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TRABALHOS DA COMISSÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 19 de Novembro de 2014, na Delegação de 

Ponta Delgada da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e por 

videoconferência com as Delegações de Angra do Heroísmo, Pico e Corvo, com o objetivo de 

dar parecer final sobre as Propostas de Plano e Orçamento para 2015, dando assim, 

cumprimento ao disposto no n.º 4, do artigo 164.º do Regimento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores. 

 

A apreciação da presente Proposta de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, da 

Constituição da República Portuguesa, e na alínea i) do artigo 34.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro. 

 

Assim sendo, cumpre referir resumidamente as áreas sobre as quais as Comissões Especializadas 

da Assembleia emitiram parecer, bem como a votação em cada uma delas. 

 

A Comissão Permanente de Política Geral emitiu parecer sobre os documentos em análise, 

apreciando os seguintes programas e respetiva cobertura orçamental: 

 

a) Programa 1 - Competitividade, Emprego e Gestão Pública; 

b) Programa 8 - Habitação e Renovação Urbana; 

c) Programa 10 - Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas; 

d) Programa 11 - Prevenção de Riscos e Proteção Civil; 

e) Programa 14 - Comunidades e Cooperação Externa.  

 

A Comissão de Política Geral, baseada na apreciação dos documentos apresentados e 

nas audições efetuadas aos Membros do Governo Regional que tutelam as áreas da 

competência da Comissão, deliberou aprovar, por maioria as Propostas de Plano Anual 

Regional para 2015 e de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2015 com os 

votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com a abstenção e reserva 

para plenário do PSD, do CDS e do BE. 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais emitiu parecer sobre os documentos apresentados, 

analisando os seguintes programas e financiamento: 
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a) Programa 5 – Educação, Ciência e Cultura; 

b) Programa 6 – Desenvolvimento do Sistema de Saúde; 

c) Programa 7 – Solidariedade Social; 

d) Programa 9 – Desporto e Juventude; 

e) Programa 10 – Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas. 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS e 

com a abstenção com reserva para plenário do PSD, CDS-PP e do PPM, emitir parecer 

favorável à aprovação das Propostas do Plano Regional Anual e do Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2015, nas áreas da sua competência. 

 

A Comissão Permanente de Economia emitiu parecer sobre os documentos em análise, tendo 

apreciado os seguintes programas e respetivas cobertura orçamental: 

 

a) Programa 1 - Competitividade, Emprego e Gestão Pública;  

b) Programa 2 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 

c) Programa 3 - Pescas e Aquicultura; 

d) Programa 4 - Desenvolvimento do Turismo;   

e) Programa 10 - Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas. 

 

Após a análise dos documentos, a Comissão Permanente de Economia deliberou: 

 

1. aprovar, por maioria, a proposta de Plano Anual Regional para 2015, com os votos a 

favor do PS, com os votos contra do PSD e as abstenções, com reserva de posição para 

Plenário, do CDS-PP e do PPM. 

 

2. aprovar, por maioria, a proposta de Orçamento para 2015, com os votos a favor do PS, 

com os votos contra do PSD e as abstenções, com reserva de posição para Plenário, do 

CDS-PP e do PPM. 

 

 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho analisou as áreas que são da sua 

competência, e sua cobertura: 
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a) Programa 1 – Competitividade, Emprego e Empregabilidade da Economia 

Regional 

b) Programa 12 – Ambiente e Ordenamento 

c) Programa 13 – Informação e Comunicação 

 

Com base na apreciação efetuada, quer na generalidade quer na especialidade, a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou: 

 

Com os votos do PS a favor da iniciativa e as abstenções com reserva de posição para 

Plenário do PSD, CDS-PP e PCP, emitir parecer favorável à aprovação da Proposta de 

Plano Anual Regional para 2015, nas áreas de competência da Comissão. 

 

Com os votos do PS a favor da iniciativa e as abstenções com reserva de posição para 

Plenário do PSD, CDS-PP e PCP, emitir parecer favorável à aprovação da Proposta de 

Orçamento para o ano de 2015, nas áreas de competência da Comissão. 

 

Reúne-se a este documento, os relatórios e pareceres das Comissões Permanentes da Assembleia, 

bem como os pareceres recebidos na Assembleia e emitidos pelas seguintes entidades: 

 

 Pareceres enviados pelo Governo Regional dos Açores: 

 

- Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 

- União Geral dos Trabalhadores 

- Câmara do Comércio e Indústria dos Açores 

- Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas dos Açores 

- Federação Agrícola dos Açores 

- Organizações Patronais da Pesca - FPA 

- Associação de Municípios da RAA 

- Associação Nacional de Freguesias 

- Misericórdias dos Açores 

- Associações de Defesa do Consumidor 

- Associações da Área da Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens 

- Universidade dos Açores 

- Representantes da RAA no Conselho Económico e Social 

- Personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência do Conselho 

- Conselho de Ilha de Santa Maria 

- Conselho de Ilha de S. Miguel 
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- Conselho de Ilha da Terceira  

- Conselho de Ilha de S. Jorge 

- Conselho de Ilha do Pico 

- Conselho de Ilha do Faial 

- Conselho de Ilha das Flores 

- Conselho de Ilha do Corvo 

  

 Pareceres solicitados e recebidos pela Comissão Permanente de Economia: 

 

- Conselho de Ilha da Terceira; 

- Conselho de Ilha do Corvo; 

- Conselho de Ilha de S. Miguel; 

- Conselho de Ilha das Flores; 

- Conselho de Ilha de Santa Maria; 

- Conselho de Ilha do Pico; 

- Conselho de Ilha de S. Jorge; 

- Conselho de Ilha da Graciosa. 
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CAPÍTULO I 

APRECIAÇÃO E PARECERES SOBRE O PLANO REGIONAL PARA 2015 

 

1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

As propostas em análise têm enquadramento jurídico na alínea p) do n.º 1 do artigo 227.º da 

Constituição da República Portuguesa, que confere à Região Autónoma dos Açores o poder de 

aprovar o Plano e Orçamento Regional. 

 

Assim, de acordo com as alíneas b) e c) do artigo 34.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprova 

o Plano e Orçamento Regional para 2015 no âmbito das competências definidas. 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO REGIONAL PARA 2015 

 

A estratégia de desenvolvimento para a Região, definida a partir do Programa do XI Governo 

Regional, consubstancia-se, no âmbito das Orientações de Médio Prazo para 2013-2016, na 

identificação de quatro Grandes Objetivos que enquadram a sua operacionalização, através de 

catorze Programas de investimento. 

 

O Programa do XI Governo Regional dos Açores, no Capítulo “Autonomia e Governação 

(Coesão, Identidade e Projeção Externa) – Um desígnio que se renova” preconiza a aproximação 

dos órgãos de poder às populações, reivindicação antiga, alimentada por anos de abandono por 

parte da República. Deve a Região, como primeiro desígnio, defender a Autonomia, causa 

principal do desenvolvimento dos Açores e do bem-estar dos Açorianos. 

 

No Capítulo “Território e Recursos Endógenos” é referido que a riqueza de uma Região se 

consolida nos recursos endógenos existentes e na forma como os explora. Depois da 

infraestruturação e da estruturação dos sectores mais importantes da economia, como é o caso do 

sector primário, adivinham-se grandes desafios num futuro próximo. O uso e a exploração do 

mar, a viabilização de produções inibidoras de importações e capazes de gerar exportações com 

base na diferenciação, a gestão de resíduos e a valorização ambiental, as pescas e a aquicultura e a 

produção de energia com origem em recursos renováveis, fazem parte da estratégia expressa nas 

Orientações a Médio Prazo 2013-2016.  
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O Capítulo “Sociedade, Inclusão, Formação e Desenvolvimento Humano”, propõe uma atuação 

proactiva no sentido de serem dadas respostas não só aos velhos problemas, mas também aos 

novos desafios resultantes das transformações sociais, ocorridas ao longo dos últimos anos. 

Preconiza-se transformar a Região Autónoma dos Açores numa das regiões do país com os 

melhores níveis de implementação e desenvolvimento de serviços, respostas e equipamentos 

sociais.  

 

No Capítulo “Economia, Inovação e Desenvolvimento Sustentado”, destaca-se o esforço que a 

Região Autónoma dos Açores faz no sentido de ultrapassar os estrangulamentos ao 

desenvolvimento económico e social, provocados pela condição arquipelágica do território 

açoriano.       

 

Assim, e enquadradas nas Orientações de Médio Prazo para 2013-2016 onde foram definidos  

quatro Grandes Objetivos, o Plano para 2015 é distribuído pelos seguintes eixos: 

 

1. Aumentar a Competitividade e a Empregabilidade da Economia Regional; 

2. Promover a Qualificação e a Inclusão Social; 

3. Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade; 

4. Afirmar a Identidade Regional e Promover a Cooperação Externa. 

 

O primeiro Objetivo, assume os aspetos conducentes a uma política ativa de criação de emprego 

sustentável, através do robustecimento das empresas e da diversificação da economia regional, 

apostando no capital humano, na sua capacidade de gerar competências e desenvolver negócios 

em diversas áreas económicas. 

 

O segundo Objetivo, tem como intenção subjacente da ação, o investimento na melhoria das 

condições de oferta de serviços, salvaguardando a coesão social, que o desemprego inspira. O 

risco de pobreza, sobretudo nos desempregados de longa duração, terá de ser amenizado, 

abrandando o tempo para encontrar nova ocupação, criando, ao mesmo tempo, mecanismos de 

apoio ao rendimento das famílias afetadas.  

  

O terceiro Objetivo, incide sobre a alteração de paradigma que é necessário operar, colocando as 

infraestruturas construídas a viabilizar a produção económica. A proteção e valorização dos 

recursos naturais assumem um papel preponderante e resultam da aplicação de diretivas 

comunitárias, de uma política regional que aposta na proteção dos recursos endógenos. Aqui, o 
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mar e os seus recursos, a par de uma economia sustentável, são fatores preponderantes no 

progresso destas ilhas. 

 

Relativamente ao quarto Objetivo, prevê a minimização dos efeitos recessivos provocados pelo 

atual contexto económico na comunicação social, que se encontra penalizada pela falta de 

receitas publicitárias. É emergente impulsionar a promoção e valorizar da identidade açoriana. 

Acompanhar a presença açoriana na diáspora, apoiando e incentivando as comunidades na sua 

integração e plena participação nas respetivas sociedades de acolhimento.  

 

A prossecução destes Objetivos passa pela associação dos sectores e áreas de intervenção 

estratégicos do sistema económico e social que serão objeto das medidas de política a adotar. 

Conforme se pode atestar no esquema que se segue: 

 

 

 

Para o objetivo “Aumentar a Competitividade e a Empregabilidade da Economia Regional” estão 

previstos quatro programas, cujo conteúdo é o seguinte: Competitividade, Emprego e Gestão 

Pública; Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; Pescas e Aquicultura e 

Desenvolvimento do Turismo. Para estes Programas o Plano para 2015 prevê um investimento 

público no montante de 349,5 milhões de euros (331,5 milhões de euros em 2014), sendo 151,7 

milhões de euros do Plano e 197,8 milhões de euros de Outros Fundos.  

 

No objetivo “Promover a Qualificação e a Inclusão Social”, foram definidos cinco Programas 

com o seguinte conteúdo: Educação, Ciência e Cultura; Desenvolvimento do Sistema de Saúde; 

Solidariedade Social; Habitação e Renovação Urbana; Desporto e Juventude. Para o Plano de 

2015 está previsto um investimento público total de 176,1 milhões de euros (160,1 milhões de 
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euros em 2014), sendo 168,8 milhões de euros do Plano e 7,3 milhões de euros de Outros 

Fundos. 

 

Relativamente ao objetivo, “Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade” prevê-se três 

Programas que têm por base o seguinte conteúdo: Transportes, Energia e Infraestruturas 

Tecnológicas; Prevenção de Riscos e Proteção Civil; Ambiente e Ordenamento.  O Plano de 

2015 prevê 203,7 milhões de euros (162,9 milhões de euros em 2014) de investimento público 

total, sendo 167,2 milhões de euros do Plano e 36,4 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

No que toca ao objetivo, “Afirmar a Identidade Regional e Promover a Cooperação Externa” 

prevê-se a implementação de dois Programas que têm por base o seguinte conteúdo: Informação 

e Comunicação; Comunidades e Cooperação Externa. No Plano de 2015 prevê-se 1,8 milhões de 

euros de investimento público, que virá na sua totalidade do Plano.      

 

3. ENQUADRAMENTO DOS GRANDES OBJECTIVOS NOS PROGRAMAS E 

INICIATIVAS COMUNITÁRIAS PARA A REGIÃO  

 

COMO CONSTA NOS DOCUMENTOS EM ANÁLISE: 

 

3.1. PROGRAMAS OPERACIONAIS 2007-2013 

 

Para a concretização dos Programas dos Grandes Objetivos para 2009-2012 e dos sucessivos Planos de 

Investimentos há um contributo financeiro de um conjunto de iniciativas da União Europeia  

 

Esse contributo para o período de 2007‐2013 ultrapassa os 1.600 milhões de euros para uma despesa pública de 

cerca de 2.000 milhões de euros, conforme quadro: 
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3.1.1. PROCONVERGENCIA 

 

As prioridades estratégicas do PROCONVERGENCIA são as seguintes: 

 

i) qualificação e robustecimento da economia, na perspetiva de mais competitividade, fortalecimento e diversificação 

do tecido produtivo regional, promoção do espírito empresarial e no impulso à inovação, à utilização de novas 

tecnologias de informação e comunicação e à sociedade da informação; 

 

ii) desenvolvimento dos recursos humanos, assente no reforço do investimento no capital humano, melhorando a 

educação e as competências para a competitividade, na inclusão social e na qualidade vida; 

 

iii) melhoria das acessibilidades, através da requalificação das redes estruturantes e sustentabilidade ambiental e a 

prevenção e gestão dos riscos; 

 

iv) compensação dos efeitos da ultraperiferia, em que de acordo com o artº 11 do Regulamento (CE) 1080/2006, 

de 5 de julho, relativo ao FEDER, as regiões ultraperiféricas recebem um tratamento particular, que se traduz 

numa dotação específica adicional utilizada a fim de compensar os sobrecustos derivados da sua condição de 

ultraperifericidade; 

 

v) comparticipação de despesas relativas à gestão, acompanhamento, controlo e avaliação do programa. 
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No âmbito da afetação das dotações comunitárias inscritas no PROCONVERGENCIA, a 31 de Agosto de 

2014, em termos acumulados desde o início da vigência do atual período de programação, a autoridade de gestão 

aprovou já 1.665 candidaturas (1.440 candidaturas a 31 de Agosto de 2013) com um montante de despesa 

pública associada de 1.294,4 milhões de euros, a que corresponde uma comparticipação do fundo estrutural 

FEDER de cerca de 1.093 milhões de euros, o que reflete uma situação de overbooking dos compromissos. 

