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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A Comissão de Política Geral reuniu no dia 22 de março de 2013 para proceder à 

audição do proponente no âmbito do Projeto de Resolução n.º19/X – Estudo sobre 

as potencialidades da Base das Lajes.  

O Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores no dia 18 de fevereiro de 2013, tendo sido, nessa sequência, remetido à 

Comissão de Política Geral para apreciação, relato e emissão de parecer até ao dia 

30 de março de 2013. Posteriormente, a solicitação da Comissão, esse prazo foi 

alargado para 30 de maio de 2013 e, depois, por tempo indefinido, “uma vez que a 

maioria das diligências não depende exclusivamente da Comissão, mas de outras 

entidades e organismos, o que impede de formalmente indicar uma data precisa 

para a conclusão do respetivo parecer.” 

Na sequência de deliberação da Comissão foi decidido solicitar audições: 

Aos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional; 

À União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo; 

Ao Sindicato dos Transportes, Turismo e outros Serviços de Angra do Heroísmo; 

Ao Subsecretário Regional da Presidência para a Cooperação Externa. 
 
Mais foi deliberado que, na sequência da primeira audição com os Ministros dos 

Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional do Governo da República, e “atendendo 

aos eventuais desenvolvimentos em resultado da reunião havida com o Secretário 

de Estado Norte-Americano, John Kerry” se solicitasse uma segunda reunião com 

aqueles Ministros. 
 
Igualmente foi deliberado que as audições realizadas pela Comissão, no âmbito do 

acompanhamento da situação da Base das Lajes, à Comissão Representativa dos 

Trabalhadores Portugueses da Base das Lajes e à Câmara e Assembleia Municipal 

da Praia da Vitória, em fevereiro de 2013, fossem integradas no relatório final desta 

iniciativa. 
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
 

A iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do PSD, fundamenta-se no disposto da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º e do artigo 37.º, todos do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores e a sua apreciação e emissão de 

parecer tem lugar ao abrigo da alínea a) do artigo 42.º, do Regimento da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, bem como na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 227.º da Constituição. 

 

CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA 
 

O Deputado António Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD, em reunião da 

Comissão realizada em 22 de março de 2013, apresentou o Projeto de Resolução 

na sua generalidade, considerando que: 

 o Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os Estados 

Unidos da América, Técnico e Laboral, tem proporcionado aos Açores e, em 

particular, na ilha Terceira, a criação e manutenção de várias centenas de 

postos de trabalho; 

 os Estados Unidos comunicaram, recentemente, a Portugal a sua intenção de 

alterar a forma como tem vindo a ser utilizada a Base das Lajes, 

designadamente, com a redução dos contingentes de trabalhadores 

portugueses e de forças militares norte-americanas; 

 esta situação tem merecido grande preocupação, sobretudo no que se refere 

às consequências sociais e para a economia local que advêm desta decisão; 

 a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, como primeiro 

órgão da Autonomia, assim como o Governo Regional, os partidos políticos e 

as diferentes entidades da sociedade civil têm-se manifestado na defesa dos 

postos de trabalho e na procura de soluções alternativas que mitiguem o 

impacto negativo desta decisão; 

 é, por isso, fundamental estudar novas possibilidades de valências e 

funcionalidades para que a Base das Lajes, e de toda a estrutura que lhe é 

inerente, continue a constituir um polo de emprego na Ilha Terceira, 

contribuindo assim para o desenvolvimento económico dos Açores. 
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Neste contexto, esta iniciativa visa recomendar ao Governo Regional “que proceda 

a um estudo, envolvendo o Governo da República, as Autarquias Locais e demais 

parceiros sociais, que faça o levantamento e identifique as potencialidades da Base 

das Lajes, principalmente, no âmbito do desenvolvimento socioeconómico”. 
 
 

CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

Audição da Comissão Representativa dos Trabalhadores 

Portugueses da Base das Lajes 
 
O Presidente da Comissão, após dar as boas-vindas e agradecer a presença dos 

representantes da Comissão Representativa dos Trabalhadores Portugueses da 

Base das Lajes, explicou os objetivos da audição e deu de imediato a palavra ao 

Presidente da referida Comissão que passará a ser referida no presente relatório 

abreviadamente por CRTPBL. 
 
O Presidente da CRTPBL, João Ormonde, começou por agradecer e elogiar a 

iniciativa da Comissão de Política Geral entendendo esta como mais uma 

oportunidade que a CRTPBL tem de prestar informação ao mais importante órgão 

da autonomia regional, e assim transmitir as principais preocupações que assistem 

aos trabalhadores portugueses da Base das Lajes, num momento em que os 

Estados Unidos pretendem reduzir o efetivo destes trabalhadores naquela Base. 
 
Informou que deixaria à CPG um documento que continha as principais 

preocupações dos trabalhadores portugueses da Base das Lajes e que ficaria 

disponível para prestar alguns esclarecimentos que a CPG entendesse por bem 

solicitar à CRTPBL sobre este assunto. 
 
Disse não conhecer os detalhes do plano de redução do efetivo na Base das Lajes 

por parte dos EUA, mas que, em traços gerais, esse plano passaria pela extinção de 

cerca de 400 postos de trabalho do contingente português, não se conhecendo, no 

entanto, a forma como serão feitas as rescisões dos respetivos contratos de 

trabalho. 
 
Sublinhou que, para além da redução de 400 postos de trabalho, ocorrerá, 

paralelamente, o desmantelamento de algumas valências que causarão graves 

problemas económicos nos mais diversos domínios da comunidade do Concelho da 
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Praia da Vitória em particular e da Ilha Terceira em geral. Há toda uma cadeia de 

serviços relacionada com as 600 famílias americanas o que, na perspetiva em que 

haja uma redução para cerca de 160 famílias, acarretará impactos muito negativos 

para a economia local. 
 
Acrescentou que o que pretendem é que o Governo Português efetue todas as 

diligências junto dos EUA para que a redução do contingente português seja inferior 

à prevista e que deveria exigir um plano prévio a ser discutido entre os dois 

Estados. 
 
Invocou que o problema é que o processo está em marcha e qualquer intervenção 

do governo português corre o risco de ficar fora de tempo. Referiu o caso dos 

americanos já estarem a reestruturar algumas estruturas na Base das Lajes, sinal 

de que o plano está em marcha. 
 
As principais reivindicações da CRTPBL são: 

- Dar prioridade absoluta à matéria laboral pelo impacto social e económico que 

representa; 

-  Evitar a todo o custo a eliminação de postos de trabalho; 

- Prolongar por um prazo razoável o processo de redução dos postos de 

trabalho;  

-  Privilegiar a via da rescisão por mútuo acordo, despedindo-se os 

trabalhadores mais velhos em primeiro lugar; 

-  Atribuição de vistos de residência e trabalho nos Estados Unidos para 

trabalhadores despedidos; 

-  Possibilidade de emprego noutras bases americanas na Europa; 

-  Agilizar os procedimentos de certificação de competências adquiridas; 

- Acesso a formação, técnica ou universitária, em ambos os países em condições 

especiais; 

-  Recusar a transferência de valências, serviços e/ou responsabilidades que 

impliquem custos para o Estado Português, (ex. Segurança, controlo de 

tráfego aéreo, etc.) e impliquem a extinção de postos de trabalho diretos, 

pagos pelos americanos; 

-  Não negociar postos de trabalho por interesses sectoriais do Estado 

Português, com proveitos duvidosos, quando comparados com a injeção direta 
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de divisas estrangeiras na economia regional por via daqueles postos de 

trabalho; 

- Promover junto da Comissão Europeia a candidatura a programas destinados a 

compensar os feitos sociais e económicos, nomeadamente o Fundo Europeu 

de Ajustamento à Globalização (FEG). 
 
Após a explanação do Presidente da CRTPBL, o Deputado Francisco Coelho pediu a 

palavra para o questionar concretamente sobre se é percetível no terreno que o 

processo de desmantelamento das valências e da redução de contingentes de 

trabalhadores portugueses e americanos esteja em marcha. 
 
João Ormonde respondeu afirmativamente, referindo que o Comandante da Base 

havia comunicado que iriam proceder a uma reconversão de serviços e que tinha 

conhecimento de que estavam já a ser elaborados projetos para a reconversão de 

edifícios. Ao nível dos postos de trabalho está a ser feita a identificação dos 

trabalhadores. 
 
O Deputado António Ventura também questionou o Presidente da CRTPBL, 

nomeadamente se em relação aos 400 trabalhadores portugueses que se prevê 

possam perder o seu posto de trabalho, quantos se voluntariaram para rescisão do 

contrato. Questionou ainda que tipo de contactos a CRTPBL tem efetuado com o 

Governo Regional e que soluções estão a ser trabalhadas. 
 
João Ormonde informou que tem a ideia de que algumas dezenas de trabalhadores 

podem estar interessados, mas que, todavia, será efetuado um levantamento dessa 

situação pelo departamento do pessoal civil. Contudo, considera que essa 

disponibilidade poderá atualmente ser menor, atenta a crise económica e financeira 

que se vive. 
 
