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Nota de Imprensa 

 

CHEGA APROVA PLANO E ORÇAMENTO DO GOVERNO PARA 2022 

 

O deputado do CHEGA, José Pacheco, anunciou hoje na Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores o voto favorável do CHEGA à proposta do 

Plano e Orçamento do Governo Regional dos Açores para 2022. 

No discurso no final do debate das propostas, José Pacheco justificou o voto 

do CHEGA por uma questão de respeito por todos os açorianos, a bem da 

estabilidade e “visto ter o Governo dos Açores aceite, democraticamente, 

as condições estabelecidas pelo CHEGA no processo negocial em curso”. 

Para o parlamentar, “o Orçamento para 2022 é um documento 

fundamental para a vida de todos nós e não o poderíamos encarar de ânimo 

leve. Mas a vida dos açorianos não se encerra aqui e, neste sentido, o 

diálogo irá muito mais além do orçamento regional. Com satisfação, 

percebemos que do outro lado aceitaram tal facto”, disse.  

Por outro lado, José Pacheco reiterou que o voto favorável neste Plano e 

Orçamento “não é um cheque em branco, nem será mais uma 

oportunidade que se seguiria de outra, isto não voltará a acontecer”, 

garantiu, frisando que se há partido que nada tem a perder é o CHEGA. 

Na sua intervenção, José Pacheco deixou claro que “o CHEGA não fez 

chantagem, como alguns quiseram fazer crer e outros até a fizeram”, 

explicando que “o que aconteceu neste processo foi um abrir de portas e 

derrubar os muros que muitos querem continuar a levantar”. 

Para o deputado do CHEGA, “o aceitar das nossas visões é um sinal claro de 

democracia e respeito por um parceiro necessário à estabilidade 

governativa”, advertindo que “jamais seria razoável sair deste processo 

com uma mão cheia de nada e outra com coisa nenhuma. Não é este o ADN 

do CHEGA, não é para isto que cá estamos”, garantiu. 
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José Pacheco deixou ainda uma palavra de apreço a todos os que 

trabalharam com o CHEGA neste processo democrático, especialmente ao 

Presidente do Governo Regional, “pela abertura e capacidade de diálogo 

para chegarmos a uma solução positiva que seja a favor dos Açores e dos 

Açorianos. Entre vários avanços e recuos nunca baixamos os braços, nunca 

desistimos de dialogar”. 

 

PROPOSTAS DO CHEGA 

Consciente dos muitos desafios que se apresentam todos os dias, 

nomeadamente o despovoamento que se faz sentir em muitas das ilhas dos 

Açores, o CHEGA apresentou uma proposta de incentivo à natalidade e de 

combate ao despovoamento dos Açores, dirigida às famílias que desejem 

mais filhos e que não têm apoios sociais, sejam de que patamar social forem 

e que se irá traduzir num apoio de até 1500 euros por cada nascimento, 

com especial foco nas zonas mais despovoadas. 

Esclarece José Pacheco que se trata de “proposta que terá de ser 

regulamentada e desenvolvida de forma justa e equitativa para que se 

promova o equilíbrio social. Tudo o resto que possam dizer sobre isto é 

mero ruído ou puro despeito”. 

Trata-se de um apoio que ainda que seja financeiramente curto, “é já um 

início e por algum lado teríamos de começar”, avançou o parlamentar, 

recordando que esta é uma das medidas do programa eleitoral do CHEGA 

Açores que foi submetida a votos em 2020.  

O CHEGA também apresentou outra proposta que irá dotar quatro das 

Corporações de Bombeiros dos Açores com alguns equipamentos há muito 

desejados. 

A saber: 1 viatura de combate a incêndios para as Corporações de Ponta 

Delgada, de Angra do Heroísmo e da Horta e 1 viatura de Pronto Socorro 

para a Corporação da Povoação. Trata-se de uma proposta que supera o 

meio milhão de euros.  
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Horta, 24 de Novembro de 2021 

CHEGA I Comunicação 

 