 

A execução financeira (despesa efetivamente paga pelos beneficiários) das operações aprovadas ascendeu, em termos 

acumulados, ao montante de 1.067,3 milhões de euros de despesa pública, com uma comparticipação FEDER de 

903,5 milhões de euros a que corresponde uma taxa de execução de 93,3%. 

 

Os pagamentos efetuados, por reembolso de despesa realizada e adiantamentos aos beneficiários até à data de 31 de 

Agosto, totalizam 914,2 milhões de euros. 

 

No âmbito da execução do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), componente FEDER, 

reportado a 31 de Março de 2014, o PROCONVERGENCIA constitui‐se como um dos programas 

operacionais com melhor desempenho, apresentando a segunda maior taxa de execução financeira com 88%, sendo 

a média do QREN / FEDER de 73%. 

 

3.1.2. PROEMPREGO 

 

Este programa operacional assenta numa grande finalidade estratégica que consiste na colocação da intervenção 

FSE ao serviço de um novo ciclo de desenvolvimento e de políticas públicas para a RAA no qual a qualificação 

das pessoas, o papel do conhecimento, a inovação na valorização dos recursos endógenos regionais e a disseminação 

de uma cultura de empreendimento e de iniciativa assumem um estatuto de prioridade máxima.  

 

São estes os 6 domínios de intervenção: 

 

 Empregabilidade de jovens; 

 Consolidação das condições de empregabilidade no setor privado; 

 Modernização do tecido produtivo e apoio ao empreendedorismo; 

 Empregabilidade e empreendedorismo com base em I&D; 

 Competitividade regional na sociedade da informação e do conhecimento; 

 Inclusão social por via da qualificação, do emprego e do empreendedorismo. 
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Em termos financeiros o PRO‐EMPREGO tem uma dotação de fundo estrutural FSE de 190 milhões de 

euros, a que se adiciona 36,35 milhões de euros de contrapartida pública e mais 40 milhões de euros de 

financiamento privado e a dotação do investimento público a 226,4 milhões de euros. 

 

Até 31-08‐2014, foram submetidos 1550 pedidos de cofinanciamento, dos quais, 939 foram aprovados, 179 

arquivados e 381 indeferidos. Foram ainda revogadas 38 decisões de aprovação. 

 

O valor da despesa pública aprovada ascendeu a 238,7 milhões de euros, sendo 201,2 milhões de euros, do Fundo 

Comunitário, o que representa uma taxa de compromisso de 105,9%. 

 

 

3.1.3. POVT 

 

A aplicação do Fundo de Coesão na Região Autónoma dos Açores no período de programação 2007‐2013 

estrutura‐se e combina duas grandes linhas de orientação: corresponder às áreas de intervenção definidas para este 

fundo comunitário e, principalmente, financiar projetos relevantes e complementares do programa operacional 

comparticipado pelo fundo estrutural FEDER, o PROCONVERGENCIA. 

 

Neste programa foram fixados dois grandes objetivos estratégicos: 
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 Melhorar os níveis de eficiência e de segurança do transporte marítimo no arquipélago; 

 Aumentar os níveis de proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

 

Foram aprovadas 2 intervenções destinadas à consolidação e modernização do sistema de transportes marítimos nos 

Açores, a Requalificação e Reordenamento da Frente Marítima da Cidade da Horta e o Reordenamento do Porto 

da Madalena. 

 

Ao nível do ambiente, foram aprovadas intervenções no âmbito das infraestruturas de gestão de resíduos, incluindo 

centros de processamento, triagem, tratamento mecânico e valorização orgânica e também da recuperação e correção 

de situações de eutrofização das lagoas das Furnas e Sete Cidades, enquanto elementos importantes de reserva de 

recursos hídricos e ativos relevantes da paisagem açoriana. 

 

A dotação inicial de Fundo de Coesão no montante de 70 milhões de euros foi reprogramada para 175 milhões de 

euros, permitindo assegurar a elegibilidade de duas intervenções fundamentais para a Gestão e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos da RAA, a Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira, 

promovida pela TERAMB ‐ Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da ilha Terceira, EEM 

e a respeitante ao Projeto VALORISM ‐ ECOPARQUE DA ILHA DE SÃO MIGUEL, promovido 

pela MUSAMI. 

 

A taxa de compromisso do eixo específico para a RAA a 31 de Agosto de 2014 é de 94,1%. 

 

No que respeita à execução, o montante da despesa pública validada a 31 de agosto de 2014, foi de 75,8 milhões 

de euros ao qual corresponde o montante de cofinanciamento de Fundo de Coesão de 64,5 milhões de euros e uma 

taxa de execução de 65,3%. 

 

3.1.4. PRORURAL 

 

O PRORURAL foi aprovado pela Decisão C (2007) 6162, de 4 de dezembro de 2007, com um montante total 

de contribuição FEADER de cerca de 275 milhões de euros. Em 2010, na sequência da Decisão do Conselho 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE ECONOMIA|14 

2009/61/CE, de 19 de janeiro, o programa foi reforçado em 20 milhões de euros de FEADER, sendo este 

montante alocado à Medida 1.5. Modernização das Explorações Agrícolas. Com este reforço o programa ascende 

a um montante total de despesa pública de 345 milhões de euros, correspondendo a uma contribuição FEADER 

de 295 milhões de Euros (85%). 

 

A taxa de execução é de 83,5 % e de compromisso de cerca de 103,3%. 

 

 

3.1.5. PROPESCAS 

 

O Programa PROPESCAS assenta no apoio ao investimento no âmbito dos projetos cofinanciados pelo Fundo 

Europeu das Pescas visando, numa abordagem sistémica, a criação das condições para a competitividade e 

sustentabilidade, a longo prazo, do setor pesqueiro regional, tendo em conta a aplicação de regimes de exploração 

biológica e ecologicamente racionais; a melhor organização do ramo da captura, transformação e comercialização e o 

reforço da competitividade da atividade produtiva empresarial, com a diversificação, inovação, acréscimo de 

mais‐valias e garantia da qualidade dos produtos da pesca. 

 

As linhas orientadoras para o desenvolvimento do setor das pescas da Região Autónoma dos Açores, pressupõem a 

inclusão no PROPESCAS, dos seguintes eixos prioritários: 

 

 Eixo Prioritário 1 – Adaptação da Frota de Pesca Regional 

 Eixo Prioritário 2 – Transformação e Comercialização dos Produtos da Pesca 

 Eixo Prioritário 3 – Medidas de Interesse Geral 

 Eixo Prioritário 4 – Desenvolvimento Sustentável das Zonas de Pesca 

 Eixo Prioritário 5 – Assistência Técnica 

 

O PROPESCAS apresenta um envelope financeiro de despesa pública de 41,2 milhões de euros, a que 

correspondem 35 milhões de euros de comparticipação comunitária e 6,2 milhões de euros de comparticipação do 

orçamento regional. 

 

Até 31 de Agosto de 2014 foram aprovadas 145 candidaturas com um montante de despesa pública de 39,1 

milhões de euros, a que corresponde um financiamento comunitário previsto de 29,9 milhões de euros, o que 

representa uma taxa de compromisso de 83,6%. 
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Em termos de execução o montante de despesa pública atinge 22,7 milhões de euros e financiamento comunitário 

pago no valor de 19,3 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução de 55%. 

 

3.1.6. MAC 

 

O Programa de Cooperação Transnacional Açores ‐ Madeira – Canárias, para o período de programação 

2007‐2013, é um programa operacional cofinanciado pelo fundo estrutural FEDER, enquadrado no Objetivo 

Comunitário da Cooperação Territorial Europeia, aprovado pela Comissão Europeia através da Decisão C 

(2007) 4243, de 18 de Setembro de 2007. 

 

O Plano Financeiro Conjunto do Programa apresenta um custo total previsto que ascende a 65,2 milhões de euros 

e a comparticipação do FEDER a 55,4 milhões de euros, que corresponde a uma taxa máxima de ajuda 

comunitária de 85% para a zona transnacional. 

 

A percentagem de contrapartidas nacionais, que ascende a 15%, resulta do nível de contrapartidas propostas por 

cada Estado‐Membro. Este montante de recursos nacionais atinge os 9,8 milhões de euros, procedentes do sector 

público. 

 

A Região Autónoma dos Açores e da Madeira, neste conjunto, têm disponível, cada uma, a comparticipação 

FEDER de 5,2 milhões de euros. A Comunidade Autónoma de Canárias, por seu turno, dispõe de uma 

comparticipação FEDER de 45,0 milhões de euros. 

 

Em termos de aprovações de projetos, foram lançadas até à data, 3 convocatórias, que deram os seguintes 

resultados: 
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No ano de 2008, procedeu‐se ao lançamento da 1.ª Convocatória para a apresentação de projetos aos Eixos 1 e 2 

do Programa, que decorreu de 1 de Setembro a 30 de Outubro. Em Maio de 2009, houve lugar à aprovação dos 

projetos apresentados, sendo que, com a participação de entidades dos Açores, foram aprovados 44 projetos com a 

atribuição de uma comparticipação FEDER de mais de 4 milhões de euros. 

 

No final do ano de 2009, procedeu‐se ao lançamento da 2.ª convocatória do Programa, dirigida exclusivamente 

para o Eixo 3 – Cooperação com Países Terceiros e Grande Vizinhança. Desta convocatória, resultou a 

aprovação, por parte do Comité de Gestão do Programa celebrado em Junho de 2010, de 11 projetos desenvolvidos 

por entidades açorianas. 

 

No final do ano de 2012, procedeu‐se ao lançamento de uma 3.ª convocatória, também esta dirigida para o 

estabelecimento de parcerias com os países da Grande Vizinhança (Eixo 3), sendo de destacar a aprovação de 

mais 4 projetos. 

 

No decorrer de 2013, procedeu-se à aprovação de 5 projetos que constavam de uma lista de reserva criada no 

decorrer da aprovação de projetos da 3ª convocatória. 

 

Assim, até à data, foram aprovadas 61 candidaturas, com um montante de despesa pública associada de 5,7 

milhões de euros, a que corresponde a uma comparticipação FEDER de 4,9 milhões de euros. A relação entre o 

aprovado e a despesa declarada é de 79%, enquanto que a relação entre as despesas validadas e as declaradas pelos 

parceiros dos projetos é de 84%. 

 

3.2. NOVO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2014-2020 
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A Política de Coesão da União Europeia foi instituída em 1986 e, desde então, tem sido sucessivamente renovada 

perante os novos desafios europeus. Atualmente tem como objetivo central a promoção da coesão económica, social e 

territorial, garantindo o desenvolvimento equilibrado dos Estados-membro (EM) e das regiões europeias, reduzindo 

disparidades regionais, potenciando oportunidades de crescimento em todo o território da UE numa base de 

solidariedade. 

 

A Política de Coesão para 2014-2020 surge num contexto de reestruturação do projeto europeu, diante dos novos 

desafios do século XXI e da necessidade de resposta aos fortes constrangimentos decorrentes da crise económica, 

financeira e social que tem afetado, de forma diferenciada, as economias europeias, expondo as suas fragilidades 

estruturais. 

 

Este enquadramento requereu a alteração dos pressupostos de atuação da política de coesão que se pretende ainda 

mais eficaz e ágil (menos burocrática, com procedimentos simplificados e regras harmonizadas), destacando-se 

adaptações na conceção, inspirada nas diretrizes da Estratégia da Europa 2020, com menos prioridades e novos 

setores de ação na implementação, sustentada por estratégias integradas de “especialização inteligente”, financiadas 

numa lógica de plurifundos e na gestão mais focada nos objetivos e nos resultados e que dá primazia a projetos 

eficazes e de real e efetivo impacto nos contextos onde são aplicadas. 

 

A Estratégia Europa 2020 constitui o referencial central das políticas comunitárias, assim como do desenho do 

orçamento da UE para 2014- 2020, pretendendo garantir as condições para o cumprimento dos objetivos de 

desenvolvimento europeu no período. A Europa 2020 corporiza, por conseguinte, o consenso alcançado entre os 

estados membros da União, sendo que os objetivos que lhe estão subjacentes norteiam as decisões de investimento e 

as prioridades definidas pelos vários Estados, bem como criam as condições para um crescimento que se pretende 

Inteligente, mediante a aposta na investigação, no conhecimento e na inovação; Sustentável, pela prioridade 

atribuída à transição para uma economia de baixo teor de carbono e uma indústria competitiva, promovendo a 

eficiente utilização de recursos, de uma forma mais ecológica e competitiva; e Inclusivo, por via da criação de 

emprego e redução da pobreza, como garante da coesão social e territorial. 

