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Parecer da CGTP-IN/Açores sobre as Orientações de Médio Prazo 
2009/2012 e o Plano Regional Anual 2009  

para a R. A. dos Açores 
 
I – Apreciação Geral 
 
 A CGTP-IN/Açores constata que os documentos do Governo Regional, seja no que 
respeita às Grandes Orientações de Médio Prazo (2009/2012) ou quanto ao Plano 
Regional Anual 2009, não apresentam um balanço sistematizado e suficientemente 
pormenorizado dos níveis de cumprimento dos objectivos e das acções anteriormente 
delineados. 
 
Este facto constitui uma limitação que, no futuro, deveria ser ultrapassada de modo a 
possibilitar às entidades representadas no Conselho Regional de Concertação 
Estratégica a emissão de parecer mais fundamentado e mais aderente à realidade e às 
necessidades da Região Autónoma dos Açores.  
 
Isso contribuiria não apenas para uma maior capacitação dos parceiros sociais – e do 
próprio Governo Regional – na identificação das debilidades, mas sobretudo, 
propiciaria um diálogo mais profundo e enriquecedor sobre as medidas de política 
capazes de potenciarem um maior desenvolvimento económico e social da Região dos 
Açores. 
 
Este esforço numa maior transparência na prestação de contas dos resultados 
atingidos mais justificação encontraria no facto de se estar no início de um novo ciclo 
de planeamento e de programação para a presente legislatura e, por outro lado, 
perante a continuidade da representação política que tem governado a Região 
Autónoma dos Açores. Acresce que a presente situação de crise financeira e 
económica recomenda vivamente a realização de um tipo de dialogo social que tem 
que ser muito mais claro, profundo, sério e despido dos dogmas neoliberais, que estão 
a perder o sentido.      
 
 
 
A – Orientações de Médio Prazo 2009/2012 
 

1. O documento de Anteproposta das Orientações de Médio Prazo para a R.A. 
dos Açores retoma um conjunto bem estruturado dos Grandes Objectivos de 
Desenvolvimento para atingir na presente legislatura para o período 2009-
2012: 

 
i) Melhorar as qualificações e as competências dos Açorianos (políticas da 

Educação e Formação, da Cultura, da Juventude e da Qualificação 
Profissional); 

ii) Promover o crescimento sustentado da economia (políticas orientadas para 
a competitividade da economia regional articuladas com a Agenda de Lisboa 
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revista na base das políticas sectoriais para a Agricultura e Floresta, Pescas, 
Indústria, Comércio e Exportação, Investigação e Desenvolvimento, Inovação 
e Apoio Financeiro ao Investimento Privado); 

 
iii) Reforçar a solidariedade e a coesão social (no quadro da eficiência dos 

sistemas e serviços públicos de apoio e protecção social e de intervenções 
minimizadoras do impacto da crise externa); 

iv) Gerir com eficiência o território, promovendo a qualidade ambiental 
(políticas de dotação do território em infra-estruturas de base e de preservação 
do equilíbrio ambiental, designadamente, quanto ao Ordenamento, Sistemas 
de Informação, Prevenção de riscos e Protecção Civil, Ambiente e Recursos 
Naturais, Eficiência Energética e Acessibilidades); 

v) Qualificar a gestão pública e a cooperação (políticas de modernização 
administrativa, de programação, de financiamento Público e apoio financeiro 
às empresas para a coesão e cooperação externa).     

  
2. A CGTP-IN/Açores não pode deixar de manifestar, por um lado, a fraca 

ambição do Governo em algumas áreas e, por outro, a ausência de metas que 
melhor pudessem concentrar os esforços do Governo no desenvolvimento 
económico e social e avaliar os respectivos níveis de cumprimento no final da 
legislatura. No nosso entender deveria incluir-se a criação do emprego de 
qualidade e o combate à precariedade entre os grandes objectivos de 
desenvolvimento para o período 2009-2012 (pág. 51). 

 
3. Quanto à fraca ambição, decorrente das baixas expectativas do Governo, 

observe-se, designadamente, o nível de escolaridade completo da população 
activa com ensino secundário (de 13,6% em 2007 para 15 -17% em 2012), o 
nível de redução dos beneficiários de RSI (de 17 mil indivíduos em 2007 para 
14-15 mil em 2012), a valorização do pescado em lota com exclusão dos 
tunídeos (de 4,9 €/kg em 2007 para 6-7 €/kg em 2012), e mesmo a proporção 
de resíduos urbanos recolhidos selectivamente (de 6,5% em 2005 para 15-20% 
em 2012).  
 

4. No que respeita a metas que deveriam ser incluídas no documento assinalem-
se, em particular, os níveis da população empregada e população 
desempregada1, a redução da precariedade do emprego, o crescimento do PIB 
e o nível de PIB per capita2, os indicadores de desigualdade na distribuição de 
rendimento, de pobreza, de saúde, de educação e formação profissional, de 
produtividade da economia, da proporção de energias renováveis, de poder de 
compra dos trabalhadores, das condições de trabalho, do acesso a serviços 
públicos.  