Quanto aos contatos com o Governo Regional, considera que da parte do Presidente 

do Governo tem havido a maior disponibilidade para intervir, tendo este já, 

inclusive, feito diligências ao nível diplomático. 
 
O Deputado Nuno Melo Alves levantou uma questão relacionada com uma das 

propostas da CRTPBL, em concreto a dos vistos de residência e pretendeu saber se 

o Presidente tinha uma ideia de quantos trabalhadores poderiam estar interessados 
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nesta situação e, por outro lado, qual seria a disponibilidade demonstrada pelo 

Comandante da Base para tal. 
 
João Ormonde respondeu afirmando que a disponibilidade da parte do Comandante 

era total e que, aliás, o Comandante tinha um grande apreço pelos trabalhadores 

portugueses. Poderiam existir, contudo, dificuldades de ordem técnica. 
 
Considerou que os trabalhadores mais jovens poderão revelar maior disponibilidade 

para isso. 
 
A Deputada Zuraida Soares também interrogou o Presidente da CRTPBL sobre se 

este tinha conhecimento dos resultados da última reunião da Comissão Bilateral, 

assunto que se reveste da maior importância num tempo de profundas incertezas e 

dúvidas não só em relação ao futuro dos próprios trabalhadores como da própria 

economia. 
 
João Ormonde respondeu afirmando que, por norma, nunca é dado conhecimento à 

CRTPBL o resultado destas reuniões. Contudo, desta última reunião a CRTPBL foi 

informada de que o Estado português colocou questões práticas quanto ao que se 

poderá passar e os americanos reservaram-se nas respostas. 
 
O Deputado Francisco Coelho, numa segunda intervenção, pretendeu deixar mais 

um conjunto de preocupações, nomeadamente, sublinhou a importância em 

esclarecer o que pensa o Estado português sobre esta importante matéria, em 

particular o que pensam os Ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, já que 

parecem não estar em sintonia. Depois interessa saber que impactos podem 

acontecer ao nível dos trabalhadores, referindo que a Lei da Segurança Social 

proposta pelo PS na sequência do encerramento da Base na Ilha das Flores poderá 

dar uma boa resposta a muitas das situações que venham a ocorrer. Deixou ainda 

algumas interrogações sobre como ficará a Base das Lajes sem os americanos, 

nomeadamente em relação a alguns serviços prestados no aeroporto, o único da 

ilha, voos noturnos, o que a Força Aérea será capaz de assegurar, salários das 

famílias e os impactos colaterais, no fundo, tudo o que preocupa o futuro da 

economia da Ilha Terceira. É que, referiu, há cerca de 20 anos, o número de 

trabalhadores portugueses era aproximadamente 1 500, agora é de cerca de 800 e 

a previsão é que seja reduzido a metade. Isto causa, sem dúvida, um forte impacto 

na nossa economia, o que deverá preocupar-nos a nível local e regional. 
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O Deputado António Ventura, também numa segunda intervenção, pretendeu de 

igual modo deixar mais algumas considerações, começando por referir que apesar 

de o Governo da República ser o sujeito ativo deste acordo com os EUA, temos um 

Governo próprio que também tem a responsabilidade de salvaguardar questões 

sociais e económicas que digam respeito aos açorianos e à economia da Ilha 

Terceira. 
 
Não havendo mais intervenções, o Presidente da Comissão encerrou a audição 

reiterando a disponibilidade da ALRAA para continuar atenta e informada sobre um 

assunto que é naturalmente muito preocupante. 
 
João Ormonde agradeceu a disponibilidade do Parlamento e o interesse 

demonstrado, sublinhando que nesta matéria a CRTPBL conta com todos os que 

possam ajudar aos mais diferentes níveis, em especial os Governos da República e 

dos Açores, mas de preferência todos em conjunto. 
 
Audição da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal da Praia da 

Vitória 
 
O Presidente da Comissão de Política Geral começou por agradecer a 

disponibilidade dos representantes máximos do Concelho da Praia da Vitória em 

receber a CPG e em prestar algumas informações sobre a matéria. Neste sentido 

solicitou ao Presidente da Câmara Municipal Roberto Monteiro, informação sobre as 

diligências que a Câmara e a Assembleia tenham já efetuado neste domínio. 
 
O Presidente da Câmara Municipal começou por afirmar que a postura desta 

entidade tem sido sempre a de cooperação e diálogo institucional para servir o 

melhor possível os interesses das populações do Concelho. 
 
Em relação à matéria em apreço, a posição do Município é de preocupação 

extrema. Sublinhou não ser fácil, ao nível concelhio, conviver com um cenário de 

diminuição entre 20 a 30% do valor do PIB, como se prevê seja o impacto que 

decorra desta redução na Base das Lajes.  
 
Destacou duas questões relevantes, neste contexto: uma, a aparente contradição 

entre dois Ministérios do Governo da República, o da Defesa e o dos Negócios 

Estrangeiros, salientando a necessidade de concertarem posições; por outro lado, 

relevou a importância de, ao fim de alguns anos, ter ressurgido uma Comissão 
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Representativa dos Trabalhadores Portugueses da Base das Lajes, a qual, em seu 

entender, tem feito um excelente trabalho na defesa dos interesses dos mesmos. 
 
Chamou ainda particular atenção para outros dois aspetos: o efeito que este plano 

de redução irá ter nos postos de trabalho indiretos que são em número muito maior 

do que os postos de trabalho diretos e que pouca importância têm tido nestas 

reflexões; e por outro lado, o facto do sector económico local não estar 

representado em nenhum acordo. Existe uma rede de negócios com empresas e 

trabalhadores individuais ao nível local com expressão muito significativa, 

nomeadamente ao nível da construção civil, do lazer, do trabalho doméstico, 

jardinagem, mercado de arrendamento, etc. 
 
A Câmara Municipal tem tentado lutar contra esta decisão e está também atenta 

quanto a medidas alternativas que atenuem ou minimizem os efeitos deste plano.  
 
O Presidente da Câmara informou que a este nível aguarda a vinda, na próxima 

semana, de um grupo de empresários americanos (BENZ) que virá com o objetivo 

de avaliar as potencialidades de investimento e de negócio, não só no perímetro da 

Base das Lajes, como também ao nível local, no sentido de assegurar alguns postos 

de trabalho. 
 
De qualquer modo, entende o edil que esta será sempre uma estratégia de médio, 

longo prazo, mas que o que se revela urgente é delinear uma estratégia de curto 

prazo, já que não se conhece que critérios serão adotados neste plano. 
 
Os americanos estão com um plano em marcha, sobretudo ao nível militar, há já 

algum tempo e nunca pararam. 
 
Considerou que Portugal está claramente mal preparado para lidar com estes 

acordos. Por exemplo, foi a parte portuguesa que impôs um contingente máximo e 

não mínimo, o que foi um erro. 
 
Também interessa saber em todo este “dossier” como fica o processo de 

descontaminação dos terrenos. 
 
Por outro lado, quanto aos edifícios que foram construídos pelos americanos não há 

loteamentos nem licenciamentos. Os americanos pagam a eletricidade mas não 
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pagam a água. Quando essas casas (cerca de 400) passarem para outros 

proprietários, isso vai originar uma série de dificuldades administrativas e legais. 
 
De seguida, o Presidente da CPG solicitou a intervenção do Presidente da 

Assembleia Municipal, o qual, por seu turno, também partilhou algumas questões 

que refletem preocupação quanto ao futuro do Concelho. 
 
Informou que a Assembleia Municipal encarregou a sua Comissão Permanente de 

elaborar um relatório que espelhasse o sentir da população do Concelho sobre esta 

situação, nomeadamente na vertente económica. 
 
O Presidente da A.M. relembrou que entre os anos 1991 e 1996 foram despedidos 

cerca de 350 trabalhadores e que, nessa altura, na Assembleia Regional foi 

aprovada uma anteproposta de Lei, que mais tarde deu origem à Lei n.º 32/96, que 

suporta o despedimento desse pessoal, nomeadamente os que têm mais de 15 

anos de descontos para a Segurança Social, 10 anos de trabalho na Base e 45 anos 

de idade. 
 
Neste momento, o que se prevê, em termos de redução de postos de trabalho, é 

numa proporção de 3 portugueses por 1 militar americano, o que corresponde mais 

ou menos a 160 americanos para cerca de 400 portugueses. 
 
A comissão permanente da A.M. ouviu uma série de personalidades ligadas à Base 

das Lajes e produziu um relatório o qual aponta caminhos para não se repetirem 

erros do passado. 
 
O Deputado José San Bento interveio para referir que, da parte do PS, o sentido é o 

de apoio e de solidariedade, e sublinhou a importância de sobre esta matéria 

estarem todos unidos, sendo este um assunto difícil e complexo. 
 
O PS tem procurado sempre defender os trabalhadores da Base das Lajes, mas 

também tem sempre valorizado a importância da Base das Lajes. 
 