 

Neste contexto e no âmbito do processo de programação regional e de acesso aos fundos comunitários durante o 

período 2014-2020, o Governo Regional, enunciou as seguintes grandes prioridades estratégicas para o novo ciclo 

2014-2020 (RCG n.º 44/2013 de 13 de Maio de 2013), em articulação com as prioridades estratégicas para a 

política de coesão europeia: 

 

 Promoção de produção económica competitiva, preservando e consolidando as atividades baseadas nos 

recursos disponíveis e nas vantagens adquiridas, no progressivo robustecimento de uma fileira económica 

ligada ao mar, apostando-se complementarmente na inovação, na diversificação e em novos produtos e 
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serviços de natureza transacionável, numa perspetiva de prosperidade e sustentabilidade das empresas e 

dos negócios geradores de empregabilidade efetiva e significativa do fator trabalho; 

 

 Desenvolvimento de estratégias de alargamento efetivo dos níveis de escolaridade e de formação dos jovens, 

reduzindo substancialmente o abandono escolar precoce, tendo por horizonte as metas fixadas a nível da 

europa comunitária; 

 

 Reforço das medidas de coesão social, conjugando a empregabilidade como uma estratégia sólida de 

inclusão social, promovendo em complemento a igualdade de oportunidades em termos gerais, a 

reabilitação e a reinserção social, a reconversão profissional, a conciliação entre a vida social e 

profissional, e a valorização da saúde como fator de produtividade e de bem-estar; 

 

 Promoção da sustentabilidade ambiental, observando as linhas de orientação e as metas comunitárias, em 

articulação estreita com o desenvolvimento de políticas orientadas para a competitividade dos territórios, 

modernização das redes e das infraestruturas estratégicas, numa articulação funcional entre os espaços 

urbanos e os de natureza rural, num quadro de efetiva coesão territorial; 

 

 Aprofundamento da eficiência e da qualidade dos sistemas sociais e coletivos, da proximidade do cidadão 

com a administração pública e da minimização dos custos de contexto e ainda de uma maior capacitação 

profissional e técnica dos agentes. 

 

O Governo dos Açores tem desenvolvido as tarefas e os procedimentos necessários para que o período de 

programação 2014-2020 entre em vigência o mais rapidamente possível, pese embora o atraso a nível do processo 

europeu na aprovação dos instrumentos legais e da regulamentação aplicável, publicada em dezembro de 2013, 

necessários para apresentação dos programas operacionais que expressam a estratégia associada à utilização dos 

fundos comunitários e os resultados esperados. 

 

O processo de negociação do Acordo de Parceira, documento fundamental que estabelece as bases para a aplicação 

dos recursos comunitários em Portugal, ao abrigo das orientações do Quadro Estratégico Comum, o qual abrange o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão, 

o Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu para os Assuntos 

Marítimos e das Pescas (FEAMP), culminou com a aprovação pela Comissão Europeia a 30 de julho de 2014. 

 

À data de preparação do presente documento decorrem as negociações dos Programas Operacionais Temáticos e 

Programas Operacionais Regionais do Continente e Regiões Autónomas. 
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O PO AÇORES 2020, comparticipado pelos fundos estruturais comunitários FEDER e FSE, para o período 

de programação 2014-2020, foi preparado pelo Governo Regional dos Açores, sintetizando as contribuições dos 

agentes regionais e as principais propostas em matéria de política de desenvolvimento para o futuro próximo, na 

observância das principais linhas de orientação da Estratégia Europeia 2020 e do Acordo de Parceria nacional. 

 

Fundamenta-se numa visão estratégica para os Açores apoiando-se num conjunto de prioridades de investimento, 

otimizando os financiamentos comunitários e respetivas elegibilidades dos fundos estruturais FEDER e FSE, no 

âmbito do crescimento inteligente, da inclusão social e do emprego e da sustentabilidade. 

 

O novo programa operacional para os Açores (PO Açores 2020) disporá de um envelope financeiro de 1.140 

milhões de euros de fundos comunitários. 

 

O Governo Regional decidiu afetar 825 milhões de euros a intervenções financiadas pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e 315 milhões de euros para o Fundo Social Europeu. Com esta repartição é 

sinalizada de forma muito clara que as políticas ativas de emprego, de formação e de qualificação têm uma 

prioridade nas políticas públicas, traduzindo-se, em termos financeiros e em comparação com o atual período 2007-

2013, num reforço de 125 milhões de euros da dotação que se atribui ao fundo que financiará estas políticas, o 

Fundo Social Europeu. 

 

A Região tem ainda acesso ao Fundo de Coesão, através dos PO Temáticos da Competitividade e 

Internacionalização (PO CI) e da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), preconizando-

se a disponibilização de cerca de 133 Milhões de euros. 

 

Para além dos fundos de coesão, existem também fundos comunitários ligados às políticas comuns, como seja o caso 

do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), instrumento financeiro fundamental no 

apoio a um dos pilares da base económica regional, tendo sido obtido para os Açores um envelope financeiro para o 

período 2014-2020 de 295 milhões de euros, montante inclusivamente superior à dotação do período de 

programação 2007-2013. 

 

O Programa de Desenvolvimento Rural para o período de programação 2014-2020 comtempla um conjunto 

diversificado e complementar de apoios que contribuem para uma abordagem integrada da agricultura e do 

desenvolvimento rural, nomeadamente com os seguintes desafios: 

 

 Modernização das estruturas de produção e transformação agropecuária; 

 Reestruturação e ordenamento fundiário; 

 Transferência de conhecimentos e inovação; 
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 Fortalecimento da produção agrícola com potencial de crescimento nos mercados locais, nas áreas 

diversificação (hortícolas, nomeadamente beterraba sacarina, vinhos, frutícolas, …). 

 Criação de sistemas de rotulagem para identificar a origem dos produtos colocados no mercado; 

 Conservação e valorizar dos sistemas de produção com alto valor natural; 

 Adaptação às alterações climáticas; 

 A gestão e preservação de riscos; 

 Proteção do ambiente; 

 Promoção da utilização eficiente dos recursos existentes. 

 

Em suma, o Programa pretende contribuir com medidas adequadas às especificidades da Região Autónoma dos 

Açores e atenuar os constrangimentos estruturais e/ou reforçar as condições e potencialidades especificas da Região. 

 

O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEMAP), uma linha orçamental do Orçamento 

Comunitário associada à política marítima e das pescas, apoiará os projetos dos Açores a partir de um envelope 

financeiro ainda em definição e que passará a integrar as dotações necessárias ao financiamento da compensação 

dos custos suplementares suportados pelos operadores dos Açores nas atividades de pesca, cultura, transformação e 

comercialização de certos produtos da pesca e da aquicultura (POSEI). 

 

No caso da cooperação territorial, o Programa Madeira, Açores e Canárias (MAC), para o próximo período de 

programação, integrará não só as regiões mencionadas, mas também foram convidados a participar os países 

terceiros de Cabo Verde, Mauritânia e Senegal, com o objetivo de aumentar 

o espaço natural de influência socioeconómica e cultural e as possibilidades de cooperação entre as regiões.  

 

O Programa inclui intervenções nas seguintes temáticas: valorização do conhecimento e da inovação, bem como a 

sua capacidade de integração em redes de conhecimento, melhoria da competitividade das PME, adaptação às 

alterações climáticas e a prevenção de riscos, proteção do meio ambiente e a eficiência de recursos e a capacidade 

institucional e eficiência da administração pública. 
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APRECIAÇÃO E PARECER 

SOBRE O ORÇAMENTO REGIONAL PARA 2015 

 

A Proposta de Orçamento para 2015 contempla o princípio do equilíbrio orçamental, tal como se 

encontra definido no artigo 4.º da Lei 79/98 de 24 de Novembro, ou seja, as receitas efetivas 

cobrem a totalidade das despesas efetivas, e foi elaborado no âmbito do disposto no Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e da Lei de Finanças das Regiões 

Autónomas. 

 

A Receita Total prevista para 2015 tem um valor global de 1.386,7 milhões de euros, dos quais 

198,9 milhões de euros, dizem respeito a operações extraorçamentais. 

 

As receitas próprias devem atingir 673,4 milhões de euros, destacando-se as receitas fiscais com 

639,4 milhões de euros. 

 

Quanto ao valor da despesa prevista para o ano de 2015, com operações extraorçamentais no 

valor de 198,9 milhões de euros, atinge os 1.386,7 milhões de euros. 

 

As despesas correntes ascendem a 668,1 milhões de euros, sendo que as despesas com pessoal 

assumem o valor de 305,1 milhões de euros e as transferências correntes no montante de 321,3 

milhões de euros. As despesas com pessoal ostentam uma redução -0,2% em relação à previsão 

da execução para 2014. 

 

As despesas de capital assumem o valor de 1,0 milhões de euros. Do montante global destas 

despesas, merece especial destaque os 0,6 milhões de euros de aquisição de bens de capital. 

 

A análise pormenorizada do Orçamento Regional para 2015 encontra-se no relatório da 

Comissão Permanente de Economia, que segue em anexo a este. 

 

O Governo dos Açores, com esta proposta de Orçamento, pretende dar cobertura aos Grandes 

Objetivos de Desenvolvimento definidos para o primeiro ano de execução das Orientações de 

Médio Prazo 2013-2016 e prossegue a política orçamental levada a cabo nos últimos anos, 

constituindo objetivo central do XI Governo Regional, dar uma resposta adequada através do 

esforço de investimento, no apoio às pessoas e às empresas, para fazer face a mais este período 

difícil decorrente da conjuntura económica complexa que atingiu a Europa e o nosso país.  
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CAPÍTULO III 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL DO 

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA PARA 2015 

 

 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 

 

As regras relativas ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores, assim como os 

procedimentos para a sua elaboração, discussão, aprovação, alteração e fiscalização e a 

responsabilidade orçamental obedecem ao disposto na Lei n.º 79/98, de 24 de Novembro, 

alterada pela Lei n.º 62/2008, de 31 de Outubro - Lei do Enquadramento do Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores. 

 

O conteúdo do articulado da proposta de decreto legislativo regional deve – conforme dispõe o 

art.º 11.º do diploma acima referido – conter: 

 

a) As condições de aprovação dos mapas orçamentais e as normas necessárias para 

orientarem a execução orçamental; 

 

b) A indicação do montante das transferências provenientes do Estado, ou de fundos 

comunitários, com a exceção de eventuais vinculações a que estejam sujeitos; 

 

c) O montante e as condições gerais de recursos ao crédito público; 

 

d) A indicação do limite dos avales a conceder pelo Governo Regional durante o exercício 

orçamental; 

 

e) O montante de empréstimos a conceder e de outras operações ativas a realizar pela 

Região, incluindo os fundos e serviços autónomos; 

 

f) Todas as outras medidas que se revelem indispensáveis à correta gestão orçamental da 

Região para o ano económico a que o orçamento se destina. 
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2. ANÁLISE DA PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

 

O articulado da proposta de orçamento para o ano 2015 cumpre o disposto no art.º 11.º 

(“Conteúdo do articulado da proposta de decreto legislativo regional”) da Lei n.º 79/98, de 24 de 

Novembro, alterada pela Lei n.º 62/2008, de 31 de Outubro.  

 

Atento o teor do articulado, impõe-se destacar os seguintes preceitos: 

 

Os artigos 23.º, 24.º e 25.º, uma vez que incluem medidas concretas que visam apoiar o setor da 

construção civil, designadamente, através das seguintes modalidades: 

 

a) Prorrogação do regime excecional aplicável aos contratos de empreitada e subempreitada 

de obras públicas até 31 de dezembro de 2016; 

b) Isenção da caução nos contratos de empreitada e subempreitada de obras públicas; e 

c) Prorrogação da redução do valor da caução até 31 de dezembro de 2015.  

 

O artigo 27.º, à semelhança de anos anteriores, consagra expressamente a limitação das 

remunerações dos gestores públicos regionais.  

 

No Capítulo IX da Proposta, cujo título é “Adaptação do sistema fiscal”, designadamente, no 

artigo 29.º (“Deduções à coleta”) cumpre-se o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro (adaptação do sistema fiscal nacional à Região 

Autónoma dos Açores), quando consagra que o Governo Regional dos Açores definirá as 

condições de aplicabilidade das deduções à coleta dos lucros reinvestidos em determinados 

sectores da economia da Região Autónoma dos Açores (cf. consta do n.º 1 do artigo 29.º). 

 

No artigo 30.º da Proposta (“Benefícios Fiscais”) cumpre-se o disposto no n.º 4 do artigo 9.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de Janeiro, quando consagra que são 

considerados relevantes, tendo em vista a concessão de benefícios em regime contratual, os 

projetos de investimento em unidades produtivas de valor superior a € 2 000 000 e que tenham 

reconhecida e notória relevância estratégia para a economia regional. Neste artigo (cf. n.º 2) 

apresenta-se um limite diferenciado para os projetos de investimentos nas ilhas do Corvo, Flores, 

Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e S. Maria. 
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No âmbito dos apoios sociais, impõe-se destacar o disposto nos artigos 33.º (Suspensão da 

aplicação da Portaria n.º 87/2010, de 8 de setembro) e 34.º (Atualização do complemento 

regional de pensão, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de 

abril). 

 

No que respeita à política de incentivos públicos, importa enfatizar o disposto nos artigos 35.º 

(Suspensão da obrigação de reembolso de incentivo) e 37.º (Alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 19/2007/A, de 23 de julho). 

 

Por último, refira-se que a Proposta de Orçamento para 2015 observa o princípio do equilíbrio 

orçamental, tal como se encontra definido no artigo 4.º da Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, 

alterada pela Lei n.º 62/2008, de 31 de Outubro (Lei do Enquadramento do Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores), ou seja, as receitas efetivas cobrem a totalidade das despesas 

efetivas, e foi elaborado no âmbito do disposto no Estatuto Político Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. 

 
 

A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, dar parecer favorável à 

Proposta de Decreto Legislativo Regional do Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2015, com os votos a favor do PS, com os votos contra do PSD e as 

abstenções, com reserva de posição para Plenário, do CDS-PP e do PPM. 

 
 

                 O Relator 

 

                                    

                    ____________________________  

                                 José Ávila   

         

 
O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 
                                      O Presidente 

 

         

                                                                                _______________________________ 

                             Francisco Vale César  
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RELATÓRIO E PARECER SETORIAL SOBRE AS PROPOSTAS DE 

PLANO ANUAL REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2015 

 

Capítulo I 
INTRODUÇÃO 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à 

apreciação e emissão de parecer, nas áreas da sua competência – conforme 

definido na Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de 

dezembro – e na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da 

Assembleia Legislativa, sobre as propostas de Plano Anual Regional e Orçamento 

para o ano de 2015. 

As mencionadas Propostas deram entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores em 31 de outubro de 2014, tendo sido enviadas à Comissão 

de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, na mesma data, para relato e 

emissão de parecer sectorial, a ser remetido à Comissão Permanente de Economia.  