 

                                                           
1 Apenas se refere que a população activa passará de 112 mil indivíduos, em 2007, para 119-120 mil 
indivíduos em 2012. 
 
2 Em 2007, os resultados preliminares apontam para os 15400  €/por habitante. Indica-se apenas que o 
PIB - Índice UE27=100 passará de 68% em 2007 para 72% em 2012. 
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5.  A CGTP-IN/Açores chama a atenção do Governo para o agravamento da crise 
mundial e também da economia portuguesa, em que as notícias sobre as 
previsões económicas são cada vez mais sombrias e existe maior incerteza 
sobre a magnitude e a duração das dificuldades económicas e sociais3. Os 
cenários macroeconómicos previstos no documento do Governo, quer a nível 
da economia internacional ou da economia portuguesa estão já desajustados.  

 
6. Tendo em conta este agravamento das dificuldades económicas e sociais, a 

CGTP-IN/Açores manifesta a sua profunda preocupação pelas repercussões 
que naturalmente incidirão sobre a situação económica e social da RAA e 
recomenda ao Governo que concentre nos primeiros anos o esforço de 
investimento considerado para toda a legislatura, que no período de 2009 a 
2013 ascende a 3 218 milhões de euros.  
 

7. A CGTP-IN/Açores manifesta, por isso, a sua incompreensão e estranheza 
pelo facto do investimento afecto ao ano de 2009, ser mesmo inferior ao que 
resultaria de uma distribuição uniforme por todos os anos da legislatura (25% 
em cada ano), quando o que deveria suceder era precisamente o inverso, ou 
seja, uma concentração desse esforço de investimento no ano de 2009 para 
minimizar e prevenir os efeitos da crise económica e financeira na Região 
Autónoma dos Açores. O quadro seguinte evidencia a necessidade de se 
proceder a este reajustamento do esforço do investimento ao longo do período 
2009-2012. 

 
 
 
Quadro 1. Investimento anual na RAA ao longo do período 2009-2013     

     
 
          (Unidade: milhões de euros)

Objectivos e programas 2009 2010 2011 2012   Total  2009 
            2009-12 % do total 
Melhorar as qualificações 171,6 179,9 185,9 194,0   731,4 23,5
1. Infra-estruturas educacionais 59,6 62,6 65,2 68,6   256,0 23,3
2. Qualificação profissional  73,1 76,4 78,5 80,6   308,6 23,7
3. Juventude 5,0 5,3 5,5 6,0   21,8 22,9
3. Património e Cultura 16,7 17,6 18,1 19,1   71,5 23,4
4. Desporto 15,7 16,5 17,0 18,0   67,2 23,4
5. Informação e Comunicação 1,5 1,5 1,6 1,7   6,3 23,8
                
Promover o crescimento sustentado 303,5 313,5 324,8 341,0   1282,8 23,7
7. Sectores Agrícola e Florestal 122,3 117,7 122,0 129,0   491,0 24,9
8. Valorização do mundo rural 33,8 35,3 35,8 36,5   141,4 23,9
9. Infra-estruturas da Pesca 29,9 37,0 37,5 39,0   143,4 20,9
10. Turismo 29,8 31,5 33,0 35,0   129,3 23,0
11. Fomento da Competitividade 64,3 68,0 71,5 75,0   278,8 23,1
12. Ciência, tecnologia e SIC 23,4 24,0 25,0 26,5   98,9 23,7
                

                                                           
3 Os dados mais recentes da evolução da economia portuguesa, uma quebra no 4º trimestre de 2% 
segundo o INE, e uma quebra de 1,5% a nível do conjunto da União Europeia, evidenciam bem esta 
situação.  
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Reforçar a solidariedade e coesão social 64,8 69,5 72,7 75,8   282,8 22,9
13. Sistema de solidariedade social 17,2 19,5 20,1 20,7   77,5 22,2
14. Habitação 31,3 33,0 35,0 36,3   135,6 23,1
15. Saúde 16,3 17,0 17,6 18,8   69,7 23,4
                
Eficiência e qualidade ambiental 198,1 207,6 201,0 207,4   814,1 24,3
16. Ordenamento, ambiente e energia 33,5 35,4 37,5 39,4   145,8 23,0
17. Protecção Civil 8,0 8,2 8,5 9,0   33,7 23,7
18. Transportes terrestres 49,5 53,0 54,5 56,0   213,0 23,2
19. Transportes marítimos 57,0 60,0 62,5 65,0   244,5 23,3
20. Transportes aéreos 50,1 51,0 38,0 38,0   177,1 28,3
                
Gestão Pública e Cooperação 23,3 26,4 27,5 29,6   106,8 21,8
21. Administração pública 21,0 23,9 24,9 26,6 * 96,4 21,8
22. Cooperação externa e migrações  2,3 2,5 2,6 3,0   10,4 22,1
                
Total – Eixos 761,3 796,9 811,9 847,8   3217,9 23,7
        
* - Este valor deve ser o que se pretenderia, em vez de 8,2 milhões de euros que consta no quadro   
da página 93 do documento das Orientações de Médio Prazo 2009-2012    
 
Anote-se que no caso das Pescas, a percentagem do investimento em 2009, face ao 
total dos 4 anos, é mesmo inferior a 21%.  
 