Salientou o grande contributo que a C.M. da Praia da Vitória tem tido neste 

processo. No âmbito das competências municipais não se pode exigir mais desta 

autarquia, mas naturalmente que a Câmara Municipal não se pode substituir ao 

Estado. 
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Consideramos que tem de haver um cuidado muito especial na gestão deste 

“dossier” por parte da República. 
 
Os impactos negativos refletem-se a dois níveis: a redução direta de trabalhadores 

e a indireta por via da modernização e reestruturação de alguns serviços. 
 
O importante é manter uma mensagem de otimismo e de confiança no futuro. 

Referiu acreditar que os EUA vão necessitar de manter Bases no Mundo, 

nomeadamente nas Lajes. 
 
Congratulou-se com a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo 

Portas, de que “esta decisão acarreta consequências”. Para nós “esta decisão 

acarreta responsabilidades”. 
 
Realçou ainda a iniciativa do Governo Regional na sensibilização que tem vindo a 

fazer junto dos políticos Norte-Americanos, quer do Senado, quer do Congresso. 
 
É importante que os EUA percebam a responsabilidade de tudo quanto isso implica 

em sectores colaterais da economia concelhia da Praia da Vitória e da ilha Terceira. 
 
O Deputado António Ventura interveio para referir que as preocupações têm de 

passar a ser materializadas.  
 
Relembrou que a ALRAA já criou, em anos anteriores, uma Comissão Eventual, 

exatamente para perceber o que se passa noutros países que têm Bases 

Americanas. 
 
Considerou que a ilha Terceira vive uma emergência mas que o Concelho da Praia 

da Vitória vive uma emergência ainda maior. 
 
Atendendo à dimensão do Município referiu não acreditar que este fique apenas por 

uma atitude reivindicativa, acreditando que, em conjunto com o Governo Regional, 

procurará encontrar um Plano imediato que acautele, o melhor possível, os 

impactos negativos desta situação. 
 
O Presidente da Câmara Municipal interveio para afirmar que não é competência da 

Câmara nem esta tem condições de assumir um Plano de Contingência de um 

assunto com esta dimensão. 
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Declarou que, desde há sete anos, sempre tem sentido que os americanos têm 

estado mais preocupados com assuntos próprios do que com os portugueses e os 

impactos locais. 
 
Afirmou que o Plano B da C. M. é sobretudo alertar para assuntos que não se têm 

falado. 
 
A Câmara Municipal já colocou a hipótese de ser criado um Fundo, o qual poderia 

amenizar os impactos e que poderia ser tutelado pelo Governo Regional, mas que 

pudesse envolver vários parceiros e que durasse até se obterem os frutos de um 

Plano de médio e longo prazo. 
 
O Deputado Nuno Melo Alves questionou o Presidente da Câmara, se este via com 

bons olhos o redirecionar de políticas regionais e municipais, contribuindo para o 

objetivo de minimizar os efeitos económicos que acontecerão na ilha e no Concelho. 
 
Apontou como exemplo a implementação de uma Plataforma logística no Porto da 

Praia da Vitória, ou outras alternativas. 
 
Questionou se não seria útil uma alteração da política dos transportes aéreos 

regionais. 
 
Considerou que há variáveis que estão fora do nosso alcance, mas que há outras 

que estão mais próximas e são do foro regional e municipal. 
 
O Presidente da Câmara interveio para relembrar que o Governo da República tem 

sido um beneficiário das contrapartidas desta Base.  
 
Considerou que o Governo da República terá também de se envolver num plano de 

revitalização, depois de perceber até que ponto os Americanos estão dispostos a ir. 
 
Por exemplo, importa perceber qual o prejuízo para os impostos municipais de 

cerca de 400 casas ilegais. 
 
A Região também é Portugal. A Base das Lajes pode equivaler a duas 

“AutoEuropas” do continente. 
 
O Orçamento regional chegou a receber cerca de 40 milhões de dólares dos 

americanos. 
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O Ministro de Negócios Estrangeiros admitiu que no próximo QCA possam ser 

utilizados alguns fundos, mas isso nunca acontecerá antes de 2015. 
 
Isto será importante clarificar, pois os investidores estrangeiros poderão querer 

confirmar se podem usufruir de cofinanciamento comunitário, bem como a 

previsibilidade e estabilidade dos impostos como o IRC.  
 
Poderão ser criados incentivos ao investimento, nomeadamente através de algum 

Regulamento Municipal que fixe incentivos ao investimento. 
 
Esta nova conjuntura requer o envolvimento e a atuação conjunta de várias 

entidades: Governo da República, Governo Regional, Municípios e outras entidades. 
 
A Deputada Zuraida Soares interveio para afirmar que se identifica com o discurso 

do Presidente da Câmara, quer com as preocupações, quer com as estratégias que 

avança. Entende que cada um tem de assumir as suas responsabilidades. As 

responsabilidades estão bem claras e distribuídas. Desde logo para o Governo da 

República, nomeadamente pelas facilidades concedidas e usufruídas ao longo dos 

anos. Os Acordos Bilateral e Laboral não resolveram muitos aspetos. 
 
Considerou que a ideia de criar um Fundo lhe parecia muito interessante e que será 

importante não esquecer a questão da descontaminação dos solos. 
 
Acrescentou que é também importante que a RAA mantenha a unidade na 

reivindicação convicta e dura. O Governo da República não pode partir para esta 

negociação de forma “acanhada”, como que pedindo desculpa. 
 
O Deputado Francisco Coelho interveio para relembrar que a nossa missão é 

recolher elementos sobre esta matéria e que tinha a ideia que os Trabalhadores da 

Base das Lajes têm sido diligentes, tendo uma Comissão atenta. 
 
Os órgãos municipais têm estado atentos. Temos o exemplo do relatório da A.M.  
 
O Parlamento Regional propôs legislação para, em matéria laboral, criar um 

“conforto” importante. 
 
O Governo Regional tem feito um conjunto de diligências e isto porque somos todos 

responsáveis aos mais diversos níveis. 
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A posição mais nebulosa, mais contraditória e mais evasiva tem sido a do Governo 

da República. 
 
Os Acordos são feitos ao nível da República e eles devem sempre acautelar os 

impactos negativos que ao nível local acontecem. 
 
O Governo da República tem de falar a uma só voz. Tem de ter uma posição clara 

sobre este aeroporto e sobre a presença do Comando Aéreo nos Açores. Nesta 

matéria o Governo da República tem a maior responsabilidade, concluiu. 
 

 
Audição dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa 

Nacional 

Dia 14 de outubro de 2013 
 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros começou a sua intervenção, elogiando a 

iniciativa do Parlamento açoriano por pretender acompanhar de perto matéria tão 

sensível como a da Base das Lajes e, particularmente, a preocupação da redução 

do efetivo norte-americano anunciado para aquela Base, com todos os impactos 

sociais e económicos que daí possam resultar. 
 
Informou que sobre esta matéria estabeleceu recentes conversações com o 

Governo Regional dos Açores que confirmaram o seu empenho na defesa dos 

interesses do país e da Região em particular, no que se reporta a este assunto. 
 
Considerou que o contexto global é muito difícil e adiantou haver uma reorientação 

estratégica dos E.U.A. em favor da Ásia e de um progressivo abandono das Bases 

instaladas na Europa. Disse ter havido uma queda acentuada do número de escalas 

na Base das Lajes nos últimos 10 anos para reabastecimento. 
 
Por outro lado os E.U.A. estão a proceder a uma forte contenção orçamental. O 

quadro das relações bilaterais também não é muito favorável. O atual Acordo não 

obriga a uma presença mínima de efetivos na Base das Lajes. 
 
Relativamente à matéria em concreto, o Ministro informou que o Governo 

Português tem vindo a efetuar todos os esforços possíveis, para que o impacto 

socioeconómico da retirada de uma grande parte do efetivo norte-americano da 

Base das Lajes, seja o mínimo, para a ilha Terceira. Referiu-se, em particular, ao 
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lóbi que tem sido feito, com algum sucesso, nomeadamente junto do Congresso 

dos E.U.A.. Particularizou mesmo uma Resolução da Câmara dos Representantes 

que suspende qualquer redução do efetivo na Base das Lajes. 
 
Falou ainda que entre os esforços do Governo Português está a preocupação em 

evitar que haja a demolição de muitos dos edifícios que ficarão devolutos pois, para 

além dessa operação custar muitos milhões, os edifícios poderão ter outro 

aproveitamento, nomeadamente por entidades privadas ou para fins sociais. 
 
Na agenda das conversações entre os dois Governos tem estado também a 

hipótese de haver investimentos de norte-americanos nas Lajes da Ilha Terceira. 

Referiu o caso da AICEP que poderá, inclusive, estar interessada nisso. 
 
Considerou, por fim, que a decisão dos E.U.A. sobre a Base das Lajes poderá 

influenciar a relação institucional futura entre os dois países. 
 
O Ministro da Defesa informou também a Comissão de que tem acompanhado 

desde o início das suas funções este assunto com muita atenção e que tem 

percebido alguma sensibilidade da parte do Pentágono, nomeadamente para os 

impactos de ordem socioeconómica. 
 