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_______________________________________________________________________________________________ 

As iniciativas do Governo Regional fundam-se no disposto nas alíneas h) e i) do 

artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 2/2009, de 12 janeiro.  

A competência da Região exerce-se em conformidade com o estatuído na alínea p) 

do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa e nas alíneas b) e 
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c) do artigo 34.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores, na redação que lhe foi dada pela citada Lei nº 2/2009.  

Na Região Autónoma dos Açores o regime jurídico relativo ao sistema regional de 

planeamento, enquanto conjunto de instrumentos de programação de 

investimento público, e respetiva preparação, elaboração, aprovação, execução, 

avaliação e fiscalização, no âmbito institucional da Região, foi estabelecido pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 20/2002/A, de 28 de maio. 

 
Capítulo III 

APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Compete à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, a 

apreciação e emissão parecer sobre as Propostas de Plano Regional Anual e 

Orçamento para o ano económico de 2015, nas seguintes matérias: 

 - Trabalho e Formação Profissional; 

 - Comunicação Social; 

 - Ordenamento do Território; 

 - Ambiente. 

Assim, no que se refere ao Plano, a análise da Comissão abrange os Programas 1.3 

“Emprego e Qualificação Profissional” e 12 “Ambiente e Ordenamento”, e as ações 

13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 do Programa 13 “Informação e Comunicação”.  

A apreciação das propostas foi acompanhada da audição dos membros do Governo 

Regional competentes em razão da matéria. 

a) Audição do Vice-Presidente do Governo Regional 
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O Vice-Presidente do Governo Regional iniciou a sua abordagem ao Plano e 

Orçamento para 2015 afirmando que, não obstante ser difícil separar-se a matéria 

do Emprego, não abrangida pela Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho, da matéria específica do Trabalho, iria abordá-la de forma simples e 

neste contexto. Afirmou que, tal como nos anos que anteriores, a proposta de Plano 

para 2015 demonstrava uma preocupação com a componente da Inspeção 

Regional do Trabalho, com a dotação dos meios necessários para que a mesma 

desenvolvesse a sua atividade e pudesse assegurar o cumprimento da legislação do 

trabalho, salvaguardando os direitos instituídos de quem trabalha e assegurar que 

essa preocupação seja também uma preocupação qualitativa da salvaguarda 

desses mesmos direitos. 

Tomando a palavra, inquiriu o Deputado do PCP, Aníbal Pires, questionou o 

Governante se se verificava algum reforço da dotação prevista no Plano para a 

Inspeção Regional do Trabalho, considerando que aquilo que se tinha vindo a 

verificar era alguma falta de meios para atender a todas as necessidades, dado o 

contexto atual, implicando o aumento dos recurso dos trabalhadores àquele 

organismo para esclarecer situações que verificadas nas empresas. Mais inquiriu 

sobre a obrigatoriedade de as empresas fornecerem formação profissional aos 

trabalhadores, nomeadamente na área referenciada da Higiene e Segurança no 

Trabalho, indicando que, não obstante os dados do SREA não estarem atualizados, 

continuava a haver grande incidência de acidentes de trabalho na Região. 

Reconheceu que tem havido esforço de fazer formação profissional naquela área, 

na Região, mas afirmou que é importante que a mesma se estenda a outras áreas, 

considerando que a linha de orientação seguida pelo Governo Regional neste 

domínio era insuficiente face à realidade. 

Em resposta, o Vice-Presidente afirmou que, em relação aos meios afetos à 

Inspeção Regional do Trabalho, nos últimos anos tinha havido um reforço 

assinalável na ótica dos recursos financeiros e dos recursos humanos afetos a este 
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organismo. Considerou que existia atualmente um nível satisfatório em relação aos 

meios humanos da Inspeção Regional do Trabalho, opinião resultante também de 

opiniões colhidas junto das Centrais Sindicais. Mais afirmou que no último ano 

tinha vindo a verificar-se uma redução das queixas laborais e que, apesar de ainda 

existirem, se denotava uma redução progressiva das mesmas. O Governante 

reconheceu que os acidentes de trabalho eram ainda um problema e que o facto de 

terem reduzido estatisticamente não era relevante dado que tal era decorrente de 

um abrandamento da atividade do setor da construção civil. Afirmou igualmente 

que era uma preocupação que o Governo Regional partilhava. 

 
b) Audição da Secretária Regional Adjunta para os Assuntos 

Parlamentares 
 

Abordando as opções do Governo Regional no Projeto 13.1 “Apoio aos Media”, 

nomeadamente as concernentes ao PROMEDIA, programa de apoio à Comunicação 

Social Privada, indicou que se verificava no Plano para 2015 um aumento de cerca 

de 17% da respetiva dotação. Afirmou que o Governo Regional entendeu que, face 

aos desafios que se colocavam a nível mundial à Comunicação Social, havia a 

necessidade de se reforçar a componente do programa relativamente à 

modernização tecnológica, daí resultando o aumento referido. Referiu que, 

relativamente ao serviço público de rádio e televisão, mantinha-se aquele que 

vinha sendo o protocolo entre o Governo Regional e o Centro Regional, que visava 

a modernização de equipamentos. Indicou igualmente que se previa um 

investimento de duzentos mil euros na plataforma de comunicação do cidadão, 

refletindo-se na aquisição de uma nova plataforma para o portal do Governo 

Regional que inclui, nomeadamente, o Jornal Oficial e a prestação de vários 

serviços online. Afirmou que se tratava de uma plataforma que se encontrava 

obsoleta, tendo mesmo sido descontinuada pelo seu fornecedor. Referiu que o 
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programa em análise previa ainda cento e vinte e quatro mil euros para a base de 

dados jurídica. 

Tomando a palavra, o Deputado Joaquim Machado, do PSD, referiu que o programa 

PROMEDIA se encontrava com atrasos significativos no ano corrente, pretendendo 

saber a que se devia a situação referida. Inquiriu ainda se a dotação financeira 

prevista para o próximo ano resolveria este problema e se a mesma iria pagar o 

que estava em atraso do presente ano, considerando que, se assim fosse, o 

crescimento real da dotação prevista era negativo. Questionou sobre a data em que 

o Governo Regional regularizaria a situação, se o iria fazer de uma só vez e, se não, 

quais os critérios dos quais iria fazer uso para essa regularização. 

Replicou a Governante indicando que, pela primeira vez, o programa PROMEDIA 

teve uma prorrogação do prazo de candidaturas, tendo a mesma sido feita no 

exclusivo interesse das entidades candidatas, já que existiram muitos processos de 

candidatura ao apoio à difusão e produção que haviam dado entrada fora do prazo. 

Referiu que o facto foi público, tendo havido posteriormente uma publicação de 

um despacho que prorrogou o prazo por quatro meses, já que, se assim não fosse, a 

alternativa seria não admitir as candidaturas, o que geraria um conjunto de 

constrangimentos que seriam de evitar no interesse das empresas. Indicou que 

houve que proceder a contactos com um conjunto de candidatos para que 

procedessem à entrega de documentos em falta nas candidaturas. Mais explanou 

que a prorrogação implicou atrasos no processamento e na análise das 

candidaturas. Referiu ainda que o Governo Regional tem procedido aos 

pagamentos de acordo com a verificação que vai fazendo dos comprovativos das 

despesas que são entregues, indicando que existia ainda um conjunto de 

pagamentos a que se deve proceder, estando o assunto em permanente 

desenvolvimento. Considerou a Governante que era importante referir que o prazo 

para entrega dos comprovativos das despesas para a modernização tecnológica só 

terminou a 30 de setembro, tendo-se iniciado o processo de verificação após essa 
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data. Indicou que neste momento encontravam-se a terminar a análise daquele 

conjunto de candidaturas e das despesas que foram entregues, de modo a 

proceder-se aos pagamentos até ao final do ano. Indicou que, dentro daquela que 

era a dotação disponível, o Governo Regional tencionava cumprir até ao final do 

ano cumprir aquilo a que estava obrigado. 

Tomando a palavra, o Deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, indicou que 

considerava estar clarificado que os 17% de aumento que se verificava no Plano 

para 2015 não tinham relação com os pagamentos em atraso e que serviria 

exclusivamente para apoiar os media em termos de modernização. Inquiriu sobre 

quais as ações que poderiam ser apoiadas no âmbito dos cento e vinte e cinco mil 

euros previstos para a modernização tecnológica. 

Voltando a usar da palavra, o Deputado Joaquim Machado, do PSD, referiu que 

havia algo que não funcionara bem, considerando que tal facto não decorria da 

circunstância da prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas mas sim da 

incapacidade dos serviços que faziam a análise dos processos. Mais referiu que, 

depois de março, já haviam decorrido 7 meses, considerando já ser tempo 

suficiente para a regularização dos pagamentos. Referiu que o Governo Regional 

comprometeu-se a realizar os pagamentos de forma trimestral, de acordo com a 

proposta que ele próprio havia feito aprovar no Parlamento, solicitando 

novamente explicações sobre os já referidos atrasos. Afirmou não ter o PSD nada a 

obstar à prorrogação que foi feita, opinando que tal decorria também da 

atribulação do processo de revisão de atualização do enquadramento do 

PROMEDIA. Mais considerou que, feita a prorrogação e entregue a documentação, 

que o processo deveria andar mais rapidamente dado ser uma área sensível, de 

viabilidade económica muito duvidosa, tendo igualmente a crise se refletido na 

gestão daqueles meios de comunicação, indicando que qualquer atraso seria 

sempre uma forma de penalização. Referiu que os órgãos de comunicação social 

em causa eram essenciais à democracia e à consolidação da nossa matriz cultural, 
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devendo merecer uma especial atenção e não algum descuido que resultasse num 

acréscimo de dificuldades. 

Tomando a palavra, questionou o Deputado Aníbal Pires, do PCP, se a alocação de 

200.000,00 euros se destinava à substituição da plataforma eletrónica de 

comunicação com o cidadão. Mais indicou haver uma recomendação já aprovada 

há algum tempo, por unanimidade, que recomendava ao Governo Regional que 

fosse gradualmente substituindo o software proprietário por software livre. 

Questionou se a plataforma iria continuar a ser de software proprietário ou se iria 

evoluir para o software livre. 

Em resposta às questões colocadas, indicou a Secretária Regional que, atendendo 

àquela que tinha sido a execução do PROMEDIA, àquela que foi também a procura 

pelos apoios à modernização tecnológica e aquilo que o Governo Regional estimava 

que pudesse vir a ser o interesse dos órgãos de comunicação social, se havia 

decidido que se devia proceder àquele reforço. Indicou que podiam candidatar-se à 

aquisição de software, de hardware, sendo difícil dizer que despesas podiam ser 

comparticipadas dado que tal dependia do projeto especifico que cada órgão de 

comunicação social apresentar. Indicou que, no que respeitava às questões 

colocadas pelo Deputado Joaquim Machado, do PSD, que parecia resultar das 

mesmas que o Governo Regional ainda não havia procedido a qualquer pagamento, 

relembrando que os pagamentos têm sido feitos e que os montantes relativos a 

2013 tinham sido todos regularizados e que, relativamente às candidaturas para o 

ano de 2014, a grande maioria dos órgãos já havia recebido pagamentos. Indicou 

que os órgãos de comunicação social foram atingidos pela crise, não só na Região, 

mas também no país e num contexto global, pelo que tal implicava desafios de 

adaptação às circunstâncias conjunturais. Indicou que o Governo Regional 

continuaria a fazer um esforço de apoio aos órgãos de comunicação social 

privados, mas que esse ónus não poderia ser colocado exclusivamente no Governo 

Regional. Referiu que estávamos perante empresas em pé de igualdade com tantas 
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outras, indicando que o PSD não podia ser defensor de um modelo de economia 

para umas empresas e de outro modelo diferente para empresas de comunicação 

social. Mais referiu a Governante que não foi o Governo Regional que decidiu que 

se enfrentaria a crise de 2008 com medidas de austeridade. E que quem decidiu 

que o caminho a seguir era o do empobrecimento do país tinha sido o PSD. Mais 

referiu que não se podia colocar em cima do Governo regional dos Açores o ónus 

de ser o único a resolver este problema. Indicou que concedia na necessidade de 

melhorar procedimentos e reafirmou que a prorrogação do prazo teve 

efetivamente impacto na análise das candidaturas. No respeitante à substituição da 

plataforma eletrónica, indicou que do ponto de vista técnico, a questão era muito 

complexa, que estavam na fase do levantamento das especificações técnicas. Mais 

indicou a Governante que, se o Governo Regional conseguisse encontrar um 

software livre que correspondesse às necessidades, tal seria a opção a seguir. 

Referiu ainda que o Governo Regional estava a ponderar adquirir uma plataforma 

que permitisse integrar a plataforma Do It desenvolvida pelos técnicos da 

administração regional, que tem dado provas de muita eficácia no seu 

funcionamento. Indicou ainda que, todas estas variáveis teriam que ser 

ponderadas, especialmente no respeitante ao Jornal Oficial, parte na qual não 

poderiam ser corridos riscos, dado não existir edição em papel. 

Retomando a palavra, indicou o Deputado Joaquim Machado que o PSD não tinha 

qualquer problema de posicionamento sobre aquilo que devia ser a liberdade 

económica e sobre aquilo que devia ser a comunicação social na Região. Referiu 

que o que exigiam era que o Governo Regional cumprisse o seu dever, de acordo 

com o que está legislado, não sendo tal mais do que a sua responsabilidade. Referiu 

que não considerava satisfatório dizer-se que este ano já se fizeram pagamentos 

deste ano, referindo que tal não satisfazia nem ilibava a responsabilidade do 

Governo Regional. Mais apontou que o Governo Regional estava a demorar quase 

quatro meses sobre a data da entrega das candidaturas para proceder aos 
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pagamentos e que, em termos reais, tal representava 7 meses após os pagamentos 

feitos efetivamente pelas empresas. Mais indicou o Deputado que o Governo 

Regional devia estar motivado para agir de forma mais célere e competente e que 

continuamos sem saber quais as razões que levavam à demora no processamento. 