8. A CGTP-IN/Açores considera que a caracterização da situação do mercado de 
emprego (pág.21), o documento adopta uma análise demasiado optimista, que 
não tem conta quer os dados mais recentes relativos ao desemprego, quer as 
ameaças que a crise económica lançou sobre o País e, consequentemente sobre 
a Região Autónoma dos Açores, que o próprio documento refere. De facto, 
passou-se de uma taxa de desemprego de 2,3% em 2001 para 5,6% em 2008, o 
que não se pode considerar de maneira nenhuma uma “taxa de desemprego 
razoável” (pág. 47) ou uma situação de quase pleno emprego.  

 
9. Não há também qualquer referência ao nível dos salários, isto apesar de ser 

afirmado que se observam níveis crescentes de riqueza produzida (pág. 22). 
Recorde-se que o salário base médio dos trabalhadores assalariados da região 
autónoma é de 83% da média nacional.  

 
10. O que se constata é a “fixação” de uma meta de aumento do desemprego, uma 

vez que é admitido que mesmo com as políticas activas de emprego, a taxa de 
desemprego se situará entre 6% a 7% (pág. 49). Na opinião da CGTP-
IN/Açores as políticas activas de emprego, importantes nomeadamente no que 
diz respeito à melhoria das qualificações, não são suficientes para a criação de 
emprego. Contudo, no documento faz-se claramente uma opção por considerar 
a política de emprego no âmbito da Política Social, isto é, como um conjunto 
de medidas pontuais dirigidas a públicos com dificuldades de (re)inserção no 
mercado de trabalho. Da mesma forma, a qualidade do emprego parece ser 
restringida à melhoria das qualificações (pág. 61). 

 



 

 5

11. No ponto relativo à qualificação profissional (ainda na pág. 61) parece-nos 
acertada uma “actuação intensa sobre as condições, junto das empresas, de 
criação e de manutenção de emprego, privilegiando acções que visam a 
criação de emprego de qualidade ou a transformação de emprego não 
qualificado em emprego qualificado”. Todavia, é de questionar o que se 
entende por qualificação “pertinente” dos trabalhadores e dos desempregados. 
Por outro lado, o documento passa ao lado do direito à formação dos 
trabalhadores por conta de outrem, parecendo á CGTP-IN/Açores que a 
Inspecção Regional de Trabalho deveria fiscalizar o cumprimento desse 
direito por parte das empresas e outras entidades empregadoras. 

 
12. Quanto à educação (pág. 55 e seguintes), a CGTP-IN/Açores considera que a 

disponibilização de manuais escolares deveria estender-se a todo o ensino 
obrigatório e não apenas ao primeiro ciclo, devendo-se alargar 
progressivamente a todo o ensino secundário, uma vez que perspectiva o 
alargamento da escolaridade obrigatória ao 12º Ano. 

 
13. No que respeita aos Serviços públicos e modernização administrativa, a 

CGTP-IN/Açores não vê razão para a externalização de áreas concorrenciais 
com o sector privado (pág. 85). O objectivo parece ser, não a melhoria dos 
serviços públicos, mas antes a concessão ao sector privado de áreas lucrativas 
ou que o possam vir a ser através de aumentos dos preços ou tarifas praticadas, 
como o demonstram muitos exemplos quer a nível nacional, como no caso da 
água, quer internacional. Externalização não garante, por si só, a prestação de 
melhores serviços públicos, melhoria essa que deveria ser o primeiro objectivo 
das políticas públicas nesta área. Por outro lado, tratando-se de áreas com 
sustentabilidade económica e financeira, tais áreas/actividades podem 
constituir fonte de receitas para a Região Autónoma e meios financeiros para 
melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

 
14. Sobre a articulação entre as Orientações de Médio Prazo com os Programas 

Operacionais 2007-20134, com comparticipação comunitária, o documento do 
Governo dá conta que, para o período 2007-2013, a despesa pública de 
investimento atinge os 1,9 mil milhões de euros, dos quais os Fundos 
comunitários representam 1,5 mil milhões e a contribuição regional cerca de 
350 milhões de euros. Sublinha-se a apreciação que é feita sobre a execução 
financeira dos Programas Comunitários estar a decorrer a um ritmo superior 
ao verificado para o conjunto do país, no âmbito do QREN.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
4  A desagregação da despesa pública de investimento pelos vários programas é a seguinte: 
Proconvergência:1190 milhões de euros; Pró-emprego: 224 milhões de euros; POVT: 100 milhões de 
euros; Pró-rural: 323 milhões de euros;  Propesca: 39 milhões de euros e PCT MAC (Cooperação 
Transnacional Açores, Madeira e Canárias): 6 milhões de euros. 