No âmbito da Comissão Bilateral Permanente, reafirmou a importância do lóbi que 

se tem vindo a fazer junto dos Congressistas norte americanos e informou que a 

próxima reunião da Comissão Bilateral só acontecerá após a tomada de posse do 

novo Embaixador dos E.U.A. para Portugal. 
 
Referiu também a necessidade de avaliar bem a proposta do grupo BENZ, um 

grupo de empresários norte americanos credenciados, que visitou a ilha Terceira, e 

procurar, atempadamente, acautelar algumas questões importantes que possam 

integrar uma solução a apresentar por este grupo. 
 
De seguida o Presidente da Comissão, sublinhando as razões desta audição aos 

Ministros do Governo Português e enfatizando a importância deste assunto para os 

Açores e em particular para a Ilha Terceira, abriu o debate e permitiu assim que os 

Deputados Regionais em representação das diferentes forças partidárias, 

nomeadamente do PS, do PSD e do CDS, pudessem solicitar mais esclarecimentos 

aos Ministros e/ou tecer alguns comentários sobre esta matéria.   
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O Deputado Francisco Coelho começou por esclarecer que, da parte do PS, os 

objetivos são muito claros nesta matéria: colocar pressão sobre o Governo da 

República e sensibilizá-lo numa questão que é de Estado e que configura a nossa 

relação com os EUA. 
 
A anunciada redução deve levar-nos a pesar e a manter presente a frase do então 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, de que: “isto pode ter 

consequências”. 
 
Uma eventual redução até determinado nível pode ser compreensível. No entanto, 

a sua dimensão e a forma como tal se processará… “tem de ter consequências”! 
 
Quanto às questões geoestratégicas, e à eventual viragem para o Pacífico, importa 

recordar que os Açores ficam “no quintal” dos EUA. 
 
Nunca se ouviu que os Americanos pretendessem diminuir a logística nos Açores. 

Apenas se ouve falar na redução do seu efetivo militar. 
 
Em termos negociais a nossa posição não pode ser logo a de aceitação.  
 
A redução do efetivo tem algo de dramático. Há um número elevado de 

trabalhadores diretamente envolvidos, em relação aos quais será necessário 

assegurar indemnizações, compensações e outros direitos. 
 
Há também um conjunto de impactos indiretos, como empregadas domésticas, 

senhorios (rendas), serviços concessionados, restauração, empresas de 

manutenção, etc. 
 
Tudo isto causa um grande impacto na economia da Ilha Terceira. 
 
Em nome da boa relação de aliados, os EUA devem ser sensibilizados para o 

impacto regional e local.  
 
Apesar de tudo, os EUA pretendem manter toda a infraestrutura logística nos 

Açores e assim Portugal continua a disponibilizar tudo o que interessa aos EUA. 
 
Estamos conscientes da importância desta matéria, que aliás tem sido matéria de 

amplo consenso nos Açores, no Parlamento, nos órgãos próprios da Região, com os 

Sindicatos, com as forças-vivas de maneira geral. 
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Chamou a atenção para o facto de no Acordo Técnico com os EUA estar previsto 

que sempre que as infraestruturas deixem de ser utilizadas terem de ser 

demolidas. Ora, há um parque habitacional relativamente recente, construído pelos 

americanos, que poderá vir a ser demolido. Este parque fica ao lado de um Bairro 

Social. A sua demolição seria polémica e incompreensível. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros retorquiu afirmando compreender muito bem 

as palavras do Deputado Francisco Coelho e também quanto esta situação 

representa para a ilha Terceira, para os Açores e para Portugal. 
 
Acrescentou que acredita que, em cooperação com o Governo Regional e com os 

órgãos representativos da Região, serão exploradas todas as possibilidades. 
 
Neste momento o que há é uma decisão clara do Pentágono, a de alterar o grau de 

utilização dos meios instalados na Base. 
 
Temos de continuar a pressionar, mas estamos a fazer o que nos é possível. Se 

houver alguma sugestão razoável estamos abertos. 
 
Apesar do lóbi junto do Senado, as possibilidades de reverter esta situação não são 

fáceis. 
 
Na perspetiva do Pentágono, a importância geoestratégica dos Açores não é assim 

tão grande. 
 
Será importante, nesta matéria, estarmos todos unidos e ajudarmo-nos 

mutuamente para minimizar os impactos que esta situação possa acarretar. 
 
O Ministro da Defesa interveio para afirmar que não é necessário colocar pressão 

sobre o Governo da República, pois desde a primeira hora este tem feito o que é 

possível e está ao seu alcance. 
 
Apresentámos um quadro que foi muito para além da perspetiva militar e da 

defesa. 
 
Os EUA estão a atuar dentro do quadro legal, o do Acordo, o que nos é 

desfavorável. 
 
Ao nível da logística é preciso analisá-la a dois níveis. Ao nível militar (o qual não 

nos é desfavorável, nomeadamente ao nível da Força Aérea e da manutenção da 
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pista) e ao nível civil (reaproveitamento das infraestruturas dentro de um certo 

condicionamento). 
 
O Deputado António Ventura interveio para afirmar que para esta luta estamos 

todos convocados. Os Governos da República e Regional, as Assembleias da 

República e Regional, dentro das suas competências e aos mais diversos níveis. 
 
A ALRAA quer acompanhar o processo e fazer o lóbi que for possível e necessário. 
 
Os Estados Unidos estão na ilha Terceira há cerca de 70 anos. A sua presença 

naquela ilha representa 10% do PIB da ilha Terceira e 30% do PIB do Concelho da 

Praia da Vitória. 
 
O desemprego numa ilha é algo de mais problemático do que num continente. 
 
Há cerca de 200 empresas que prestam serviços (pequenas empresas de 

jardinagem, serviços domésticos, manutenção…etc.). 
 
Estamos perante uma decisão de que, a partir de 1 de outubro, dos 600 militares 

americanos fiquem apenas cento e poucos e que dos 800 portugueses fiquem cerca 

de 400. Esta parece ser uma decisão unilateral. 
 
O que é preciso é encontrar uma forma de mitigar o impacto desta situação e 

conseguir uma economia substitutiva. 
 
Por exemplo a possibilidade de haver mais escalas técnicas na Base das Lajes 

poderia gerar mais efeitos económicos. 
 
O Porto da Praia poderá também assumir maior importância geoestratégica e 

geopolítica. 
 
No próximo QCA poderia haver fundos próprios, um programa específico, para as 

pequenas empresas e para o autoemprego. 
 
Resta saber até que ponto os EUA estariam dispostos a participar num Fundo 

Comum, para a recuperação económica da ilha Terceira. 
 
Questionou os dois Ministros procurando saber se estes consideravam haver 

alguma possibilidade de rever o Acordo. 
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Recordou ainda as mais de 450 habitações que ficaram vazias, não se sabendo o 

que os americanos irão fazer delas. Muitas delas nunca foram habitadas e tratam-

se de habitações de excelente qualidade. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou tratarem-se de sugestões úteis. É 

necessário que correspondam em substância por parte dos norte-americanos. No 

caso das casas, considerou que é preciso evitar que haja demolições, o que seria de 

todo incompreensível. Estamos a evitar que isso aconteça. 
 
Estas sugestões dependem de uma iniciativa económica que inclua todas estas 

preocupações. 
 
O Deputado Luís Silveira interveio para sublinhar o interesse que os EUA continuam 

a ter na Base das Lajes dos Açores. E também o do Governo Português em manter 

naquela Base a Força Aérea e o Comando Português. A questão essencial é a 

questão económica, para o Concelho da Praia e para a ilha Terceira. 
 
Deixou a sugestão de se aproveitarem as infraestruturas, nomeadamente das casas 

dos civis e militares e aproveitando mão-de-obra mais barata que a americana, 

produzir, por exemplo rações de combate. Isto poderia criar novos empregos. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros considerou que a imaginação é um trabalho 

útil. O primeiro momento é ter uma ideia. Depois saber se a ideia colhe junto de 

alguém. 
 
Relembrou que por parte do grupo BENZ havia uma grande abertura para ouvir 

sugestões. 
 
O Deputado Francisco Coelho interveio de novo para agradecer a simpatia e a 

frontalidade da conversa, mas sublinhou que saía daquela reunião claramente mais 

preocupado. 
 
O Ministro da Defesa considerou que não havia razões para que o Deputado saísse 

mais preocupado, mas sim igualmente preocupado. Diferente seria gostar de sair 

mais otimista. 
 
O Deputado António Ventura pretendeu confirmar a ideia de que o início das 

negociações ao nível da Comissão Bilateral só aconteceria depois de o novo 

Embaixador tomar posse.  
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A mesma foi confirmada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros o qual afirmou 

que, desde o primeiro momento, a Embaixada está ciente das sugestões do 

Governo Português. 
 
O Ministro da Defesa salientou que o grupo BENZ ficou de informar que projetos 

concretos poderiam apresentar para atenuar estes impactos. 
 