Referiu que considerava que, em relação ao terceiro trimestre, a manterem-se os 4 

meses de atraso nos processamentos, tal significava que aqueles pagamentos 

seriam feitos em 2015, da verba prevista no Plano para 2015, que não 

corresponderia assim a um crescimento líquido real. 

Tomando a palavra, indicou a Secretária Regional Adjunta para os Assuntos 

Parlamentares que as candidaturas ao apoio à produção e à difusão eram 

entregues até 30 de novembro do ano anterior e que havia sido o prazo para 

entrega das candidaturas referentes a estes apoios que havia sido prorrogado por 

mais 4 meses. Referiu que o Governo Regional entendeu naturalmente os 

constrangimentos das empresas, tal como a comissão de análise, resultando 

naquela prorrogação, que teve naturais consequências no processamento. Referiu 

ainda que o Governo Regional estava sempre disponível para corrigir aquilo que 

era necessário corrigir e que continuariam a trabalhar de forma a corresponder às 

empresas que se candidatavam ao PROMEDIA. Salientou ainda que o PROMEDIA 

não cobria integralmente os custos de funcionamento das empresas, sendo apenas 

um apoio cuja importância era reconhecida pelo Governo Regional e que este 

colocaria todo o seu empenho e dedicação para que se possa melhorar a 

intervenção no domínio em causa.  

 
c) Audição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

 
Abordando as questões atinentes o Programa 12, relativo ao Ambiente e 

Ordenamento, referiu o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente que o 

ambiente nos Açores estava bem e recomendava-se, fruto de um trabalho que já 

vinha sendo feito há algum tempo. Mais indicou que foram definidos pilares que 
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tinham vindo a ser desenvolvidos com sucesso e reconhecidos a nível nacional e 

internacional em diversas áreas. Afirmou ainda ser uma preocupação da Secretaria 

que tutelava o congregar do Ambiente e da Agricultura, representando uma 

oportunidade de se poder definir políticas comuns, harmonizando procedimentos 

entre ambos os domínios, visando o desenvolvimento da Agricultura como 

atividade económica, no respeito por aquilo que são os valores ambientais que 

devem ser preservados. No referente às grandes linhas de ação para 2015, indicou 

não haver grandes alterações em relação à estrutura do Plano. Salientou que, como 

aspetos mais importantes a Secretaria Regional da Agricultura e do Ambiente 

elegia a atenção centralizada na conservação da Natureza e na sensibilização 

ambiental – destacando-se a proteção da biodiversidade e património natural do 

Açores, com forte incidência no contributo que os Centros de Interpretação 

Ambiental, os Parques Naturais de Ilha e as Ecotecas poderiam dar na 

sensibilização dos nossos e dos que nos visitam. Estes Centros de Interpretação 

Ambiental tem uma rede que ainda irá ser ampliada no decurso de 2015, no 

sentido de se completar a Rede Regional de Parques, Ecotecas e Centros de 

Interpretação em todas as ilhas.  

Mais indicou o Governante que seria merecedora de atenção particular em 2015 a 

gestão da Paisagem Protegida da Cultura da Vinha como Património Mundial, 

refletindo-se através da atribuição de incentivos à reabilitação e manutenção, 

acrescida ainda de um novo sistema de incentivos, surgido na sequência de uma 

deliberação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, dirigido à 

manutenção reabilitação de paisagens tradicionais inseridas em zonas 

classificadas.  

Referindo-se às ações de Ordenamento do Território, relevou o Governante o 

investimento a realizar nas bacias hidrográficas das lagoas dos Açores e para a 

avaliação de instrumentos de monitorização de zonas de risco. Salientou ainda o 

empenho do Governo Regional relativamente à proteção dos recursos hídricos, não 
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só na limpeza de ribeiras (de modo a assegurar o curso normal das águas e a 

segurança das populações ribeirinhas) mas também em obras importantes de 

reperfilamento de ribeiras, de linhas de água e na monitorização da qualidade da 

água, informações que atualmente se encontravam presentes no Relatório do 

Estado das Ribeiras recentemente publicado.  

Abordando as questões relativas à qualidade ambiental, referiu-se à criação do 

Plano Regional para as Alterações Climáticas, resultante de uma deliberação do 

Conselho de Governo realizado em Santa Maria, tendo já sido nomeado um grupo 

de trabalho que já havia reunido e que estava a avaliar o caderno de encargos de 

modo a lançar-se, num curto espaço de tempo, o concurso público internacional 

para a realização do referido Plano, seguindo as diretivas comunitárias naquela 

matéria.  

No respeitante à temática dos Resíduos, indicou o Governante que o programa 

estava prestes a ser concluído com a finalização do Centro de Processamento de 

Resíduos de Santa Maria e com o início (já a decorrer) das selagens das lixeiras em 

todas as ilhas.  

Reportando-se à estrutura do Programa e ações mais relevantes a ele atinentes, 

indicou o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente que o mesmo 

compreendia uma dotação de cerca de 20,6 milhões de euros, representando um 

aumento de cerca de 8% relativamente a 2014. Mais explanou que o mesmo era 

composto por 5 Projetos, excluindo as questões relativas ao Mar. Referiu ainda que 

o Projeto 2.1. apresentava uma estrutura idêntica à de 2014, com alguns aspetos 

que importava relevar, nomeadamente a dotação de cerca de 5 milhões de euros 

para as questões da Biodiversidade e do Património Natural dos Açores, 

assumindo um peso relevante o funcionamento da Rede Regional de Parques 

Naturais de Ilha, das Ecotecas e dos Centros de Interpretação Ambiental. Indicou 

que esta Rede implicava uma dotação de cerca de 2,2 milhões de euros, 

contemplando também a abertura de mais dois Centros de Interpretação 
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Ambiental e o alargamento dos horários dos Centros já existentes. Reportando-se 

ao âmbito do Património Natural e Certificações Ambientais, indicou o Governante 

que para tal estavam atribuídos cerca de 240.000 euros, destacando-se a 

candidatura (que se encontra a ser preparada) à UNESCO para a classificação das 

Fajãs de São Jorge como Reserva da Biosfera, resultante também da visita de uma 

Comissão da UNESCO às nossas ilhas, que avaliou o impacto das Reservas já 

existentes na Região. Indicou o Governante que, após essa visita e a colocação da 

hipótese, concluiu-se que os Açores têm efetivamente condições para galardoar 

igualmente as Fajãs de São Jorge como Reserva da Biosfera.  

No que respeita ao Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, indicou o 

Secretário que o mesmo foi vítima de alguns percalços ao longo da construção por 

dificuldades sofridas pelo empreiteiro da obra, estando prevista a entrega da 

empreitada ainda em 2014. Referindo-se à ampliação da Casa da Montanha, no 

Pico, indicou que se previa alterações que visavam conferir maior conforto a quem 

nos visitava e a quem descia a montanha. Mais indicou estarem previstas obras de 

recuperação na Horta, nomeadamente na Fábrica da Baleia, na zona do Porto Pim.  

Referindo-se à Rede Regional de Centros de Interpretação Ambiental, indicou 

estarem previstos 500.000 euros para a sua conclusão, com a empreitada da Casa 

dos Fósseis em Santa Maria e a Casa dos Vulcões no Pico. 

Reportando ao Projeto 12.2., relativo ao Ordenamento do Território, indicou o 

Governante estar prevista uma dotação de cerca de 2,4 milhões de euros, 

representando um crescimento significativo relativo a 2014. Destacou a ação 

12.2.3., com uma dotação de 1,8 milhões de euros, incluindo as verbas necessárias 

para o pagamento do Contrato-Programa com a Azorina que visou a aquisição dos 

terrenos da Lagoa das Furnas, permitindo a existência de uma barreira entre as 

zonas de agricultura e a bacia hidrográfica e também o desvio da Ribeira do Salto 

da Inglesa, que permitiu que houvesse menos afluência de águas contaminadas 

com detritos da agricultura e outros nutrientes para a lagoa.  
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Salientou ainda as ações 12.2.6., com uma dotação de 335.000 euros, relacionada 

com a intervenção em zonas de risco e movimento de vertentes, a 12.3., relativa 

aos recursos hídricos, com crescimento significativo na dotação, na ordem dos 

41%, dos quais grande parte se destina a intervenções em ribeiras, nomeadamente 

a ações de limpeza, obras de reperfilamento, desvio de águas, sinalizando a 

importância que a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente conferia a esta 

matéria por todas as circunstância que ela em si encerrava.  

Reportando-se à ação 12.3.3., com uma dotação de cerca de 462.000 euros, onde 

estava contemplado o contrato com a GLOBALEDA, relativo ao alargamento da 

rede hidrometeorológica da Região aos grupos Central e Ocidental, já tendo o 

mesmo sido adjudicado, faltando apenas o visto do Tribunal de Contas. Abordando 

a ação 12.3.6., relativa ao controlo da eutrofização das lagoas, indicou visar-se 

manter o sistema de arejamento da Lagoa das Furnas a monitorização da 

qualidade da água. No respeitante à construção da baía de retenção da Fajãzinha, 

indicou estar esta obra já adjudicada a um consórcio, aguardando visto do Tribunal 

de Contas, prevendo que no decurso do corrente ano a obra pudesse arrancar e ter 

execução plena em 2015. Salientou ainda o conjunto de obras previsto no âmbito 

do reperfilamento das linhas de água. 

Abordando a ação 12.4.1, relativa à elaboração do Plano Regional para as 

Alterações Climáticas, indicou já haver uma comissão nomeada para o seu 

desenvolvimento, que compreendia elementos das áreas governamentais da 

agricultura, do ambiente, das pescas, da proteção civil, da energia estando a 

preparar-se a adjudicação da realização daquele Plano em concurso público 

internacional. Visará a identificação de zonas de maiores riscos, a que poderão 

estar sujeitas as nossas populações. Mais prevê a delimitação de um conjunto de 

ações, sendo aquele um processo que tinha já tido o seu início, sendo que o 

objetivo era a sua compleição na Primavera de 2016.  
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Salientou o Governante a continuidade dos incentivos à reabilitação da Vinha do 

Pico, que já havia trazido bons resultados ao Património Mundial daquela ilha. 

Mais referiu pretender-se que, no ano de 2015, a paisagem recuperada tenha um 

crescimento relevante.  

Reportando-se à ação 12.4.9., referente ao Programa EcoFreguesia, indicou o 

Governante que, dada a sua boa execução e o impacto que tinha, que o mesmo teria 

continuidade no ano de 2015.  

Reportando-se ao Projeto 12.5., referente à gestão de resíduos no âmbito do 

PEGRA, indicou estar o mesmo na fase final de revisão e que o mesmo seria 

avaliado em sede do CRADS, na sua próxima reunião. Mais indicou prever-se a 

conclusão da rede com a conclusão do Centro de Processamento de Resíduos de 

Santa Maria que se encontrava atrasada por problemas do empreiteiro. Referiu 

ainda terem já sido concessionadas algumas obras para selagem de aterros, ao que 

se seguiriam outras, dentro do que seria expectável naquela matéria. Reportando-

se especificamente à ação 12.5.2., relativa às boas práticas na gestão de resíduos, 

indicou pretender-se sensibilizar as Câmaras Municipais de modo a que estas 

promovessem boas práticas junto das populações.  

Tomando a palavra, o Deputado Aníbal Pires, do PCP, inquiriu o Secretário 

Regional no sentido de saber qual a finalidade dos 5.000 euros previstos na ação 

12.4.5, relativa à Inspeção e Fiscalização Ambiental. 

Tendo sido dada a palavra ao Deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, inquiriu o 

mesmo se o Plano Regional para as Alterações Climáticas referido pelo Governante 

era algo novo, questionando se antes já não existia um instrumento dessa natureza. 

Inquiriu sobre qual a diferença entre o Plano atual e o anunciado pelo Secretário 

Regional. Mais questionou as motivações inerentes à realização de um concurso 

público internacional para a realização Plano, já que considerava que tal 

possibilitaria a intervenção de sujeitos que desconhecessem a realidade dos 
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Açores. Questionou igualmente, no âmbito do Plano, como se pretendia elencar os 

riscos. No respeitante às zonas de movimento de vertente, indicou não entender os 

motivos inerentes à previsão da abrangência de só algumas das ilhas, havendo 

movimentos de vertente também nas restantes. No respeitante à rede de 

monitorização da qualidade do ar, inquiriu em que sentido iria a mesma crescer e 

em que zonas seriam instaladas para que pudessem representar a qualidade do ar 

nos Açores. Mais questionou o Governante sobre a lógica da aquisição das viaturas 

elétricas para os Vigilantes da Natureza. Questionou igualmente como iria 

funcionar o SIARAM. 

Tomando a palavra, o Deputado Luis Rendeiro, do PSD, questionou sobre zonas de 

risco de movimento de vertente que não estariam a ser contempladas, reportando-

se especificamente à zona de São Caetano, no Pico, que na sua ótica deveria ser 

valorizado em virtude do movimento de vertente que poderia ali acontecer. 

Indicou suspeitar da não existência de verbas suficientes para o efeito. 

Reportando-se à eutrofização das lagoas dos Açores, referiu que toda a ação se 

concentrava na Lagoa das Furnas, quando existiam mais lagoas nos Açores, 

requerendo-se maior atenção. Referindo-se ao controlo das pragas urbanas, 

indicou considerar que o Plano não tem em conta a existência de térmitas, 

considerando que o Governo Regional estaria a subvalorizar o problema. 

Reportando-se às águas, indicou considerar ser necessária uma atualização do 

Plano de Descontaminação dos aquíferos da Praia da Vitória. Referindo-se ao 

PEGRA, indicou que, na sua opinião, e tendo em conta os atrasos inerentes, dever-

se-ia equacionar uma atualização daquele instrumento para as circunstâncias 

atuais. No respeitante à selagem de lixeiras, indicou estar aberto o concurso para 

Santa Maria mas não estaria concluído o Centro de Processamento de Resíduos. 

Mais indicou que, segundo os últimos dados públicos, continuava a haver um 

crescimento de produção de resíduos na ilha de São Miguel, questionando o 
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Governante sobre o Governo Regional equacionava para combater aquela 

realidade. 

