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Intervenção sobre Políticas de Turismo, Coesão e Transportes Marítimos 

e Aéreos, no âmbito da discussão do Plano e Orientações de Médio 

Prazo para a X Legislatura 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores 

Senhora e Senhores Deputados 

Senhor Presidente do Governo  

Senhora e Senhores Membros do Governo  

 

Vivemos hoje, provavelmente, aquela que constitui a maior crise 

económica internacional das nossas vidas. Falo de uma “Grande Recessão” 

internacional, em que segundo previsões da OCDE para 2009, o 

crescimento económico mundial irá recuar em 2,7%, o comércio 

internacional em menos 13% e o desemprego médio dos países 

industrializados, atingirá o valor máximo desde o fim da II Guerra Mundial, 
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cerca de 10%. Para a zona euro, as previsões económicas, são ainda 

menos animadoras, calculando‐se em menos 4,1% o crescimento previsto 

para 2009.  

É neste contexto económico, que o Governo dos Açores, sustentado pela 

maioria parlamentar do PS, submete o Plano Regional Anual para 2009 e 

as Orientações de Médio Prazo para o quadriénio 2009/2012.  

Ao nível do desenvolvimento do Turismo, estes dois documentos 

consubstanciam as linhas orientadoras do Programa do X Governo 

Regional, de grande aposta do sector que mais riqueza e emprego geram 

no Mundo, apresentando três grandes prioridades: 

Em primeiro lugar, o apoio a investimentos estratégicos. Apostamos na 

consolidação, diversificação e expansão da nossa oferta hoteleira e do 

turismo em espaço rural, de uma forma sustentável, conforme previsto no 

Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, 

(POTRA), bem como, no desenvolvimento dos Recursos Termais da nossa 

Região.   
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Em segundo lugar, no aperfeiçoamento da definição dos objectivos da 

oferta e animação turística. Queremos promover a “Marca Açores” como 

um conjunto de produtos especializados que constituam mais‐valias 

comparativas da nossa Terra. Para isso, o Governo dos Açores propõe‐se 

agir, sobretudo, ao nível da valorização ambiental, do auxílio à construção 

de infra‐estruturas de apoio ao turismo e no desenvolvimento de acções 

de animação turística que promovam o aumento da estadia média do 

visitante e requalifiquem a oferta. Vamos, em parceria com os agentes do 

sector e com a sociedade civil, trabalhar no sentido de melhorar uma 

cultura e uma prática de assunção de que o produto que temos deve ser 

valorizado e defendido por todos. 

 A terceira prioridade de política de investimento é relativa à Promoção do 

Destino Açores. Nos principais mercados emissores de turistas para os 

Açores, as previsões de crescimento económico, para 2009, são negativas: 

1,3% para o nosso país, 3,7% para o Reino Unido e 5,3% para a Alemanha.  

Temos a consciência que enfrentamos, neste campo, enormes desafios, 

mas também sabemos que esta tem sido uma das características dos 
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Governo liderados pelo Partido Socialista: a capacidade para vencer e 

ultrapassar os desafios com os quais nos deparamos. Foi assim que, 

perante a suspeição inicial dos críticos do costume, afirmámos o turismo 

como um dos pilares da nossa Economia.  

Os números, aliás, continuam a demonstrar o acerto das apostas do 

PS/Açores. Apesar da conjuntura internacional, o número de dormidas 

registadas em Janeiro deste ano, nas unidades hoteleiras açorianas, foi 

superior em 13% às registadas em Janeiro de 2008. São números muito 

positivos, reconfortantes até, mas que devem ser vistos com a prudência 

de quem sabe, que o sucesso de uma política de turismo de uma região 

como a nossa, é contingenciada, sempre, pela dinâmica económica dos 

mercados emissores. O Plano Anual para 2009 e as Orientações de Médio 

Prazo propõem‐se a investir mais, e de forma criteriosa, na promoção 

externa da nossa região. Utilizando, em parceria com os agentes 

promotores, as novas tecnologias como um meio de divulgação capaz de 

chegar a um leque mais variado de destinatários. A região vai apostar, 

também, em acções de promoção tradicionais, junto de mercados 

emissores já estabelecidos, dando maior relevo aos produtos elencados 
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no Plano de Marketing Estratégico, mas também procurar alcançar 

”nichos” em países com mercados com pouco conhecimento dos Açores 

enquanto destino turístico.  

O sinal claro da aposta neste sector é dado já no Plano Regional Anual 

para 2009, no qual o montante do investimento público para o 

Desenvolvimento do Turismo duplica comparativamente a 2008, passando 

de 14,6 milhões de euros para 29,8 milhões de euros. 