Audição da União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo 

Dia 8 de janeiro de 2014 

 
Após agradecer a presença dos representantes da União dos Sindicatos de Angra do 

Heroísmo (USAH), cuja delegação era presidida pelo Senhor Vítor Silva, o 

Presidente da Comissão de Política Geral relembrou os objetivos da audição e 

solicitou ao Secretário Coordenador da USAH informações atualizadas sobre a 

matéria e os comentários que entendesse por bem deixar junto da Comissão 

Parlamentar, dando-lhe de imediato a palavra para o efeito. 
 
Vítor Silva começou por afirmar que em relação à situação laboral da Base das 

Lajes a USAH tem vindo a manifestar algumas preocupações por causa da eventual 

redução do contingente de trabalhadores portugueses. 

  
Acrescentou que, por ocasião da renegociação do Acordo, poderíamos ter 

conseguido consagrar um contingente laboral para os trabalhadores portugueses, o 

que não foi feito.  
 
Salientou que para este Sindicato a prioridade é a defesa dos postos de trabalho 

dos portugueses na Base das Lajes, atenta a importância social e económica que 

ela envolve. 
 
Reconheceu que este assunto tem merecido a maior atenção de todas as forças 

vivas e dos poderes políticos regionais, o que é de louvar.  
 
Sublinhou o envolvimento do Presidente do Governo Regional, o que considera ter 

sido muito positivo e importante. 
 
Quanto à essência da matéria constante do Projeto de Resolução em causa, afirmou 

tratar-se de proposta idêntica ao que a USAH já reclama há muito tempo.  
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Considerou que temos de nos preparar para reagir da melhor forma aos efeitos 

desta medida. Disse acreditar que se na Região houver uma união forte de esforços 

nesta matéria será possível salvaguardar os postos de trabalho na Base das Lajes.   
 
Será muito importante sensibilizar devidamente o Governo da República. 
 
Concordou que o estudo proposto por este Projeto de Resolução é um instrumento 

útil de argumentação. 
 
A posição de princípio que a USAH assume é a de que o Acordo assinado entre os 

dois Estados deve ser cumprido. 
 
O Deputado António Ventura pediu a palavra para colocar algumas questões. 
 
Perguntou se a USAH tinha a perceção de estarem a acontecer movimentações na 

Base das Lajes que indiciassem um esvaziamento da presença americana; se 

estaria a acontecer a substituição de trabalhadores portugueses por trabalhadores 

americanos; que reações poderiam estar a ocorrer na sequência da decisão do 

Senado norte-americano; quantos trabalhadores portugueses estariam dispostos a 

rescindir os contratos e receber as indemnizações e se o número de 1500 postos de 

trabalho referidos pela USAH que estariam em causa eram uma mera estimativa ou 

seriam dados reais que a USAH tinha. 
 
Vítor Silva, em resposta, afirmou que o grande problema nesta matéria é nós 

ficarmos à espera que os americanos façam qualquer coisa para reagirmos, em vez 

de tomarmos a iniciativa. 
 
Adiantou que a informação de que dispõe é a de que as famílias dos norte-

americanos já não vêm para cá e que os negócios fora da Base estão a acabar.  
 
Quanto aos trabalhadores portugueses interessados em rescindir contratos, numa 

fase inicial havia um grupo interessado, mas quando se soube que a intenção dos 

EUA era dar prioridade aos mais novos, estes recuaram nesse interesse. Por outro 

lado os montantes de indemnização também não seriam atrativos. 
 
Manifestou a opinião de que a decisão do Senado constituiu uma nova esperança 

para todo este processo e disse acreditar que será ainda possível acautelar os 

postos de trabalho dos portugueses, mesmo que se verifique uma redução da 

presença militar americana. 
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O Deputado José San-Bento relembrou estarmos perante alterações determinadas 

por fatores externos, relativamente aos quais a Região tem pouca margem de 

manobra. A questão essencial tem a ver com o relacionamento entre a República 

Federal Americana e a República Portuguesa. 
 
O que está a acontecer resulta de investimentos que os EUA têm vindo a fazer há 

uns anos a esta parte, investimentos que retiraram mão-de-obra.  
 
Afirmou concordar que o Acordo entre os dois Estados deve ser respeitado. Mas 

declarou que o Grupo Parlamentar do PS já havia denunciado que o Governo da 

República, neste domínio, falava a duas vozes. Uma coisa eram as afirmações do 

Ministro da Defesa, outra eram as afirmações do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, neste caso o Dr. Paulo Portas.  
 
Denunciou a demora de 7 meses em os dois Ministérios receberem a Comissão 

Parlamentar da ALRAA. 
 
Enalteceu a intervenção do Presidente do Governo Regional junto das instituições 

americanas. 
 
Ressalvou que o Grupo Parlamentar do PS sempre defendeu a preservação dos 

postos de trabalho portugueses, a dignificação da base laboral e o cumprimento dos 

acórdãos dos Tribunais portugueses. Disse ainda estarem abertos à possibilidade de 

novas utilizações da Base das Lajes como por exemplo como “campo de treinos”.  
 
Afirmou que o PS sempre teve consciência do subaproveitamento da Base das Lajes 

e informou que o seu partido vai continuar a dinamizar todos os consensos para 

defender o máximo para a Base das Lajes, isto é, o maior contingente possível dos 

trabalhadores portugueses e também americanos. Continuará, também, a 

desenvolver várias iniciativas para que o Governo da República reflita os interesses 

dos Açores, feito num quadro de grande abrangência e representatividade. 
 
Vítor Silva referiu que o mais importante nesta matéria é todos fazerem o melhor 

que puderem. Os sucessos têm de servir como incentivo para se fazer mais ainda.  
 
O que está em causa é demasiado importante para ser tratado na base das “tricas” 

políticas, afirmou. 
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Informou que a USAH vai reunir com os dois Ministérios (Defesa e Negócios 

Estrangeiros) e com todas as forças políticas a nível nacional. Sublinhou a 

importância de todos se deverem empenhar nesta causa. 
 
O Deputado António Ventura interveio de novo para considerar que em 

consequência da decisão do Senado, este momento poderia suscitar maiores 

movimentações na Base das Lajes, sendo conhecida, por exemplo, a vontade da 

Força Aérea em não respeitar a decisão do Senado. 
 
Relembrou que na passada legislatura os trabalhos realizados pela Comissão de 

Acompanhamento do processo relativo à Base das Lajes foram um fracasso por 

falta de informação. Sublinhou também o papel importante e positivo do Presidente 

do Governo, do Presidente do PSD e do Presidente do CDS-PP, bem como dos 

Sindicatos e de outras forças-vivas.  
 
Sinalizou as recentes declarações do Presidente da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória em que este enaltece o Governo da República por estar a atuar para além 

do esperado. 
 
Questionou se a USAH tem algum estudo sobre eventuais utilizações da Base das 

Lajes, por exemplo numa nova relação transatlântica ou na componente 

humanitária ou outras. 
 
José Soares, outro representante da USAH, quis clarificar que o aeroporto das Lajes 

é da Base e entende que o aeroporto deveria ser de tutela conjunta, americana e 

portuguesa. Confirmou que há sectores de trabalho que estão a ser reduzidos. A 

partir de março há americanos que podem começar a sair. Ninguém dá garantias 

do que vai ser feito nem como.  
 
Entende que o Governo da República deveria apresentar as suas próprias 

propostas, em vez de ficar a aguardar as propostas dos americanos. 
 
Vítor Silva afirmou estar convicto que a Base das Lajes continua a interessar aos 

EUA. Concordou que a postura do Governo da República tem sido a de esperar 

pelos americanos. 
 
A Deputada Cláudia Cardoso pediu a palavra para afirmar que o debate sobre a 

Base das Lajes é uma questão muito vasta e que desde sempre nos temos colocado 
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numa posição de subalternização. Acrescentou que, por mais esforços que a Região 

faça, a questão é sempre tratada entre Estados, considerando que o Estado 

português deveria ter tido uma posição mais exigente. Este momento é o culminar 

de uma situação que decorre há muitos anos e agora estamos apenas a tentar 

mitigar os efeitos dessa situação. 
 
Declarou que, pelas informações que tem, há alterações que estão a acontecer, 

embora pareça que há um abrandamento do processo depois da decisão do 

Senado. 
 
Relembrou que a matéria objeto desta audição é um Projeto de Resolução do PSD 

que recomenda a feitura de um estudo questionou os representantes da USAH 

quanto à forma e ao “timing” da elaboração desse estudo. 
 
Reafirmou que numa negociação se não houver contrapropostas não pode haver 

aproximação das partes, acontecendo, sim, a subjugação de uma das partes. 
 
Vítor Silva concordou que, de facto, desde 1995, a postura de todos os Governos 

tem sido idêntica, isto é, de subserviência em relação aos americanos. 
 
Relembrou que neste processo a preponderância é do Estado português mas que 

isso não impede que na Região façamos tudo o que está ao nosso alcance. Disse 

acreditar que muitas pessoas da República não compreendem bem a nossa 

realidade. 
 
Quanto ao estudo, alertou que há mais de 4 anos a USAH tem afirmado a 

necessidade dele ser efetuado e que o mesmo deve afirmar a salvaguarda dos 

postos de trabalho, zelar pela justiça dos interesses dos trabalhadores e aludir ao 

cumprimento estrito do Acordo. Este estudo será um importante instrumento de 

argumentação. 
 