No respeitante à questão do Deputado Aníbal Pires, do PCP, replicou o Governante 

que a verba prevista tinha a ver com ações de fiscalização ambiental, sensibilização 

às forças policiais e aos Vigilantes da Natureza. Em resposta às questões do 

Deputado Félix Rodrigues, referentes às alterações climáticas, indicou que o que 

iria ser feito seria na sequência do trabalho que foi realizado pelo Professor Brito, 

da Universidade dos Açores, no âmbito da estratégia para as alterações climáticas 

nos Açores. Indicou que foi, de facto, um documento de base, de partida, e que 

serviria de base para a elaboração do Plano em si, que estava relacionado com a 

Diretiva Comunitária de redução dos gases de estufa, sendo nessa base que o Plano 

seria desenvolvido. Mais indicou que o grupo de trabalho que foi nomeado no 

Conselho de Governo refletia pessoas representativas de todos os departamentos 

do Governo Regional com interesse na matéria. Indicou ainda que o Plano em si, 

com base nas definições da estratégia, iria avaliar em pormenor tudo o que tinha a 

ver com as alterações climáticas, tendo ainda a componente da identificação das 

questões relevantes a que estamos mais expostos e posterior adoção de 

procedimentos. Reportando-se às questões relativas às zonas dos movimentos de 

vertente, referiu que as previstas no Plano foram as que foram identificadas como 

zonas mais prioritárias, o que não significava que as outras zonas não tivessem 

igualmente uma vigilância adequada, indicando que aquelas questões eram 

dinâmicas, devendo sempre ficar-se atentos a outras zonas que merecessem 

atenção. Respondendo à questão relativa às viaturas elétricas, indicou o 

Governante que a mesma enquadrava-se na realidade atual, refletindo o associar 

de uma energia limpa a uma área relacionada com o Ambiente. Relativamente à 

questão do SIARAM e da estrutura da equipa que desempenharia funções naquele 

âmbito, indicou o Secretário Regional não estarmos perante uma circunstância 

nova, tendo funcionado através das organizações não governamentais, do 
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Geoparque Açores, dos diferentes Centros de Interpretação Ambiental e dos 

serviços da Direção Regional do Ambiente sempre que fosse necessário. No 

respeitante à questão relativa às estações de monitorização da qualidade do ar, 

indicou estar a prever-se a instalação de outras estações, comprometendo-se a 

fazer chegar ao Deputado a informação detalhada sobre a sua localização. 

Respondendo ao Deputado Luis Rendeiro, do PSD, indicou que a verba disponível 

para as zonas de risco relativas à eutrofização das lagoas era a verba possível para 

esta matéria, havendo uma intenção clara nas Furnas, que era a sua proteção 

completa. Mais indicou que as verbas mais reduzidas eram para os trabalhos de 

monitorização. No respeitante ao controlo de pragas urbanas, indicou a existência 

de uma verba de cerca de 40.000 euros destinada ao contrato programa com a 

Praia da Vitória para erradicação das térmitas, e uma verba para o Programa de 

monitorização e identificação zonas que necessitam de intervenção mais rápida. 

Mais referiu que as obras em habitações e zonas afetadas são da responsabilidade 

da Direção Regional da Habitação, estando integradas nas verbas da reabilitação 

urbana. No respeitante à descontaminação dos aquíferos da Praia da Vitória, 

indicou que, não obstante a responsabilidade americana nesta área, que se tem 

obtido da parte daquelas autoridades a devida colaboração, tendo a Força Aérea 

Americana acatado todas as recomendações no sentido da monitorização e 

remoção dos hidrocarbonetos mais pesados. Respondendo à questão sobre a 

selagem da lixeira de Santa Maria, admitiu ser um problema, referindo que Centro 

de Processamento de Resíduos de Santa Maria já devia estar pronto há meses e que 

naquele momento estavam num processo de cessão de posição contratual para os 

atuais sub-empreiteiros ou para novo empreiteiro. Indicou o Governante que a 

parte estrutural estava completa, que a parte dos equipamentos estava completa, 

faltando apenas a pavimentação exterior e interior. Indicou ainda que o Centro de 

Processamento de Resíduos condicionava a selagem, mas e que não poderia ser de 

outra forma, tendo-se que aguardar que o centro se concluísse para que se pudesse 
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proceder à selagem do aterro. Mais indicou que, a não haver entendimento entre o 

empreiteiro e os outros empreiteiros, teria que se proceder à rescisão.  

Pedindo a palavra, questionou o Deputado Paulo Borges, do PS, sobre o estado do 

combate às espécies invasoras, tendo constatado que se preveem no Plano cerca de 

3 milhões de euros para questões relacionadas com a Rede Regional dos Parques 

Naturais de Ilha, dos Centros de Interpretação Ambiental e das Ecotecas, mas que 

via com preocupação a ausência de um investimento agressivo na questão das 

espécies invasoras. Questionou se tal investimento estaria indiretamente incluído 

na limpeza e reabilitação de linhas de água. Indicou ser necessário promover os 

açores com infraestruturas que atentem à biodiversidade mas que se deveria 

prestar cuidado efetivo e diário a essa mesma biodiversidade. Indicou ser um bom 

exemplo o trabalho coerente do Governo Regional no caso da bacia hidrográfica 

das Furnas, a colaboração no Nordeste com a SPEA na recuperação do habitat 

natural do Priôlo, mas indicou que esses dois exemplos não deveriam impedir que 

se continuasse a investir nas outras ilhas dos açores.  

O Governante replicou que partilhava das preocupações emitidas pelo Deputado 

Paulo Borges e que aquelas eram áreas que nos mereciam atenção particular, 

havendo aqui sinais de intervenção direta, que estavam ínsitos nas outras verbas.  

Questionou ainda o Deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, sobre quem pagava o 

trabalho do LNEC e a monitorização das águas de consumo, se tais verbas não 

deveriam estar previstas especificamente. Mais sugeriu ao Governante que se 

fizesse investimento em óleos essenciais de outras espécies existentes nos Açores. 

Respondeu o Secretário Regional que tal incumbência estava a cargo da ERSARA, 

sendo responsabilidade do Governo Regional dos Açores. Indicou ainda que o 

contrato com o LNEC seria prolongado por mais algum tempo e os custos seriam 

suportados pela ERSARA. Mais indicou que seria tomada nota das sugestões do 
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Deputado do CDS-PP no respeitante ao investimento em óleos essenciais de outras 

espécies.  

 
d) Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

 
Abordando as questões do Mar, ordenamento e requalificação da orla costeira e 

monitorização da ação ambiental marinha, indicou o Secretário Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia que as mesmas estavam centradas em dois projetos: o 12.6., 

relativo à requalificação da orla costeira e 12.7., que integra as componentes de 

ação ambiental marinha. Indicou o Governante que, do ponto de vista global, em 

ambos os projetos era fácil anunciar aumento de investimento público. Indicou que 

no projeto 12.6., no respeitante à requalificação da orla costeira, triplicar-se-ia o 

investimento 186% e que no projeto 12.7. se verificava um aumento de 144% num 

investimento que em 2014 tinha sido de cerca de 868.000 euros, passando para 2,2 

milhões de euros, em 2015. Indicou o Governante estarem previstas duas obras de 

vulto em 2015, referindo-se ao caso particular de requalificação da orla costeira na 

ilha Graciosa, com um investimento de 1 milhão de euros, e à construção da Escola 

do Mar na Horta, com um investimento de 1,7 milhões de euros. Mais indicou ainda 

estarem previstos reforços pontuais nas ações da orla costeira. Na parte do 

ambiente, indicou a monitorização da diretiva quadro da estratégia marinha 

continua a ser um dos aspetos mais exigentes para a Região Autónoma, 

consumindo muitos dos recursos da Direção Regional, mas sendo uma obrigação 

comunitária, não havia outra alternativa, já que se havia passado a totalidade de 

todas as capacidades de monitorização para as regiões autónomas.  

Tomando a palavra, o Deputado Félix Rodrigues indicou não entender a verba 

adjudicada na ação 12.7.15., relativa à gestão das zonas balneares, questionando se 

essa competência não pertencia às câmaras municipais, questionando a finalidade 

da verba prevista. Questionando o Governante sobre os eventos de promoção e 
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educação ambiental marinha, questionou sobre qual o público-alvo daquelas 

atividades. 

Indicando que o Plano era genérico nos objetivos propostos, nomeadamente nas 

intervenções nas zonas costeiras, solicitou o Deputado Luis Garcia, do PSD, que 

fosse aprofundada a explanação sobre as intervenções específicas nas orlas 

costeiras de cada uma das ilhas e da obra prevista naquele âmbito para a ilha 

Graciosa. Reportando-se à ação 12.7.10., relativa à Escola do Mar, questionou sobre 

qual o ponto da situação deste projeto e o que iria ser feito em concreto em 2015. 

Referindo-se à ação 12.7.16., questionou a que estudos específicos se referia esta 

ação. 

Em resposta às questões, replicou o Governante que, no respeitante à gestão das 

zonas balneares, estava a mesma delegada nas Câmaras Municipais ou, quando se 

encontram aquelas em áreas classificadas, pode tal gestão pertencer ao Governo 

Regional. Referiu ainda existirem quatro zonas balneares que se encontravam em 

zonas da gestão direta do Governo Regional – a Ferraria, em São Miguel, a Baía do 

Porto Pim, na Horta e duas zonas na ilha de Santa Maria. No que respeita aos 

eventos de promoção ambiental, indicou que, em geral, o que se faz no Mar está 

delegado na SRMCT, apesar do Parque Natural de Ilha abranger mar e terra. 

Indicou que aquelas intervenções eram complementares ao que estava previsto no 

Plano da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente para ações relacionadas 

com o Mar. Mais indicou que algumas ações eram feitas com despesas partilhadas e 

que outras eram medidas próprias. Reportando-se às questões colocadas pelo 

Deputado Luís Garcia, do PSD, indicou que as intervenções previstas na orla 

costeira, em Santa Maria, reportava-se a uma intervenção na zona da Maia, onde 

existe uma estrada em risco que serve uma percentagem grande das casas daquela 

freguesia e a intervenção na Praia Formosa. Em São Miguel, referiu estar prevista 

uma intervenção na marginal de Vila Franca do Campo, a proteção da orla costeira 

na zona dos Poços de São Vicente e na praia da Ribeira Quente. Na ilha do Faial, 
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referiu-se a intervenções pequenas nos portos da Feteira, Salão e Porto Pim. 

Indicou ainda intervenções na Baía de Canas, na área envolvente do Pocinho e na 

Calheta do Nesquim, na ilha do Pico. Em São Jorge, indicou a estabilização de 

acessos e arribas na Fajã do Santo Cristo, uma obra de proteção da orla costeira na 

Urzelina e na Fajã dos Vimes. Indicou igualmente estar prevista uma obra grande 

na Baía do Fanal, em Angra de Heroísmo. Mais indicou estar prevista uma bolsa 

para intempéries. Explanou que a obra prevista para a Graciosa se localizava na 

zona da Barra, com a construção de um molhe de proteção. No respeitante à 

questão da Escola do Mar, explicou que a ideia era iniciar-se a obra durante o ano 

de 2015 de modo a terminá-la em 2016. Mais explanou que os edifícios da antiga 

Estação Rádio Naval da Horta iriam ser intervencionados com vista a adaptá-los 

para a Escola do Mar. No que respeita à questão dos Estudos, indicou que os 

mesmos provavelmente se destinavam ao setor marítimo-turístico.  

Tomando a palavra, o Deputado Luis Rendeiro, do PSD, questionou que tipo de 

intervenção que iria ser realizada na Baía do Fanal na Terceira. 

Replicando, indicou o Governante que era uma obra de vulto, destinada a 

consolidação da arriba, e não uma intervenção cosmética. 

Questionou o Deputado Joaquim Machado, do PSD, sobre que obra iria consistir a 

obra na Ribeira Quente, ao que o Governante respondeu que se tratava de 

fiscalização de empreitada relativa à intervenção no talude adjacente à praia da 

Ribeira Quente. 

Inquiriu o Deputado Luis Garcia, do PSD, sobre a que se referia a intervenção no 

Porto do Salão e se o Governo regional tinha intenção de candidatar a Baía de 

Porto Pim à Bandeira Azul. 

Replicou o Secretário Regional que a intervenção no Porto do Salão reportava-se a 

estabilização da orla costeira e que, relativamente ao Porto Pim, que tal parecia 

desejável e que não vê razão para não o fazer.  
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Tomando a palavra, questionou o Deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, 

relativamente à ação 12.6.9. – avaliação de riscos – e à execução de estudos nesse 

domínio, sobre que perigos é que o Governo Regional queria monitorizar na orla 

costeira para que a partir desses se pudesse fazer avaliação e monitorização de 

riscos. 

Replicou o Governante que aqueles estudos eram tipicamente contratos ao 

Laboratório Regional de Engenharia Civil e que eram motivados por queixas de 

cidadãos, sendo estudos casuísticos de averiguação.  

Questionou o Deputado Aníbal Pires, do PCP, se já havia projeto para a intervenção 

na estrada da Maia, em Santa Maria e se já existiam datas para o arranque da obra, 

considerando que aquela situação colocava em perigo algumas habitações que ali 

existiam e que, se não fosse executada, correr-se-ia o risco de abate do resto da 

estrada e consequente absorção pelo mar. Replicou o Governante ser esta uma das 

obras mais urgentes, sendo a primeira a avançar dentro das prioridades da 

Secretaria Regional.  

 
Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

O Grupo Parlamentar do PS dá o seu parecer favorável com base na evidência 

que, quer pela análise dos documentos quer pelas intervenções dos membros do 

Governo, se pode depreender permitirem os mesmos a prossecução dos objetivos 

traçados no Programa do Governo e nos compromissos eleitorais assumidos pelo 

Partido Socialista. 

Os Grupos Parlamentares do PSD e CDS-PP, e a Representação Parlamentar do 

PCP abstêm-se com reserva da sua posição para Plenário. 
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Capítulo V 
CONCLUSÕES E PARECER 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Com base na apreciação efetuada, quer na generalidade quer na especialidade, a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou: 

1.  Com os votos do PS a favor da iniciativa e as abstenções com reserva de 

posição para Plenário do PSD, CDS-PP e PCP, emitir parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Plano Anual Regional para 2015, nas áreas de 

competência da Comissão. 