 

 6

 
 
B - Plano Regional Anual 2009  
 
O documento analisa os principais aspectos da situação económica e social da região 
e desenvolve as políticas sectoriais para 2009, em termos dos objectivos e áreas de 
intervenção das políticas públicas, do investimento público e desenvolvimento da 
programação e, bem assim, dos programas e iniciativas comunitárias para esse ano. 
  
 
II - Apreciação Específica 
 
 
A - Orientações de Médio Prazo 2009/2013 
 
A CGTP-IN/Açores destaca o reconhecimento da importância do objectivo “Melhorar 
as qualificações e as competências dos Açorianos”, quando se afirma no documento 
das Orientações de Médio Prazo que “qualificar os açorianos constitui a via mais 
sustentada a médio prazo para um rumo de progresso e desenvolvimento da Região”. 
 
Ainda assim, parecem exíguos os meios postos à disposição para este objectivo, uma 
vez que, no período de 2009 a 2012, o investimento na educação e na formação 
profissional ronda apenas os 17,5% do total (cerca de 565 milhões de euros5). 
 
No âmbito da qualificação profissional, refere-se que “as políticas públicas para o 
emprego serão multifacetadas, diversificadas e o mais individualizadas possível e, por 
outro lado, terão em vista uma acção intensa sobre as condições junto das empresas 
visando a criação de emprego de qualidade ou a transformação de emprego não 
qualificado em emprego qualificado”. Adianta-se ainda que “se terá particular atenção 
nas acções para minimizar os efeitos sociais do desemprego e num leque de medidas 
para a melhoria das condições laborais, visando melhorar as condições de trabalho 
dos activos açorianos” (página 61 e 62 do documento Grandes Orientações de Médio 
Prazo). 
 
A CGTP-IN/Açores subscreve naturalmente essas acções e preocupações que lhe 
estão implícitas, mas recomenda que se passe de um nível de demasiada abstracção 
para uma maior clarificação e concretização do que realmente se pretende. 
 
Esta ausência de concretização verifica-se ao nível de muitas outras áreas, 
designadamente na ciência, tecnologia e comunicações (levando a que os operadores 
invistam mais na região de forma a facultar a toda a população o acesso fácil a todos 
os serviços, com qualidade e mais baixos preços), na saúde (políticas de promoção da 
qualidade dos serviços e de captação e qualificação dos profissionais de saúde), na 
igualdade de oportunidades, na habitação, na solidariedade social, etc. 
 

                                                           
5 Cerca de 256 milhões de euros nas infra-estruturas educacionais e de 309 milhões de euros na 
qualificação profissional. 
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A CGTP-IN/Açores destaca a importância estratégica para a região das questões 
ambientais e energéticas, subscrevendo as políticas adiantadas pelo Governo, 
designadamente em termos das prioridades definidas (ordenamento do território e dos 
recursos hídricos, a implementação dos Planos de gestão de resíduos, a protecção do 
ambiente marinho, a eficiência energética, aumento da proporção das energias 
renováveis, aumento da proporção na produção energética dos recursos endógenos). O  
ambiente e a energia constituem temáticas essenciais para o desenvolvimento 
sustentável dos Açores, em particular em actividades como o turismo e a investigação  
científica, que justificam uma aposta decidida do Governo nestas actividades de 
futuro.    
  
A CGTP-IN/Açores questiona a bondade das políticas que o Governo pretende 
desenvolver no domínio da Administração Pública, nomeadamente quanto à 
externalização de áreas concorrenciais com o sector privado e a potenciação de 
parcerias estratégicas. Para além das questões de emprego, o que poderá estar em 
causa é uma maior dificuldade na acessibilidade das populações a serviços públicos 
essenciais e à própria eficiência e utilização racional de recursos públicos, questões 
que naturalmente nos preocupam.  
 
  
B – Plano anual para 2009 
 
A Anteproposta do Plano para 2009 apresenta uma evolução favorável da economia 
regional nos últimos anos. O crescimento do PIB em 2007, em termos reais foi da 
ordem dos 2%, foi muito semelhante ao verificado no conjunto do país (1,9%).   
 