O Deputado Lizuarte Machado solicitou a palavra para pedir alguns esclarecimentos 

aos representantes da USAH quanto ao número de postos de trabalho ameaçados e 

se confirmam ser os 1500 e que, se assim for, isso será dramático para a ilha 

Terceira e para a Região. 
 
Quanto ao que foi afirmado que “a máquina americana não pára”, o Deputado 

Lizuarte Machado sublinhou que, ao nível dos transportes marítimos de 
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mercadorias, está a haver também uma redução muito significativa; portanto o 

processo está em andamento apesar dos aparentes “sucessos políticos”. 
 
O Deputado José San-Bento interveio de novo para afirmar o seu ceticismo em 

relação a estudos mas questionou Vítor Silva sobre a relevância que o Sindicato dá 

ao estudo do grupo BENZ. 
 
Vítor Silva respondeu que existem vários estudos dispersos e que seria bom 

concentrar toda a informação. Os estudos têm sempre a ver com uma visão 

sectária de quem os promove, em vez de terem uma visão do interesse regional. A 

própria Universidade dos Açores poderia ser chamada a trabalhar nesta matéria. 
 
A Deputada Graça Silveira interveio para sublinhar a postura de subserviência do 

Estado português e a falta de pro-atividade em relação a esta matéria, o que lhe 

poderia conferir algum poder negocial. 
 
Quanto ao estudo proposto para avaliação das potencialidades e das hipóteses 

futuras da utilização da Base das Lajes, considerou importante discutir a avaliação 

do espaço aéreo, nomeadamente a hipótese da SATA internacional vir a ocupar 

esse espaço. 
 
O representante da USAH José Soares lembrou que a Base das Lajes é um 

aeroporto militar, e para tal acontecer, esse estatuto teria de ser alterado para 

aeroporto português, ou de duplo estatuto. 
 
A Deputada Graça Silveira voltou a intervir para referir que os estudos até agora 

feitos são mais de avaliação de estragos. 
 
O representante da USAH alertou que se esse estudo não for feito até 30 de 

setembro, já virá tarde demais, pois a partir de 1 de outubro já de nada servirá. 
 
Considerou que, a partir do momento em que o assunto começou a ser tratado 

pelos dois Ministérios, os resultados foram diferentes e mais positivos. 
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Audição do Sindicato dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de 

Angra do Heroísmo 

Dia 8 de janeiro de 2014 
 

A solicitação do Presidente da Comissão o representante do Sindicato dos 

Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra do Heroísmo (STTOSAH), Paulo 

Borges, começou por revelar o gosto em partilhar com a Comissão esta iniciativa 

legislativa. 
 
Relembrou que em 1991 houve uma tentativa de despedimento ilegal de 91 

trabalhadores. Na altura foram reintegrados 68 trabalhadores e, a partir daí, 

procurou-se acautelar o futuro.  
 
Há cerca de 300 trabalhadores disponíveis para sair, aproveitando o Acordo e a Lei 

em vigor. 
 
Em 2011, apresentamos propostas para a revisão do Acordo. 
 
O que assistimos agora, considerou, é a uma “feira de vaidades” na Comunicação 

Social, a falar de uma desgraça. Não podemos baixar os braços. 
 
Há muitas potencialidades, quanto mais firmes formos, mais fácil será negociar. Por 

exemplo ao nível da soberania nacional nem sempre se fez tudo o que se deveria. 
 
Até agora nenhum trabalhador português recebeu qualquer informação formal de 

que será despedido e sublinhou que o papel de diplomacia do Presidente do 

Governo Regional tem sido louvável. 
 
Outro representante do STTOSAH, Fernando Amaral, interveio para referir a 

importância do setor dos combustíveis no contexto da Base das Lajes. Informou 

que neste setor está a haver uma reestruturação na componente laboral. A 

informática está a provocar uma revolução. Está a acontecer uma remodelação de 

toda a frota aérea, de mais alta tecnologia. A tendência é criar pequenos 

destacamentos em diferentes pontos do Globo. No futuro não haverá mais Bases 

tão centralizadas. Considerou ainda ser importante começar a abrir o espaço aéreo 

e o espaço marítimo. Aqui cabe um papel ao Governo Português. 
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O Deputado Lizuarte Machado interveio para concordar que a estratégia está a 

alterar-se, a qual passa por criar uma grande Base na Alemanha e diferentes 

pontos no Mundo. Os regimes de “outsourcing” podem vir a retirar muitos postos 

de trabalho. 
 
Paulo Borges referiu que em relação aos novos contratos que estão a ser feitos no 

setor dos combustíveis, corre-se o risco de ser recrutada mão-de-obra exterior, que 

não se inclua nas condições do Acordo, a preços mais baratos. 
 
O Deputado António Ventura interveio para referir que o único contributo positivo 

do Acordo para os Açores são os postos de trabalho e os negócios. 
 
Colocou três questões: Se o Sindicato tem recebido queixas? Se a redução está a 

acontecer? No fundo o que está a acontecer no terreno? 
 
Questionou ainda se o facto de haver cerca de 300 trabalhadores com intenção real 

de sair, se isso não fragiliza as negociações. E se conhecem investimentos dos EUA 

neste momento na Base, pelos americanos. E se em relação às potencialidades a 

liberalização aérea seria ou não um bom contributo. 
 
O representante do STTOSAH referiu que pelo Natal era normal virem 26 ou 27 

contentores destinados à Base das Lajes e que na última quadra natalícia tinham 

vindo apenas 7 contentores. 
 
Paulo Borges interveio para reafirmar que é preciso ser muito firme na garantia dos 

postos de trabalho. Os 300 trabalhadores referidos é resultado de um inquérito 

feito pelos americanos. 
 
Alertou que, por exemplo, a limpeza dos solos (descontaminação) pode representar 

muitas centenas de postos de trabalho e vários milhões de euros na ação de 

limpeza. 
 
O representante do STTOSAH, Fernando Amaral, referiu que no seu sector está a 

haver alguns investimentos por parte dos americanos. 
 
A Deputada Bárbara Chaves questionou o senhor Fernando Amaral acerca dos 

“stocks” de combustíveis se estes se vão manter. É que se tal suceder isso significa 

que se manterão sectores da Base bastante ativos. 
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O Deputado José San-Bento interveio para referir que a Base das Lajes é e será 

sempre relevante para os EUA, na zona do Atlântico. O que há é a necessidade de 

reestruturação de serviços, requalificação de mão-de-obra e novas prioridades ao 

nível da Defesa e Diplomacia norte-americana. 
 
É um facto que o Governo da República nunca deu a devida importância a este 

assunto. O Governo da República começou por falar a duas vozes. Salientando as 

diligências do Presidente do Governo Regional, questionou ainda o representante do 

Sindicato se considerava ou não relevante o estudo do Grupo BENZ. 
 
Paulo Borges respondeu referindo que existem algumas preocupações com o estudo 

do Grupo BENZ. Houve, neste estudo, um envolvimento da Câmara do Comércio, 

mas o nosso Sindicato não foi ouvido. As notícias que tem vindo a público têm 

criado instabilidade nos trabalhadores e isso tem prejudicado o bom ambiente nas 

relações de trabalho. 
 
Quanto aos postos de trabalho que venham a ser criados há preocupações, por 

exemplo ao nível das condições laborais e das remunerações. 
 
O representante do sindicato Fernando Amaral referiu que a presença deste Grupo 

nos Açores é a prova evidente de que vai haver reestruturação. 
 

2.ª Audição dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa 

Nacional 

Dia 28 de março de 2014 
 
O Deputado Cláudio Lopes, em substituição do Presidente da Comissão, começou 

por agradecer a disponibilidade dos Senhores Ministros para esta reunião, 

recebendo, pela segunda vez, esta delegação da Comissão de Política Geral da 

ALRAA para se pronunciar sobre a Base das Lajes e nomeadamente sobre a 

iniciativa do PSD, o Projeto de Resolução n.º19/X de 18 de fevereiro de 2013: 

“Estudo sobre as potencialidades da Base das Lajes”.  
 
Relembrou que este é um tema que muito preocupa nos Açores, em especial na ilha 

Terceira, já que tem grandes implicações de ordem social e económica. Por isso, 

sublinhou que este assunto tem gerado amplo consenso ao nível de todas as forças 

políticas e forças vivas da Região e que, no fundo o que se pretende é preservar ao 
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máximo os postos de trabalho e encontrar soluções que mitiguem o impacto 

negativo da decisão dos EUA. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros começou por referir que apesar de terem 

passado cerca de cinco meses sobre a data da última reunião, informou que o novo 

Embaixador ainda não apresentou credenciais. 
 
Confirmou que estão a ser mantidos os contatos com o Congresso norte-americano, 

bem como com a Administração norte-americana. 
 
Referiu que irá ser apresentado um relatório ao Congresso, graças à pressão 

exercida sobre o Senado e a Câmara dos Representantes, no sentido do Pentágono 

formular um estudo: “Como se apresenta a mutação das Bases americanas no 

Mundo, em que a Base das Lajes merecia uma atenção particular”. 
 