2. Com os votos do PS a favor da iniciativa e as abstenções com reserva de 

posição para Plenário do PSD, CDS-PP e PCP, emitir parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2015, nas áreas de 

competência da Comissão. 

O presente relatório setorial vai ser remetido à Comissão de Economia. 

 

Ponta Delgada, 12 de novembro de 2014 
 

A Relatora, 

 
Marta Couto 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 





 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 
 
 
 

 2

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 
1 - A Comissão de Política Geral, ao abrigo do disposto no artigo 164º do Regimento da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reuniu na sede da ALRA, na 

cidade da Horta, no dia 5 de novembro de 2014, a fim de emitir o seu parecer sobre as 

propostas de Plano Anual Regional para 2015 e Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2015.  

2 – O parecer diz respeito às competências da Comissão de Política Geral nas áreas da 

Administração Pública, Regional e Local; Ordem Pública e Proteção Civil; Comunidades 

Açorianas; Construção Europeia; Tratados e Acordos Internacionais; Habitação, 

Equipamentos e Urbanismo. 

3 – O parecer fundamenta-se na análise dos Projetos, Ações e correspondentes Programas, 

na audição dos Membros do Governo Regional que os tutelam, bem como nos pareceres 

dos parceiros sociais. 

4 – A dotação financeira dos diversos programas em análise é a seguinte: 
 

a) Programa 1 – (Competitividade; Emprego e Gestão Pública)  
 

Projeto 1.4 – Modernização Administrativa – 470 750 € 

Projeto 1.5 – Informação de interesse público ao cidadão – 2 600 000 €. 

Projeto 1.6 – Serviços sociais – 180 000 €. 

Projeto 1.7 – Cooperação com as Autarquias Locais – 436 300 €. 
 
 

b) Programa 8 – Habitação e Renovação Urbana – 21 163 310 €. 

c) Programa 10 – (Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas) 

Projeto 10.1 – Construção de Estradas Regionais – 27 229 720 €. 

Projeto 10.2 – Beneficiação e Reabilitação de Estradas Regionais – 9 915 000 €. 

Projeto 10.3 – Sistema de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária –  

1 616 000 €. 

Projeto 10.4 – Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER – 85 000 €. 

Projeto 10.14 – Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos –  

3 767 500 €. 

Projeto 10.15 – Cooperação com diversas entidades – 5 200 000 €. 

d) Programa 11 – Prevenção de Riscos e Proteção Civil – 8 597 160 €. 
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e) Programa 14 – (Comunidades e Cooperação Externa) – 806 032 €. 

 
5 –  Foram efetuadas as seguintes audições, conforme Relatórios em anexo: 

a) Secretário Regional do Turismo e Transportes.  

b) Vice-Presidente do Governo. 

c) Secretário Regional da Saúde. 

d) Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas. 

e) Secretária Regional da Solidariedade Social. 

 
CAPÍTULO II 

PARECER 
 
A Comissão de Política Geral, baseada na apreciação dos documentos apresentados e nas 

audições efetuadas aos Membros do Governo Regional que tutelam as áreas da competência 

da Comissão, deliberou aprovar, por maioria as Propostas de Plano Anual Regional para 2015 e 

de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2015 com os votos favoráveis do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista e com a abstenção e reserva para plenário do PSD, do CDS e 

do BE. 

 

Horta, 5 de novembro de 2014 

O Relator 

 
Cláudio Lopes 

 
 
O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 
 

O Presidente 

 
Jorge Costa Pereira 
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ANEXO 
 

AUDIÇÕES 
 

 
Dia 5 de novembro de 2014 
 
 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS TRANSPORTES E TURISMO 
 
O Secretário Regional informou a Comissão das principais orientações estratégicas 

relativamente aos projetos do Programa 10, relacionados com as competências desta 

Comissão, nomeadamente as relacionadas com Estradas Regionais, sistema de Transportes 

Terrestres e Segurança Rodoviária, integração paisagística de Zonas Adjacentes às Estradas 

Regionais e Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos. 

Na área das Obras Públicas e Transportes Terrestres, os objetivos do Plano para o ano 2015 

apresentam um reforço de investimento de 18% (aproximadamente mais 49 milhões de euros 

que no ano passado). 

De sublinhar os investimentos em intervenções nos Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao 

Desenvolvimento, numa ação integrada para cada uma das ilhas. Esta constitui uma exceção 

que foi conseguida para os Açores, apesar dos condicionalismos impostos pela Comissão 

Europeia, sobre projetos de rede viária no país. 

Serão privilegiadas ações em vias terrestres que estejam relacionadas com ligações inter-

concelhias ou de acesso a pontos logísticos como Portos e Aeroportos.  

Às vias terrestres está alocada uma verba que ronda os 16 milhões de euros. 

As ações relacionadas com os Transportes Terrestres assentam no PIT – Plano Integrado de 

Transportes e tem alocada uma verba que ronda os 1,4 milhões de euros.  

Neste domínio pretende-se uma maior interligação entre os vários meios de transporte. 

Pretende-se implementar o “Balcão Único”, na lógica de uma Plataforma de Gestão Integrada 

de Transportes, que disponibilize todos os dados operacionais aos mais diversos 

intervenientes, bem como toda a informação necessária. 

A concluir, o Secretário Regional informou que serão criados novos títulos de transporte, como 

o “passe social” e os “bilhetes intermodais”. 
 
O Deputado José San Bento interveio chamando a atenção para as prioridades absolutamente 

realistas, sublinhadas pelo Senhor Secretário Regional, nomeadamente, na beneficiação das 

estradas regionais, as quais não têm comparticipação comunitária, saudando pois o esforço 

orçamental nesta matéria. 
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Questionou sobre a diferença entre as ações 10.2.2 – Beneficiação de estradas em S. Miguel e 

10.2.3 – Reabilitação de estradas em S. Miguel.  

Pediu também esclarecimento sobre o significado de intervenções dos circuitos logísticos 

terrestres em S. Maria. 

Questionou ainda sobre se a ligação Furnas/Povoação seria ou não um compromisso do atual 

Governo para esta legislatura. 

Pretendeu também sensibilizar o governante para a necessidade de se criarem mais espaços 

de estacionamento ao longo das vias regionais, em parceria com as Câmaras Municipais, 

nomeadamente em S. Vicente Ferreira, Capelas, Santo António e em outras localidades. 

Sublinhou, por fim, um aumento de 48% no Projeto 10.2 – Beneficiação e Reabilitação de 

Estradas Regionais, relativamente ao ano anterior e de 9,1% nas áreas da competência da 

Comissão de Política Geral. 
 
O Secretário Regional esclareceu que a ação 10.2.2 se reportava a intervenções na sinalética 

vertical e horizontal e a pequenas reparações nas vias regionais e que a ação 10.2.3 se 

reportava a fechos de empreitadas e pagamento de algumas expropriações. 

Quanto aos circuitos logísticos terrestres trata-se de intervenções em vias que potenciam o 

desenvolvimento económico, de ligação entre os vários Concelhos ou que ligam os pontos-

chave de acesso a Portos e Aeroportos. 

Sobre a via de ligação Furnas/Povoação, o governante informou que o processo está a 

decorrer e que este ano será feito o estudo prévio e o estudo de impacto ambiental. 

Quanto ao estacionamento ao longo das estradas regionais o governante informou que têm 

sido realizadas várias ações nesse sentido, em cooperação com as Juntas de Freguesia, as 

quais têm vindo a adquirir espaços para áreas de estacionamento. 
 
O Deputado Cláudio Lopes interveio para relembrar ao Senhor Secretário o anúncio por ele 

feito a esta Comissão em fevereiro e depois em novembro do corrente ano de que se 

empenharia na adaptação legislativa à Região da diretiva comunitária que exigia a certificação 

energética dos edifícios, anúncio muito bem acolhido pelos membros da Comissão e até 

elogiado. Contudo, passados quase dois anos, nada se sabe acerca desta iniciativa. Questionou 

assim o Secretário sobre quando seria feita essa tão importante adaptação legislativa à 

Região, já que com a atual legislação os custos de projeto e de construção são 

significativamente mais elevados, o que penaliza os cidadãos. 

Relembrou a necessidade da construção da rotunda em São Roque do Pico na zona de 

entroncamento com a Estrada Transversal e sugeriu a construção de outra na Vila da Madalena 

na zona de entroncamento com a estrada Longitudinal. 
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Questionou o governante sobre a construção da circular interna na Vila da Madalena, como 

uma necessidade premente, para mais agora que urge criar melhores acessos ao Novo Centro 

de Saúde daquela Vila. 

Em matéria de segurança rodoviária alertou para a necessidade de algumas curvas perigosas 

da estrada regional na ilha do Pico serem protegidas com “guardas metálicas”. 

Chamou a atenção do Senhor Secretário para a urgência na intervenção de consolidação da 

estrada regional por cima da Vila das Lajes, sob pena de vir a ocorrer algum desabamento de 

terras e de rotura da própria estrada com prejuízos e danos avultados. 

Questionou sobre qual o calendário previsto para a 2ª fase da construção da variante à cidade 

da Horta. 

E, finalmente, pediu esclarecimento sobre a revisão da CROP – Carta Regional das Obras 

Públicas. 

  
Em resposta às questões colocadas, o Secretário Regional informou que até ao final do ano 

seria apresentado um pacote legislativo sobre a matéria relacionada com a eficiência 

energética dos edifícios, mas que este era um assunto muito complexo e que houve 

necessidade de recorrer a trabalhos exteriores. Afirmou tratar-se de aspetos muito técnicos 

que devem ser bem estudados, mas que está a ser feito um trabalho técnico aturado neste 

domínio. 

Quanto às rotundas afirmou que a de São Roque está prevista e que estão a fazer-se 

levantamentos topográficos. 

Quanto à circular interna da Madalena reiterou o compromisso em cumprir esse objetivo nesta 

legislatura e o mesmo para a 2ª fase da variante à cidade da Horta, mas que para estas ações 

se aguarda a possibilidade de elas serem elegíveis nos fundos comunitários. 

Quanto ao troço de estrada por cima da Vila das Lajes reconheceu a urgência da matéria e 

disse estar atento a essa situação. 

Relativamente à revisão da CROP informou que o atraso se devia a serem ainda desconhecidos 

os critérios de elegibilidade dos fundos comunitários do novo QCA, que só depois de eles 

serem conhecidos é que fará sentido atualizar a CROP. 
 
O Deputado Bruno Belo interveio para questionar o Secretário Regional sobre a conclusão da 

reabilitação da rede viária da Ilha das Flores, nomeadamente para quando se previa a 

beneficiação da estrada para Ponta Delgada. 

Questionou ainda se os ramais de acesso às Freguesias poderiam ser integrados nos circuitos 

logísticos. 
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O Secretário Regional afirmou que esse compromisso era para cumprir nesta legislatura e que 

teria um custo de 1,5 milhões de euros, em vez dos 2,1 milhões de euros, inicialmente 

previstos. 

Quanto aos ramais de acesso às Freguesias serem integrados nos circuitos logísticos afirmou 

não poder responder nesta fase, enquanto não forem conhecidos os critérios de elegibilidade 

dos fundos comunitários. 
 
O Deputado Bruno Belo interveio de novo para alertar para que a redução de custos para a 

estrada de acesso a Ponta Delgada não fosse feita à custa da qualidade da obra. 
 
O Deputado Manuel Pereira interveio para corroborar as preocupações do Deputado Bruno Belo 

relativamente à Estrada de acesso a Ponta Delgada, afirmando que seria importante que 

mesmo com a redução dos custos de intervenção fosse assegurada a qualidade do piso. 

Sublinhou também a importância dos ramais de acesso às Freguesias serem executados. 
 
O Deputado Paulo Parece interveio para questionar o governante relativamente à ação 10.2.19 

– com uma dotação de 400 mil euros -, nomeadamente para saber que estradas seriam 

intervencionadas na ilha de Santa Maria. 
 
O Secretário Regional afirmou não poder informar quais seriam ao todo, mas que seria 

prioritária a estrada para São Lourenço. 
 
Por fim, o governante fez questão de informar a Comissão de que estão a ser desenvolvidas, 

com a colaboração dos parceiros sociais e entidades diversas, várias ações no âmbito dos 

“Novos Produtos Endógenos”, tendo, para isso, reforçado em 7% do orçamento para o LREC. A 

ideia é criar valor dentro da fileira da construção, mas sobretudo a de as empresas regionais 

adquirirem Know-How e poderem vir a exportar esse mesmo Know-How. 
 

 
AUDIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 

 
O Vice-Presidente fez uma apresentação sumária das áreas da sua tutela que se inscrevem nas 

competências desta Comissão. 
 
Quanto à Modernização Administrativa a ideia global é dar continuidade aos projetos em curso, 

nomeadamente ao SIGRHARA e prosseguir com ações visando a modernização administrativa 

e a simplificação administrativa. 
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Ao nível da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) pretende-se dar continuidade e 

aproveitar o novo Quadro Comunitário de Apoio para modernizar algumas lojas. A ideia é a 

reabilitação e a melhoria de rede e proceder a alguma expansão muito pontual. 
 
Quanto aos serviços sociais de apoio aos funcionários públicos serão concedidos apoios 

financeiros à semelhança dos anos anteriores. 
 
No domínio da cooperação com as autarquias locais, pretende-se dar continuidade à 

cooperação técnico-financeira que vem sendo dada aos Municípios e às Freguesias, à 

semelhança dos anos anteriores.  
 
O Deputado Manuel Pereira interveio para relembrar que o Projeto 1.7 – Cooperação com as 

Autarquias Locais sofreu um reforço de 50%, mas que apesar disso os pareceres da AMRAA e 

da Delegação da ANAFRE consideravam que essa verba seria insuficiente. Nesse sentido, 

questionou o governante sobre a interpretação que dava a estes pareceres.   
 