No entanto, a CGTP-IN/Açores chama a atenção do Governo para uma quebra 
acentuada dos ritmos de actividade ao longo de 2007 e nos dois primeiros trimestre de 
2008, conforme se refere no documento, em particular, no turismo, no tráfego 
territorial e internacional, na construção civil e na indústria, e na venda de automóveis 
comerciais. A nossa opinião é que no quadro de um forte agravamento da crise 
internacional verificado nos dois últimos trimestres de 2008 e nos primeiros meses de 
2009 e dada a elevada dependência da economia açoriana aos condicionalismos da 
envolvente externa, a situação actual estará bem mais degradada do que os 
indicadores adiantados – os que são conhecidos em termos de evolução recente - 
deixam supor. 
 
Ainda que o Governo considere que a taxa de desemprego se situa a níveis muito 
baixos, a CGTP-IN/Açores regista o facto de o desemprego ter estado 
continuadamente a subir desde 2001 (a taxa de desemprego passou de 2,3% em 2001 
para 5,6% em 2008), o que impõe a implementação de medidas mais adequadas e 
arrojadas do que as que têm sido tomadas. De resto, no quadro de agravamento da 
situação económica os níveis de desemprego têm aumentado, o que ainda torna mais 
premente a adopção dessas medidas. 
 
No documento ignora-se a questão da precariedade do emprego. Apesar se de incluir 
um quadro com informação sobre o emprego por situação na profissão e tipo de 
contrato (pag. 12), o mesmo não é comentado nem dele se tiraram as devidas 
conclusões quanto à necessidade de implementar medidas que a reduzam. Os 
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contratos não permanentes atingiam em 2007, cerca de 20% dos trabalhadores 
assalariados da região. 
 
As políticas sectoriais definidas para 2009 (pág. 17 e seguintes) têm como referencial 
os objectivos de desenvolvimento propostos nas Orientações de Médio prazo 2009-
2012. Como se disse a propósito desse documento, é nosso entendimento que a 
criação do emprego de qualidade e o combate à precariedade se deveriam incluir entre 
os grandes objectivos de desenvolvimento, devendo as políticas sectoriais constituir 
os instrumentos para os alcançar, o que não acontece no plano regional, devendo por 
isso ser corrigido. 
 
Em coerência, deveriam também estabelecer-se metas em termos de redução do 
desemprego e da precariedade do emprego, bem como de melhoria da distribuição do 
rendimento e de redução da pobreza. 
 
Quanto aos objectivos operacionais foram definidos os seguintes (pág. 19): (i) a 
manutenção do nível de ocupação dos activos na Região, assegurando taxas de 
desemprego e de desocupação involuntária dentro de parâmetros aceitáveis; (ii) a 
manutenção do ritmo de convergência real da economia açoriana, no processo de 
aproximação aos valores médios de desenvolvimento observados nos espaços 
nacional e comunitária; (iii) o fomento de uma atitude de articulação e de parceria 
estratégica, baseada em colaboração responsável entre os diversos níveis de 
governação e os principais actores e agentes económicos e sociais. 
 
A CGTP-IN/Açores não pode estar de acordo com o primeiro objectivo, 
designadamente quanto a assegurar taxas de desemprego e de desocupação 
involuntária dentro de parâmetros aceitáveis. Pelo contrário, deveria definir-se como 
objectivo principal na área do emprego a redução da taxa de desemprego. Por outro 
lado, questiona o que se entende por “parâmetros aceitáveis”. São os 6%/7% 
mencionados nas Orientações de Médio prazo 2009-2012? A ser assim significaria o 
triplo da taxa de desemprego registada em 2001. No nosso entender este objectivo 
operacional deverá ser alterado. 
 
No capítulo da Qualificação Profissional (pág. 23) é referido um conjunto de 
programas e medidas que se relacionam mais com o emprego do que com as 
qualificações: medidas de qualificação profissional, programas de combate ao 
desemprego sazonal (como o Programa de Valorização Profissional), programas de 
manutenção de emprego que visam a manutenção de postos de trabalho, reforço das 
estratégias de transição profissional de jovens licenciados, reforço da intervenção 
social para a empregabilidade dos indivíduos mais fragilizados. Refere-se também 
que o combate ao emprego precário é tido como uma estratégia importante, 
potenciadora das diferentes medidas de emprego.  
 
No entanto, além da enumeração feita das medidas no capítulo do desenvolvimento da 
programação (pág. 70 e 71), não é incluído nenhuma explicação sobre as mesmas, o 
que não permite saber em concreto o conteúdo das mesmas. 
 
Por outro lado, o documento passa ao lado do direito à formação dos trabalhadores 
por conta de outrem, parecendo á CGTP-IN/Açores que a Inspecção Regional de 
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Trabalho deveria fiscalizar o cumprimento desse direito por parte das empresas e 
outras entidades empregadoras. 
 
A CGTP-IN/Açores considera que o esforço de investimento público programado 
para o curso desta legislatura deva ser mais concentrado no ano de 2009, para 
minimizar os efeitos que já se estão a fazer sentir ao nível da procura interna, do 
emprego e da actividade económica em geral. 
 