Esse estudo era para ser apresentado em março, mas provavelmente só surgirá em 

abril. 
 
Não esperamos uma alteração radical da posição americana, mas temos uma 

expetativa que haja alguma alteração na posição americana. 
 
Não sabemos neste momento de que forma a questão da Ucrânia poderá influenciar 

toda esta situação. 
 
Considerou também que Portugal poderá ter tido alguma influência ao ter-se 

disponibilizado para facilitar o transporte das armas químicas. 
 
Na conversa que disse ter mantido com o Secretário de Estado John Kerry, notou 

que ele foi muito recetivo à questão da Base das Lajes, referindo que Portugal era 

um velho aliado. Ele próprio ficou encarregue de falar com o seu colega da Defesa e 

ficou sensível aos impactos fortes que uma redução drástica da presença militar 

americana na Base das Lajes venha a ter na Ilha Terceira. 
 
Confirmou que o Grupo BENZ continua interessado em encontrar soluções que 

venham a mitigar esses impactos na ilha Terceira. 
 
Na conversa que manteve com o Secretário de Estado norte-americano foi 

esclarecido que esta situação não deveria pôr em causa a aliança, mas que era um 

assunto com um impacto muito relevante. 
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Ao nível do Governo Central temos mantido contatos com o Presidente do Governo 

Regional dos Açores e não existem divergências na forma como a defesa política 

deste assunto tem sido feita. 
 
O problema até agora é a incerteza que se vive. 
 
O Ministro da Defesa interveio para afirmar que, do seu lado, o diálogo tem sido 

mantido mais ao nível político, sobretudo tentando “desacelerar”. Referiu que na 

próxima semana terá uma conversa com o novo Secretário de Estado da Defesa 

norte-americana. Este será um momento que antecede o encerramento do estudo. 
 
A situação da Ucrânia pode, na verdade, inverter o sentido da estratégia norte-

americana, não no sentido do Pacífico, como antes parecia ser a orientação. 
 
Portugal continua a apelar a que esta situação seja analisada mais na vertente 

política e no âmbito global do Acordo. 
 
A Comissão Bilateral Permanente aguarda também que o novo Embaixador 

apresente as suas credenciais. 
 
O Deputado Francisco Coelho interveio e começou por referir que tendo havido uma 

reunião já sobre esta matéria se dispensaria em fazer um diagnóstico e em sinalizar 

a importância da gravidade do assunto. 
 
Pretendeu relevar que aconteceu um atraso, relativamente ao que estava 

anunciado e que isso foi positivo. Sem dúvida que isso deveu-se às diligências do 

Governo da República, do Governo Regional e do Deputado Duarte Freitas. 
 
Contudo, o tempo vai passando e a angústia vai-se acumulando, ao nível dos 

trabalhadores, das empresas prestadoras de serviços, e dos senhorios de muitas 

famílias dos trabalhadores da Base. 
 
Informou que fomos alertados de que houve uma redução muito significativa do 

número de militares americanos e que não foram substituídos. Havendo redução do 

número de militares há, por exemplo, redução do volume de compras no “BX” e 

aqui trabalham muitos portugueses. 
 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 
 
 
 

 31

Disse entender que, neste domínio, devem ser devidamente compensados aqueles 

que durante muitos anos estiveram ao serviço de uma estratégia que é a da política 

externa portuguesa. 
 
Considerou que talvez seja precipitado pensar que o futuro passa por uma viragem 

completa ao Pacífico. Os acontecimentos recentes na Ucrânia fizeram certamente 

repensar a estratégia norte-americana. 
 
Continuar nesta incerteza, leva-nos a pensar que o desfecho venha a ser o pior. 

Podemos correr o risco de desperdiçar o tempo acrescido que acabamos por ter. 
 
Referiu-se a uma notícia da comunicação social em que o Governo da República 

responde a uma pergunta do Deputado Mota Amaral acerca da venda dos aviões 

F16 à Roménia, e que isso também resulta do Acordo da Base das Lajes. Perguntou 

se o produto dessa venda será compartilhado pela Região Autónoma dos Açores. 
 
O Senhor Ministro da Defesa respondeu que essa afirmação não corresponde 

minimamente à verdade. Essa venda foi feita ao abrigo de um programa específico, 

sem qualquer ónus para Portugal, e resulta de um quadro geral de relações entre 

os dois países. A relação estratégica entre Portugal e os EUA, têm como “coração” a 

Base das Lajes, mas é muito mais do que isso. 
 
O Deputado António Ventura voltando à questão abordada pelo Deputado Francisco 

Coelho referiu que há uma realidade no terreno e outra no discurso politico, que 

raramente coincidem. 
 
Os EUA estão a reduzir no contingente militar americano. Há já uma redução 

significativa dos contratos com empresas locais. Segundo informação do Presidente 

da Câmara da Praia da Vitória há já uma redução de 400 militares norte-

americanos. 
 
A economia da ilha Terceira está muito dependente da Base das Lajes. Há, na 

verdade, necessidade de encontrar uma solução para a economia daquela ilha. 
 
Existem várias sugestões, às quais gostaria de acrescentar a hipótese de 

transformar o Aeroporto numa estrutura civil com valência militar. 
 
Por outro lado, existindo um Fundo Europeu de ajustamento à Globalização, seria 

importante saber até que ponto Portugal pode fazer uso deste Fundo? 
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Questionou ainda o Senhor Ministro se ele teria sentido por parte dos norte-

americanos a possibilidade de haver alguma contrapartida para o impacto dessa 

redução. 
 
Relativamente ao Projeto de Resolução aprovado na ALRAA questionou diretamente 

os Ministros a saber se o Governo da República está disponível a participar nesse 

estudo, visando identificar essas potencialidades. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que a estrutura do Acordo não é 

baseada no Código Civil e há um grande desequilíbrio de forças. Por isso a 

capacidade negocial não pode ser aquela que desejaríamos. 
 
Da parte do Governo da República temos toda a abertura para conversar com o 

Governo Regional e encontrar soluções. 
 
Relembrou que o Grupo BENZ já fez vários encontros na Terceira. Referiu também 

que apresentar já um Plano B poderá ser entendido como assumir à partida a 

“derrota”. 
 
Para já não se conhece ainda qual o grau de utilização futura. 
 
Quanto ao aeroporto não há nenhuma objeção à utilização civil do mesmo. 

Também relativamente às escalas técnicas não há qualquer objeção. 
 
Estamos abertos a quaisquer iniciativas. Não tem havido, até agora, muitas 

iniciativas concretas. 
 
Da parte dos dois Governos não há qualquer impedimento a qualquer iniciativa, 

desde que elas surjam de modo concreto. 
 
Aquilo que inicialmente o Pentágono pretendia era uma redução muito significativa.  
 
Isso só foi interrompido porque houve uma intervenção do Congresso norte-

americano. No entanto a situação não é brilhante, por isso não vale a pena criar 

expectativas que não tenham, até agora, qualquer fundamento. 
 
Em particular, referiu que a questão do transporte das armas químicas foi 

prontamente acarinhada pelo Governo Regional e pelo autarca da Praia da Vitória, e 

isso foi um sinal que sensibilizou os EUA. 
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O Ministro da Defesa interveio para relembrar que a questão do Aeroporto não 

passará apenas pela decisão do Governo da República pois há um conjunto de 

entidades que terão de ser ouvidas. 
 
Referiu ainda que o grupo BENZ apresentou algumas ideias que até agora ainda 

não tiveram qualquer consequência. 
 
Confirmou que da parte do Governo da República farão todos os esforços para 

minimizar os impactos negativos. Estamos empenhadíssimos nisso. Apenas 

apelamos ao realismo. 
 
A Deputada Zuraida Soares começou por afirmar que não retira qualquer mérito às 

diligências do Governo da República para respeitar os 60 anos da presença da Base 

norte-americana na ilha Terceira.  
 
Considerou que a diplomacia é necessária com os EUA, mas que neste caso, somos 

um Estado, com autonomia. 
 
Há na verdade uma unanimidade na Região para encontrar soluções, mas também 

para responsabilizar o Estado português e a Administração norte-americana. Não 

foi ao acaso que esta Base ali foi instalada há 60 anos. 
 
O que daqui levo é que não vale a pena ter ilusões. Temos de ser realistas! 
 
Em relação a respostas concretas levamos uma mão cheia de nada e outra vazia.  
 
De concreto nada aconteceu. E o que aconteceu não dá margem para esperança.  
 
Ora isto leva-nos a um plano B. Então Portugal o que é que está afinal a negociar?  
 
Isto mais parece uma capitulação. O que considero é que deve haver, e já, um 

plano B. A Base “adormecida” é pior do que “acordada”, “adormecida” só deve 

interessar aos norte-americanos. 
 