A responsabilidade do sucesso turístico na nossa região, no entanto, não 

depende só do Governo, dos agentes promotores ou da qualificação dos 

recursos humanos. Depende também da simpatia das pessoas que 

atendem num restaurante, da forma hospitaleira como a população 

recebe um turista, da forma como cuidamos todos do nosso ambiente ou 

até da forma como valorizamos a nossa região. Em suma, depende acima 

de tudo, do compromisso que todos assumimos, de fazer com que os 

Açores sejam um destino agradável de se visitar.  
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Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Deputados 

O Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Membros do Governo  

 

A concretização das políticas de promoção da actividade turística e de 

Coesão económica e social das nossas ilhas, só é possível através de uma 

política de transportes marítimos e aérea concertada e integrada. 

Daí a opção do Governo Açores em investir mais de 57 milhões de euros, 

na consolidação e modernização dos transportes marítimos.  

O transporte marítimo de passageiros torna‐nos mais próximos enquanto 

região. Mas para que isto aconteça, necessita de funcionar 

verdadeiramente em rede, apoiado em equipamentos modernos e que 

operem durante todo o ano. O reordenamento e requalificação da bacia 

da Horta, a construção do Terminal de Cruzeiros do porto de Angra do 

Heroísmo, as grandes reparações nos Navios Cruzeiro das Ilhas e do Canal, 
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ou o apoio financeiro ao transporte marítimo de passageiros, são apenas 

alguns exemplos, de que a tradição reposta por este governo, de 

transportes marítimos verdadeiramente seguros, eficazes e estáveis é 

para manter e para continuar a melhorar. 

Ao nível dos transportes aéreos, outra das grandes marcas da governação 

socialista, continuamos a apostar na melhoria da infra‐estruturação dos 

aeródromos das chamadas “Ilhas da Coesão”, para que estes melhorem a 

sua operacionalidade e qualidade de recepção ao passageiro.  

Assumimos, como uma obrigação, o melhoramento e ajustamento do 

actual modelo de obrigações de serviço público, da rede regular 

doméstica entre os Açores e o Continente e a Madeira e, no interior do 

arquipélago, sobretudo ao nível do preço para o utilizador, da frequência 

dos voos e da qualidade do serviço. 

Para isso também assumimos, a renovação da frota ATP da SATA, com 

início já este ano, como um grande passo na melhoria da qualidade do 

serviço prestado, ao nível da geração de economias de escala que poderão 

gerar benefícios em tarifários futuros, ao nível do aumento da capacidade 
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de passageiros e de carga transportados, e ao nível da frequência dos 

voos.   

Por outro lado, devemos também, ser pedagógicos, em explicar aos 

açorianos as vantagens do actual modelo de Obrigações de Serviço 

Público, comparando‐o com outros modelos existentes de transporte 

aéreo, também ao nível do preço da frequência dos voos e da qualidade 

do serviço. 

Graças ao trabalho dos governos do Partido Socialista, a SATA deixou de 

ser uma empresa em contínuas dificuldades para se afirmar como uma 

bandeira dos Açores, conquistando novos mercados e constituindo‐se 

como um parceiro de facto para o progresso da nossa Região. 

 Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Deputados 

O Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Membros do Governo 
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Termino a minha intervenção, reafirmando que a nossa noção de Coesão 

Regional não é a de uma simples redistribuição de riqueza entre as nossas 

ilhas, de uma forma assistencialista, baseada em critérios ridículos e 

perigosos de área e população. Trata‐se sim, de construir políticas públicas 

direccionadas, que diferenciem as especificidades e que corrijam os 

desequilíbrios. Nestas políticas, incluo a promoção do turismo de nicho, 

no melhoramento e divulgação dos nossos programas de apoio à coesão, 

à criação de outros programas assentes numa geometria variável, e na 

assunção do empreendedorismo como vector principal para a 

dinamização económica das nossas ilhas. 

Nada disto veio nas notícias do “correio da manhã” nem faz parte dos 

discurso da nossa oposição, habituada a propagar a desgraça em cada 

intervenção, e mostrando que, pelo seu presente, pouco futuro pode 

apresentar aos Açorianos.  

Trata‐se, sim, de realidade. Enquanto alguns fazem de figuras do futuro, 

tentando omitir que o que fizeram, ou melhor, não fizeram, no passado, 

outros trabalham verdadeiramente para o futuro; enquanto alguns andam 
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à procura de um sol maior, que os ilumine; outros criam e inovam sempre 

e ainda pelos Açores, pelos açorianos e açorianas, de Santa Maria ao 

Corvo e não apenas num reduto de conveniências. Para nós, Partido 

Socialista/Açores, a mais valia está, sempre esteve, na contínua 

valorização das nossas capacidades e nas nossas vantagens, enquanto 

Região Atlântica.  

A boa notícia é esta: os Açores continuam hoje no bom caminho. A boa 

notícia é esta: é bom, e cada vez melhor, ser açoriano! A boa notícia é esta 

não há figura maior apontada em nenhum correio, que valha pela boa 

figura que queremos que os Açores façam no mapa mundial das Regiões. 

Viva os Açores. 

 
Horta, Sala das Sessões, 1 de Abril de 2009 

O Deputado Regional: Francisco César 