Ainda que a despesa de investimento público previsto para 2009, no valor de 761 
milhões de euros, dos quais 484 milhões são da responsabilidade directa do Governo 
Regional, represente um acréscimo de 10% face ao ano anterior, e portanto um 
esforço adicional significativo, a situação extraordinária de crise que estamos a 
atravessar justifica também medidas extraordinárias para minimizar o impacto da 
envolvente externa, para dinamizar a procura interna, proteger o emprego, aumentar a 
coesão social e preparar o futuro da Região. 
 
  A CGTP-IN/Açores destaca que não estão previstos objectivos quantificados para a 
economia Açoriana, em termos das principais variáveis macroeconómicas: 
crescimento do PIB, nível de emprego e desemprego, inflação, etc. Esta situação, já 
de si inaceitável para o período 2009-2012, torna-se ainda mais incompreensível 
quando se apresenta aos parceiros sociais um documento intitulado Plano Regional 
Anual. 
  
A CGTP-IN/Açores salienta, por último, que tal como em anos anteriores não se 
referem quaisquer aspectos quanto à política salarial para 2009. Esta matéria deveria 
ser referenciada na Proposta de Plano para 2009 de modo a evidenciar as intenções do 
Governo Regional. Por outro lado, seria de toda a conveniência serem fornecidos 
elementos, pelo documento em análise, sobre a evolução recente das políticas salariais 
e de repartição do rendimento na RAA. 
 
A existência de objectivos de política económica e social e metas quantificadas a 
atingir a médio e curto prazo são essenciais para a apreciação dos parceiros sociais e 
do desempenho dos papéis que se espera desempenharem em matéria de participação 
e envolvimento no desenvolvimento económico e social. Tal como o são a informação 
e a avaliação dos resultados das políticas seguidas, designadamente, as de manifesto 
interesse dos vários actores económicos e sociais. Esta ausência de objectivos e de 
metas quantificadas - e dos resultados e avaliação das políticas - nos documentos do 
Governo Regional é de todo inaceitável.  
 
A CGTP-IN/Açores recomenda ao Governo que este comportamento seja alterado no 
futuro, para bem da participação dos parceiros económicos e sociais, da democracia e 
do desenvolvimento económico e social da Região Autónoma dos Açores. 
 
 
Açores, 23 de Fevereiro de 2009 
 

 CGTP-IN/Açores 
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ANEXO 1 – Repartição do esforço de investimento pelos vários objectivos e 
Programas, no período 2009-2012 
 

Objectivos e programas 
% do 
total 

    
Melhorar as qualificações 22,7
1. Infra-estruturas educacionais 8,0
2. Qualificação profissional  9,6
3. Juventude 0,7
3. Património e Cultura 2,2
4. Desporto 2,1
5. Informação e Comunicação 0,2
    
Promover o crescimento sustentado 39,9
7. Sectores Agrícola e Florestal 15,3
8. Valorização do mundo rural 4,4
9. Infra-estruturas da Pesca 4,5
10. Turismo 4,0
11. Fomento da Competitividade 8,7
12. Ciência, tecnologia e SIC 3,1
  0,0
Reforçar a solidariedade e coesão social 8,8
13. Sistema de solidariedade social 2,4
14. Habitação 4,2
15. Saúde 2,2
    
Eficiência e qualidade ambiental 25,3
16. Ordenamento, ambiente e energia 4,5
17. Protecção Civil 1,0
18. Transportes terrestres 6,6
19. Transportes marítimos 7,6
20. Transportes aéreos 5,5
    
Gestão Pública e Cooperação 3,3
21. Administração pública 3,0
22. Cooperação externa e migrações  0,3
    
Total - Eixos 100,0
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PARECER 
 

Assunto: Ante-projecto das “Orientações de Médio e Longo Prazo 

2009-2012 e Plano Regional Anual de 2009. 

 
 

1. Tendo-nos sido solicitada a emissão de parecer sobre o ante-

projecto referido em epígrafe, e após consulta dos Municípios 

açorianos sobre o mesmo, cabe-nos chamar a atenção para alguns 

elementos que poderiam ser melhorados no mesmo. 

 

2. Assim, e em primeiro lugar, importa referir que o Ante-projecto 

redunda num documento de carácter demasiado genérico e global 

para permitir aferir uma estratégia orientada para os próximos 

quatro anos.  

 

3. Com efeito, a distribuição por grandes linhas não permite perceber 

quais os investimentos que efectivamente serão realizados, o que 

contribui para que o documento se torne demasiado vago.  

 

4. Verifica-se que os programas não se encontram desagregados, pelo 

que o nível de informação não permite verificar qual o fim a que as 

mesmas se destinam, abrindo caminho para uma utilização 

discricionária das mesmas, com prejuízo do rigor das contas 

regionais e possíveis arbitrariedades na sua utilização. O mesmo 
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problema se encontra em muitos pontos do Plano Regional para 

2009. 

