colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação Física da Universidade do Porto, denominado 

“Actividade física habitual da população adulta açoriana”, o 

índice de obesidade está na ordem dos 17,7%. Relativamente 

ao excesso de peso esse valor chega aos 37,7%. É igualmente 

conhecido que a população jovem também padece destas 

incidências. Este aumento do sedentarismo, que provoca esta 

situação preocupante, tem merecido por parte dos 

responsáveis políticos uma atenção especial e tem provocado 

algumas alterações na política desportiva da Região.  

 

São três as vertentes do Plano 2007 no domínio do desporto: 
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• Instalações e equipamentos;  

• Actividades desportivas; 

• Promoção e formação. 

 

Se, por um lado, a política desportiva tem sido orientada para 

as estas três áreas, por outro lado tem havido por parte dos 

decisores grande visão para, cada vez mais, chegar a camadas 

da população afastadas da prática desportiva regular. Foram 

os casos dos programas “Actividade Física e Desportiva 

Adaptada”, “Escolinhas do Desporto” e “Açores Activos”. O 

sucesso destas acções está garantido não só pela participação 

mas também pelo aspecto inovador destes programas 

direccionados. 

 

Os praticantes federados em 2005 foram cerca de 19.000, 

sensivelmente os mesmos de 2004. Na “Actividade Física e 

Desportiva Adaptada” passamos de 633 participantes em 2004 

para 650 em 2005, um crescimento de 2,7%. No projecto 

“Escolinhas do Desporto” assistimos a um aumento de 3.777 

alunos e 287 núcleos em 2004 para 4.112 alunos e 327 

núcleos em 2005, que representa um crescimento de 8,9% 

dos participantes e 13,9% dos núcleos. No “Desporto Escolar” 
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registou-se, no ano escolar 2005/2006, actividades em 23 

clubes com 113 núcleos e 2.052 participantes. 

 

O novo regime jurídico de apoio ao desporto veio disciplinar e 

clarificar a relação das entidades oficiais com os clubes e 

associações e, sobretudo, acabar de vez com casos pouco 

dignificantes que a anterior legislação não permitia blindar.   

 

O Governo Regional tem apostado na construção de novos 

espaços e na requalificação do parque desportivo açoriano e 

isso continuará a verificar-se em 2007. São os casos da 

piscina coberta e aquecida no Complexo Desportivo Vitorino 

Nemésio, a requalificação do Complexo Desportivo do Lajedo, 

lançamento do concurso do Parque Desportivo do Faial, apoios 

à construção de pavilhões do Candelária, Sporting da Horta e 

Clube K e melhoramentos nos espaços desportivos exteriores 

da Escola Básica e Integrada da Graciosa, adequando-os ao 

desporto escolar, educação física e actividades de treino dos 

escalões de formação.  

 

Nas áreas do emprego, formação profissional e desporto é 

visível um grande esforço financeiro e a análise sectorial dos 

resultados obtidos permite-nos ter como garantido o retorno 
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do investimento e concluir que nestes últimos 10 anos houve 

uma grande transformação dos Açores para melhor, 

francamente melhor, e os números não enganam. É isso que 

nós achamos, é isso que os Açorianos acham. 

 

Disse. 

 

Horta, Sala das Sessões, 21 de Novembro de 2006. 

 

O Deputado Regional, 

 

José Manuel Gregório de Ávila   

 

 

 


