
 
 
 

- Esclarecimento - 

 

BE esconde que o rendimento disponível das famílias Açorianas é superior ao 

do País 

 

“É lamentável ouvir discursos que tentam passar a imagem de que os Açores são a 

Região mais pobre, desvalorizando o desenvolvimento que os Açores e os Açorianos 

alcançaram nos últimos anos, desprestigiando todo o trabalho feito pelas Instituições 

que diariamente contribuem para esbater as desigualdades sociais”, realçou Carlos 

Silva.  

Carlos Silva defende que “no combate às desigualdades há ainda trabalho para fazer, 

mas é inaceitável que se diga que o risco de pobreza tem vindo a aumentar nos Açores 

quando o rendimento disponível das famílias nos Açores, ou seja, o dinheiro que os 

Açorianos têm para fazer face às suas necessidades diárias é superior à medida 

nacional”. 

O deputado do PS Açores realça que “desde 2000 esse rendimento disponível para 

famílias aumentou mais de 54%, o que representa o maior ritmo de crescimento de 

todas as regiões do Pais e supera a média nacional”. 

Carlos Silva explica que “isto só é possível porque nos Açores temos os impostos mais 

baixos do Pais e, também, por os Açorianos beneficiam da maior rede social de apoio 

às famílias, com medidas como o Complemento Regional de Pensão, o Complemento 

Açoriano ao Abono de Família, apoios à habitação, entre outros”. 

“Desde 2000 que os Açores deixaram de ser a Região do País com menor PIB per 

capita, sendo a Região que registou maior ritmo de convergência com a média nacional, 

o que contraria, uma vez mais, as acusações feitas por alguma oposição que 

desvaloriza o progresso e insiste em falar dos Açores como os mais pobres”, sublinha. 

“Ignorar a trajetória de crescimento do PIB per capita e a diminuição dos beneficiários 

do RSI nos últimos 19 meses, é tentar iludir os Açorianos”, acrescenta. 
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