 

5. Já no tocante ao Plano Regional para 2009 é possível fazer uma 

análise mais aprofundada.  

 

6. No que aos Municípios diz respeito, verifica-se as verbas previstas 

em áreas em que o Governo Regional partilham competências são 

insuficientes para satisfazer as necessidades reais de investimento.  

 

7. Desde logo, no que respeita à construção, reparação e remodelação 

do parque escolar de 1º ciclo de toda a Região ao abrigo do DLR nº 

32/2002/A, de 8 de Agosto), o Governo Regional prevê gastar 

metade do que gastará com as obras de beneficiação no Palácio da 

Conceição.  

 

8. Com efeito, enquanto as escolas de 1º ciclo apenas têm previstos 

500.000 euros de dotação, a beneficiação do Palácio da Conceição 

tem previsto 1.000.000 de euros.  

 

9. Acrescente-se que, dos 500.000 euros previstos, apenas 250.000 

são regionais, tendo os restantes 250.000 origem em outros fundos.  

 

10. Também ao nível do apoio á competitividade do sector agrícola se 

verifica um investimento fraco quer no abastecimento de água como 
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nos caminhos agrícolas, que terá como consequência a sobrecarga 

das respectivas infra-estruturas municipais. 

 

11.  Verifica-se também um decréscimo para metade da dotação 

prevista para a cooperação com as Juntas de Freguesia e Câmaras 

Municipais ao nível infra-estruturas portuárias.  

 

12. Ao nível dos recursos hídricos, parece também haver uma clara 

insuficiência de meios, sendo que todas as acções no âmbito dos 

recursos hídricos têm, globalmente, a mesma dotação que o 

planeamento e gestão de bacias hidrográficas e lagoas.  

 

13. Ora, embora se considere importante o planeamento das 

intervenções, esse planeamento serve para orientar e não distrair o 

investimento público.  

 

14. Desta forma, e face a todos os investimentos anunciados pelo 

Governo Regional ao nível do Plano Regional da Água, e sabendo-se 

que, dos investimentos regionais a montante dependerá em grande 

parte a existência e qualidade da água que, a jusante, será captada 

para a rede municipal de abastecimento público, é com grande 

preocupação que vemos o investimento público nesta área reduzido 

a 8 milhões de euros.  

 

15. Também no que toca à gestão de resíduos sentimos idêntica 

preocupação. 
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16. Com efeito, todo o Programa Resíduos tem uma dotação global de 3 

milhões de euros. Tendo em conta que 2 milhões de euros se 

destinam a planeamento – nomeadamente ao Plano Estratégico 

para a Gestão de Resíduos – o investimento público em matéria de 

resíduos fica reduzido a apenas um milhão de euros.  

 

17. Ou seja, a gestão de resíduos e a remoção do passivo ambiental em 

toda a Região Autónoma dos Açores merece ao Governo Regional de 

um milhão de euros.  

 

18.  Também no tocante à cooperação financeira com os municípios se 

verifica um decréscimo de dotação (de 180.000 para 160.000 

euros) embora a cooperação com as autarquias locais suba, mercê 

da verba prevista para cooperação com as Juntas de Freguesia.  

 

19. Note-se que, conforme já se referiu em anos anteriores, são 

verdadeiramente irrisórias as verbas destinadas a cooperação com 

os Municípios.  

 

20. Com efeito, depois de se ter pretendido transferir para os Municípios 

competências que não são suas através do último diploma regional 

em matéria de cooperação com os municípios, onde o Governo 

Regional alargou consideravelmente as matérias passíveis de ser 

objecto de cooperação, alegando que a transferência de meios se 

faria por via da cooperação Governo Regional com os Municípios o 
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Governo Regional pretende agora não orçamentar as verbas 

necessárias aos compromissos que através daquele diploma 

regional assumiu.  

 

21. Sublinhe-se que a AMRAA sempre repudiou aquele expediente, 

precisamente por este meio (a cooperação financeira) não ser 

idóneo para aquela transferência de meios, uma vez que a 

cooperação é eventual e discricionária quer na sua verificação quer 

no respectivo montante. 

 

22. Finalmente, importa referir o decréscimo de investimento público 

em determinadas ilhas, nomeadamente Graciosa (20,5%), Santa 

Maria (18,7%), São Jorge (13,6%) e Flores (0,53%), o que poderá 

revelar-se particularmente preocupante para as respectivas 

economias locais, tendo em conta o actual momento de crise, que o 

próprio Governo Regional reconhece.  

 

23. Em termos de distribuição espacial do investimento, notam-se ainda 

diversas assimetrias que em nada contribuem para um 

desenvolvimento harmonioso da Região e para coesão dos Açores.  