O importante é a Base das Lajes! Se retiramos a Base das Lajes, a importância do 

Acordo é que passa a ser relativa. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu à intervenção da Deputada Zuraida 

Soares, relembrando que não é verdade que a Base das Lajes seja encerrada.  
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Afirmou que o Congresso tem uma vertente política e que o Pentágono tem uma 

visão meramente técnica. 
 
A defesa do interesse nacional é lutar pelo que é possível e considerou que a sua 

posição não lhe parece realista. 
 
O Ministro da Defesa interveio para sublinhar dois aspetos. Primeiro, os EUA não 

estão a incumprir no Acordo. Segundo, o apelo à importância da Base das Lajes às 

vezes é feito numa forma como se tudo dependesse do Governo da República. As 

questões que temos de colocar sobre a mesa são as condições que podemos 

encontrar para mitigar os impactos. 
 
O Deputado Artur Lima interveio para relembrar que toda esta matéria já tem uma 

longa discussão. Já vem de há muitos anos.  
 
Recordou que a Base das Lajes já teve muitas estruturas, como maternidade, 

Hospital, cirurgião, etc… 
 
A introdução de novas tecnologias foram conduzindo à retirada de mão-de-obra.  
 
Isso já acontece há anos. Não é um assunto novo. 
 
Pretendeu salientar a postura dialogante, responsável e séria do Governo da 

República e do Governo Regional nesta matéria. Na verdade, esta é uma matéria 

que tem de ser tratada com discrição e na realidade a nossa missão terá de ser a 

de encontrar soluções que possam mitigar os problemas que daí poderão surgir. 
 
Relembrou que a Base das Lajes foi importante no financiamento da Autonomia, o 

que permitiu fazer escolas, aeroportos, e muitas outras infraestruturas importantes 

da autonomia regional. 
 
Sublinhou que o Presidente Obama está a cumprir uma promessa eleitoral e 

política. Ele prometeu isso aos americanos. 
 
Sinalizou que da Comissão Técnica e da Comissão Permanente nunca tivemos um 

“feed-back”. 
 
A Base das Lajes tem uma Base militar, mas julgo que se pode conciliar o bom 

convívio entre civis e militares na Base das Lajes. 
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Lembrou a questão da necessidade de ampliação da placa de estacionamento do 

aeroporto da Terceira; da possibilidade de serem permitidas mais escalas técnicas 

naquele Aeroporto e da possibilidade de existir um terminal de carga (peixe, 

flores…etc.). 
 
Referiu que o Governo Regional se queixa da não colaboração do Governo da 

República quanto ao aumento da placa de estacionamento. Relembrou que não há 

na placa espaço para o estacionamento de por exemplo dois Boeings. 
 
Questionou se há alguma evolução relativamente aos F22. 
 
Sublinhou a postura do Estado português, que é de “endurecer”, mas com 

diplomacia. 
 
O Ministro da Defesa respondeu que em relação à placa não estava bem informado 

da matéria, se haveria ou não razões técnicas, mas que procurará dar uma 

resposta. Relativamente aos F22 não há nenhuma evolução. 
 
O Deputado José San-Bento interveio para afirmar que Portugal está na NATO, por 

causa dos Açores. Para a República portuguesa, neste quadro, os Açores são o 

grande ativo. 
 
Os EUA estão a proceder a uma reformulação profunda ao nível das suas Bases no 

Mundo. Há, sem dúvida, grandes alterações no quadro mundial. 
 
A Base das Lajes é um assunto da maior importância nos Açores: falamos de um 

impacto económico que representa um terço do PIB do Concelho da Praia da Vitória 

e de 10% do PIB da ilha Terceira. 
 
Nós exigimos que o Governo da República afirme de forma clara e inequívoca, os 

interesses do Estado português. 
 
Nos Açores há uma grande unanimidade, em relação aos princípios. No passado 

houve duas vozes diferentes na República. 
 
Registamos como positiva a postura, nos últimos tempos do Senhor Ministro dos 

Negócios Estrangeiros. 
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Para nós, o empenho do Presidente do Governo Regional dos Açores tem sido 

determinante para evitar despedimentos dos portugueses na Base das Lajes. O que 

foi anunciado foi que os despedimentos aconteceriam a partir de abril de 2014.  
 
Questionou qual a margem que ainda há de negociação neste domínio. 
 
Por outro lado, a possibilidade de criar alternativas fora da Base das Lajes não será 

fácil. Haverá dificuldades em compatibilizar funções e níveis remuneratórios aos 

que têm neste momento os trabalhadores da Base das Lajes. 
 
Quanto à presença da Força Aérea na Base das Lajes disse ter percebido do Senhor 

Ministro da Defesa que o que se espera é uma diminuição dessa presença, pelo que 

solicitava um esclarecimento. 
 
O Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que do lado americano houve uma 

alteração, mas que isso não dá garantias. 
 
Reafirmou o empenho do Governo da República nesta matéria, lembrando que não 

será fácil influir no relatório que está a ser preparado. Não devemos nunca dar a 

batalha como perdida. 
 
O Deputado António Ventura questionou de novo os Senhores Ministros quanto à 

disponibilidade do Governo da República para colaborar com o Governo Regional na 

realização de um estudo sobre as potencialidades da Base das Lajes, questão que 

foi respondida afirmativamente pelo Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. 
 
Audição do Subsecretário Regional da Presidência para as Relações 

Externas 

Dia 11 de junho 
 
Solicitado pelo Presidente da Comissão a se pronunciar sobre o Projeto de 

Resolução em análise, o Subsecretário Regional da Presidência para as Relações 

Externas fez uma apreciação genérica da iniciativa, salientando que o tema da Base 

das Lajes concentra vários aspetos, tais como os sociais e económicos, que são 

uma enorme preocupação deste Governo e da Assembleia Legislativa. 
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Referiu que tem havido um trabalho conjunto com vários intervenientes e que o 

Governo nada tem a opor a que se faça este estudo desde que a Assembleia 

Legislativa o queira. 
 
O Deputado António Ventura referiu que este estudo pode permitir encontrar 

alternativas para o futuro da Base e que será sempre mais um contributo na 

procura de economias de substituição para a Base das Lajes.   
 
O Subsecretário referiu que o Governo Regional dos Açores tem tido uma 

intervenção diplomática e politica neste assunto, reconhecendo que esta iniciativa 

era mais um contributo. 
 
O Deputado José San-Bento referiu que o Governo Regional dos Açores tem tratado 

esta matéria com uma prioridade absoluta. 
 
Salientou neste âmbito todos os consensos que têm existido por parte de todos os 

intervenientes e que se não fosse a intervenção do Presidente do Governo Regional 

já deveria ter havido despedimentos na Base das Lajes. 
 
Referiu ainda que o PSD também apresentou outra iniciativa sobre a geoestratégia 

e questionou se estas iniciativas se interligam. Questionou ainda o membro do 

Governo se este tem conhecimento da referida proposta e qual o seu entendimento 

sobre a mesma. 
 
O Deputado António Ventura interveio para referir que as propostas referidas pelo 

deputado San-Bento são distintas e que a que diz respeito a geoestratégia tem um 

objeto mais amplo e visa colocar no mapa-mundo todas as potencialidades da 

nossa posição geoestratégica numa relação do Mundo com as ilhas. 
 
O Subsecretário reconheceu que tem conhecimento desta iniciativa destacando que 

quer a abordagem quer o âmbito são diferentes e que será quase impossível 

efetuar o estudo recomendado pelo facto de a proposta ser demasiado abstrata. 
 
O Deputado José San Bento referiu que deve haver algum cuidado no tratamento 

destas questões, e recordou que o PSD anteriormente questionava os estudos, mas 

agora solicita estudos. E realçou que as iniciativas devem ser concretas e palpáveis. 
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O Deputado Paulo Mendes disse ver com bons olhos a abordagem diferente que se 

vai dar à Base das Lajes com um estudo que não tem a ver unicamente com 

propósitos belicistas, mas também com uma utilização civil e comercial. 
 
O Deputado António Ventura explicou que a iniciativa do PSD pretende encontrar 

alternativas para minimizar os impactos e que nesta altura é importante congregar 

todas estas manifestações de interesse comum, concretamente do Governo da 

República, do Governo Regional dos Açores e ainda dos parceiros locais. 
 
O Deputado José San-Bento destacou que para além da utilização militar a Base 

também é um ponto de ligação transatlântica.  
 

CAPÍTULO V 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
 

Colocada a iniciativa à votação, os grupos parlamentares do PS e do PSD votaram a 

favor, enquanto o grupo parlamentar do CDS-PP e a representação parlamentar do 

BE se abstiveram com reserva de posição para Plenário. 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E PARECER 
 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão de Política Geral deu, por 

maioria, parecer favorável ao Projeto de Resolução “Estudo Sobre 

as Potencialidades da Base das Lajes”. 
 
Em consequência, a Comissão considerou que o presente Projeto de 

Resolução está em condições de ser agendado para debate e votação em 

Plenário. 

 

 

 
 

 

 

 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 
 
 
 

 39

São Jorge, 25 de junho de 2014 

 

O Relator 

 
Cláudio Lopes 

 
 
 
O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 

 
 

O Presidente 

 
Jorge Costa Pereira 

 