 

24. Com efeito, a partir do programa em análise, é possível constatar 

que não existe qualquer programa para a Juventude nas ilhas 

Graciosa, Faial, Flores e Corvo. Ou seja, foram completamente 

excluídas de projectos incentivadores ou motivadores junto das 

camadas mais jovens que sentem as mesmas necessidades e 
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anseios que os outros das restantes ilhas dos Açores, ficando assim 

intencionalmente votados ao esquecimento. 

 

25. De fora do desenvolvimento desportivo ficam Santa Maria, Graciosa, 

São Jorge, Pico, Flores e Corvo, onde as crianças ficam privadas de 

projectos importantes no seu processo de crescimento e inclusão 

como as Escolinhas do Desporto ou simplesmente do Desporto 

Escolar. 

 

26. Sem direito a equipamento de apoio à infância e juventude estão 

São Jorge, Flores e Corvo. Áreas que o Governo Regional anuncia 

desde o início como prioritárias no eixo de acção social. 

 

27. Apenas São Miguel é contemplada com equipamentos de apoio aos 

públicos com necessidades especiais. 

 

28. São Miguel, Terceira e Faial, são as únicas ilhas a serem dotadas de 

equipamentos de apoio à família, comunidade e serviços, embora 

com dotações manifestamente insuficientes: 160.000 euros para 

São Miguel, 52.440 euros para a Terceira e 230.800 euros para o 

Faial. 

 

29. Santa Maria, Graciosa, Faial e Corvo, não dispõem de qualquer 

dotação destinada ao investimento público em equipamentos de 

apoio a idosos. 
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30. Também na área ambiental, não só as verbas se mostram exíguas 

como se verifica que São Miguel, Terceira e Faial, não são 

contempladas no tocante ao investimento público em matéria de 

resíduos, não obstante as necessidades diagnosticadas e os 

investimentos planeados. 

 

31. Em matéria de recursos hídricos, não se prevê qualquer 

desagregação espacial, o que contribuirá para uma utilização 

casuística e discricionária das verbas envolvidas. 

 

32. O problema dos recursos hídricos na Região é um problema grave, 

como aliás foi salientado pelo Secretário Regional da tutela 

recentemente, exigindo-se uma actuação concertada e um 

investimento sustentado, que a verba prevista não resolve e a 

ausência de concretização espacial não favorece. 

 

33. Lembra-se aliás, que a AMRAA e as Câmaras de Ponta Delgada, Vila 

do Porto, Lagoa, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Povoação, 

Nordeste, Praia da Vitória, Madalena, Lajes do Pico, Velas, Calheta, 

Horta, Lajes das Flores e Santa Cruz das Flores apresentaram 

oportunamente ao Fundo de Coesão uma candidatura denominada 

Plano Integrado de Melhoria das Infra-estruturas de Abastecimento 

de Água e Tratamento de Águas Residuais na Região Autónoma dos 

Açores, a qual pretende dar resposta a este problema, e que tal 

candidatura continua a aguardar aprovação.  
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34. Acresce ainda que, foi notada por várias Câmaras a ausência de 

referência a compromissos assumidos quer pelo Governo Regional 

quer pelo partido político que o suporta, durante a respectiva 

campanha eleitoral, nos diferentes Concelhos da Região. 

 

35. De todo o exposto resulta claro que o documento em causa carece 

de diversas alterações por forma a poder reflectir não apenas as 

legítimas aspirações das populações locais de cada Concelho, como 

as próprias expectativas criadas por este Governo e as condições de 

cooperação institucional entre Governo e Municípios. 

 

 

Ponta Delgada, 20 de Fevereiro de 2009 
 

 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMRAA 
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Anexo I 
 
 

Investimento Público 2007 – 2009 
Desagregação por Ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhas 2007 2008 2009 
Santa Maria 18.033.820 28.677.699 23.302.239 
São Miguel 169.661.729 188.674.242 256.292.842 
Terceira 116.492.842 134.006.315 159.130.267 
Graciosa 16.843.871 28.438.348 22.602.331 
São Jorge 48.157.871 56.918.207 49.187.413 
Pico 35.291.546 43.322.402 44.153.705 
Faial 43.300.296 46.458.037 51.873.915 
Flores 17.618.437 25.238.721 25.105.744 
Corvo 2.671.077 3.685.223 4.501.483 

Total 468.071.489 555.419.194 636.149.939 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade dos Açores 



Senhor Secretário-Geral, 
A Universidade dos Açores emite parecer favorável quer ao Plano Regional Anual 2009, quer 
às Orientações de Médio Prazo 2009/2012. 
Por outro lado, congratula-se com o apoio financeiro que é concedido pelo Governo Regional 
dos Açores ao seu desenvolvimento tripolar e às construções universitárias dos seus pólos da 
Terceira e da Horta. 
Com os meus melhores cumprimentos 
Luís Andrade 
 