O Vice-Presidente esclareceu que a colaboração com as Freguesias não se reduz ao Projeto 

1.7, mas que é transversal em todo o Plano e em vários Programas. 
 
O Deputado Cláudio Lopes interveio para questionar o Senhor Vice-Presidente sobre as 

candidaturas das Juntas de Freguesia no âmbito da Modernização Administrativa e 

melhoramento de sedes. 

Pediu ainda esclarecimentos sobre uma suposta verba que ronda os 20 milhões de euros que 

pertencem aos “plafonds” das Câmaras Municipais e que poderiam não ser utilizados por estas 

até ao final do atual Quadro Comunitário de Apoio. 
 
Em resposta o Vice-Presidente informou que a verba alocada à cooperação financeira com as 

Freguesias era reforçada em 2015 porque havia um atraso relativo às candidaturas de 2014, 

sendo que em 2013, por ser ano de eleições autárquicas, tinha sido opção do Governo não 

conceder apoios a esse nível. 

Quanto aos 20 milhões referidos como verbas dos “plafonds” das Câmaras Municipais, 

começou por clarificar que não há, formalmente, perante o QCA plafonamento de nenhuma 

verba a nenhuma entidade. E assegurou que todo o dinheiro disponível no atual QCA seria 

integralmente aproveitado e que o próprio QCA seria encerrado financeira e materialmente 

antes do final de 2014. 
 
O Deputado José San Bento interveio para referir que a rede RIAC é na verdade uma reforma 

importantíssima. A ela está afeta uma verba muito relevante de 2,6 milhões de euros. 
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Aproveitou para questionar o Governo sobre se essa rede está estabilizada, ou se vão ser 

criados mais postos. Pretendeu saber que estratégia é a do Governo neste domínio. 
 
O Vice-Presidente esclareceu que de momento a ideia não é expandir muito mais. Há a 

intenção de reforçar a rede em duas ou três localidades, nomeadamente descentralizar em 

Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, onde se registam já alguns tempos de espera na resposta 

aos cidadãos. A necessidade mais premente da rede é a sua beneficiação, já que alguns postos 

já foram instalados há alguns anos.  

Em 2016, será criado um na Fajã Grande, na Ilha das Flores. 
 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE 
 
No âmbito da Proteção Civil, área integrada na orgânica da Secretaria Regional da Saúde, o 

Secretário informou a Comissão das principais linhas de ação para o ano de 2015.  

Começou por referir que no Programa 11 – Proteção de Riscos e Proteção Civil há um reforço 

de verbas na ordem dos 39% (mais 6,2 milhões de euros que no ano anterior). 

Quanto ao Plano de emergência há uma pequena redução de verbas motivada por uma gestão 

mais rigorosa. 

A grande aposta em 2015 vai para a rede de Telecomunicações com uma verba que ronda os 

2,3 milhões de euros. A opção é acomodar este investimento num único ano. 

Há também um reforço nas infraestruturas, correspondente aos compromissos, 

nomeadamente com a construção do Quartel da Povoação, remodelação do Quartel das Flores 

e ampliação do Quartel de Santa Maria. 
 
O Deputado Bruno Belo referindo-se ao destaque dado pelo senhor Secretário no grande 

investimento na rede de Telecomunicações, perguntou se essa verba (2,3 M€) correspondia à 

totalidade do investimento na rede. Perguntou ainda sobre o calendário da intervenção. 

Questionou ainda acerca do planeamento previsto para a construção do Quartel de Bombeiros 

do Faial. 
 
O Secretário Regional respondeu que os investimentos na rede de Telecomunicações serão 

feitos num único ano para não haver distúrbios na rede, e que essa intervenção será feita no 

prazo de 10 meses. 

Referiu que houve necessidade de fazer um estudo pelo ISEL, para avaliar a melhor opção. 

Esse estudo revelou que a redundância da rede SIRESP não é totalmente garantida, sobretudo 

em catástrofes. Recomendou que fosse efetuada a remodelação da rede para tecnologia DRM, 

e que essa remodelação fosse feita pela empresa que faz atualmente a manutenção da rede. 
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Salientou que este investimento tem de ser financiado por fundos comunitários, por isso se 

atrasou também um pouco. No mês de dezembro devem ser adquiridos os vários componentes 

e que algumas intervenções terão de aguardar para serem feitas no verão. 

Quanto ao Quartel do Faial, informou que a sua construção será efetuada nesta legislatura, 

havendo ainda alguma indefinição quanto ao local. 
 
O Deputado José San Bento interveio para referir o aumento de 622,6% na construção de 

Quartéis para 2015 e no transporte de emergência com uma verba alocada de 3,6 milhões de 

euros. 

Referiu, porém, que nas reuniões da Comissão com as Associações Humanitárias há sempre 

uma certa queixa da carência de meios. 

Quanto às evacuações, sendo estas da responsabilidade da Proteção Civil, questionou o 

governante como é que o Governo vê esta situação e que medidas vai tomar. Relembrou a 

falta de recursos humanos nas tripulações e que o Governo da República, nomeadamente a 

Secretária de Estado da Defesa, Berta Cabral, ainda não tinha assumido esse necessário 

reforço. 
 
O Secretário Regional da Saúde começou por clarificar que compete às Associações 

Humanitárias assegurar o correto funcionamento das Corporações de Bombeiros e não o 

contrário. As Associações têm de promover um conjunto de atividades por forma a garantir os 

meios necessários. 

No continente, este modelo é feito independentemente do financiamento do Governo. 

Nos Açores, o Governo Regional desde sempre decidiu apoiar as Associações Humanitárias de 

forma muito direta em todas as atividades. 

Na Região existem vários apoios às Associações Humanitárias muito superiores ao que o 

Governo da República concede no continente. 

Estas verbas são distribuídas pelas Associações mediante as necessidades pontuais. 

Considerou, no entanto, que as Associações não devem viver à conta das Corporações de 

Bombeiros. A própria Associação deve tentar arrecadar outras verbas.  

O Governo Regional tem procurado intervir em vários domínios como o protocolo com a GALP, 

como incentivo, embora muitas Associações não tenham ainda aderido a este protocolo. 

Em casos de gestão mais desequilibrada o Governo tem procurado ajudar, tanto quanto é 

possível. 

Em resposta ao Deputado José San Bento particularizou que o peditório que circula na Ribeira 

Grande para a aquisição de um motor “fora de bordo” destinado a uma embarcação de 
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socorros a náufragos tem a ver com uma opção que foi feita quanto à tipologia do barco e de 

motor que não terá sido a mais adequada. 

Sublinhou que neste domínio de socorros a náufragos o Governo tem apoiado as Associações 

mas que esta área não é sua obrigação legal, mas sim das autoridades nacionais. 

Quanto às evacuações elas são agora coordenadas pela Proteção Civil. 

Neste domínio, referiu que há que fazer o justo reconhecimento aos profissionais da Força 

Aérea pela sua sempre pronta disponibilidade em servir. Contudo, confirma que sempre têm 

sido transmitidas por estes as suas grandes preocupações quanto às limitações funcionais que 

sentem. 

No caso dos Açores só existe um Comandante para duas aeronaves. 

Por outro lado, há por vezes algum conflito entre os dois serviços que são prestados pela Força 

Aérea, a busca e salvamento e a evacuação de doentes.  

Há, claramente, a necessidade de mais um Comandante na Região. 

O Governo Regional já alertou várias vezes o Governo da República para esta matéria. 
 
O Deputado Bruno Belo referiu que já foi anunciada, por parte da Secretária de Estado a 

informação de que está a ser feita formação de Comandantes, para suprir essa dificuldade. A 

Secretária de Estado tem colaborado, na medida do possível, afirmou o Deputado.  

Quanto ao estudo do ISEL referido pelo Senhor Secretário perguntou se a Comissão poderia 

ter acesso a esse estudo, o que prontamente foi respondido pelo governante que o estudo 

seria reencaminhado para a Comissão. 

Questionou ainda o Senhor Secretário se a rede SIRESP está a dar resposta nos Açores e se 

esta é satisfatória. 

Por outro lado, questionou sobre a estratégia para a implementação das viaturas SIV nas 

diferentes ilhas dos Açores. 
 
O Secretário Regional, referindo-se à rede SIRESP, confirmou que a rede não cobre toda a 

Região, mas que nas zonas de cobertura as comunicações são efetivamente boas. 

Quanto à rede que a Proteção Civil vai implementar há zonas que são cobertas que a rede 

SIRESP não cobre e que fica salvaguardada uma intercomunicação entre as duas redes. Será 

criado um canal comum aberto em simultâneo para as duas redes. 

No que concerne às viaturas SIV vamos fazer, a breve trecho, a sua expansão à Ilha do Pico. 

Os profissionais já receberam a formação adequada e, ainda este ano, a viatura entrará em 

funcionamento. A Ilha de São Jorge não aceitou a viatura SIV, o que o governante considerou 

ter sido um erro. 
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O Deputado Manuel Pereira interveio para, por um lado, elogiar o papel da Força Aérea e por 

outro lamentar a carência de mais um Comandante nos Açores. 

Quanto à rede SIRESP reiterou a necessidade em se apostar numa outra rede dadas as 

limitações daquela. 

Quanto às Associações Humanitárias referiu que algumas têm dificuldades de receitas, outras 

tem a sua situação desafogada. 

Considerou que o volume de investimento público deveria exigir às Associações a apresentação 

do Relatório de Contas ao Serviço Regional de Proteção Civil. Em alguns casos, afirmou, há 

Associações que nem se dinamizam para cobrar as quotas dos seus associados. 
 
O Secretário Regional referiu que nos últimos tempos o Serviço Regional de Proteção Civil e 

Bombeiros tem sofrido algumas reformulações, pois antes estava muito direcionado para os 

Bombeiros e agora há uma maior aposta na componente da saúde. 

Quanto ao acompanhamento da gestão das Associações Humanitárias, havia uma excessiva 

confiança nas atividades das Associações. Infelizmente, aconteceram alguns maus exemplos. É 

preciso também perceber que, na generalidade, trata-se de uma gestão voluntariosa, não 

profissional, nem a tempo inteiro. Há, contudo, em alguns casos algum desleixo, 

nomeadamente na cobrança de quotas, afirmou o governante. 

Por outro lado, afirmou que é também preciso perceber que o Serviço de Proteção Civil não é o 

Tribunal de Contas das Associações, mas sendo o principal financiador daquelas, é legítimo que 

acompanhe a gestão financeira e a boa aplicação do dinheiro público. 

Informou que já havia um profissional a tempo inteiro no Serviço Regional para acompanhar e 

aconselhar as Associações.  
 
O Deputado Lizuarte Machado interveio para relembrar que relativamente às embarcações de 

socorros a náufragos, quer o tipo de embarcações, quer o tipo de motores que existem nas 

diversas associações, foi o Serviço Regional de Proteção Civil que indicou a tipologia. 

Questionou ainda o governante sobre a ampliação e remodelação do Quartel das Lajes do Pico, 

bem como a criação da secção destacada (na componente da saúde) na Freguesia da Piedade 

do Pico. 
 
O Secretário confirmou que as obras no Quartel das Lajes seriam em 2016, podendo talvez ter 

início em janeiro de 2016. 

Quanto à secção destacada da Piedade e, estabelecendo um paralelismo com a que já existe 

no Topo, Ilha de São Jorge, afirmou justificar-se plenamente e que já havia dado instruções à 
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Proteção Civil para ir à Piedade estudar a localização da estrutura a criar. A ideia é iniciar este 

serviço destacado já no início de 2015. 
 
 

AUDIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS EUROPEUS E 

COOPERAÇÃO EXTERNA 
 
O Subsecretário Regional começou por afirmar que, no âmbito dos Assuntos Europeus e da 

Cooperação Externa, trata-se de um Plano de continuidade integrando um conjunto de 

políticas do Programa do Governo para a presente Legislatura.  

O Programa 14 tem uma dotação global de 806 mil euros sendo reforçado, relativamente ao 

ano anterior, em 6,5%. 

Uma parte muito substancial desta verba destina-se aos parceiros como as Casas dos Açores e 

demais entidades que pertencem a uma rede internacional de apoio social a emigrantes com 

dificuldades, nomeadamente nos EUA, Canadá e Bermudas. 

São, também, estabelecidos protocolos com instituições na área cultural, nomeadamente para 

o ensino do português e estudos açorianos (Bermudas, Santa Catarina e Canadá). 

Uma verba de 245 mil euros será destinada, uma parte (200mil euros) às Casas dos Açores e 

45 mil euros a instituições que trabalham com emigrantes nas nove ilhas. 

Uma verba de 110 mil euros destina-se a apoiar projetos de particulares e de outras 

instituições. 

Mais de 62% do global é atribuído aos parceiros. O restante é investido na ligação com a 

Diáspora, em especial com as Casas dos Açores, na criação de um site para comunicação; na 

promoção de formação específica, na promoção do investimento e na preservação da nossa 

cultura na Diáspora. 

Foram realizadas ações importantes como o 1º Encontro da Diáspora e o Encontro Mundial das 

Casas dos Açores. 

Na área social sublinhou o Encontro da rede de organismos de apoio social, o apoio à 

promoção de técnicos nesta área, o programa “Saudades dos Açores” e o objetivo de trazer 

aos Açores idosos que tenham menos recursos. 

Quanto à Juventude pretende-se uma mudança de paradigma. A ideia é promover a formação 

de jovens sobre os Açores de hoje e proceder ao mapeamento dos jovens que estão na Europa 

ao abrigo da mobilidade. 

Na área cultural promover-se-á a tradução de autores açorianos para inglês, a implementação 

da plataforma “roteiro das festas do Espírito Santo” e um maior conhecimento dos Açores na 
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Diáspora, nomeadamente através do documentário “Portuguese people in California”. Na 

América do Sul criar as “salas açorianas”, em colaboração com os Municípios. 

Referiu que nos Açores já temos mais de 100 imigrantes na aprendizagem do português e que 

temos também diversos projetos a em desenvolvimento na área da interculturalidade. 

Quanto à Cooperação Externa, está alocada uma verba de 235 mil euros. Aqui chamou a 

atenção para a importância da Presidência da Conferência das Regiões Periféricas da Europa, 

ser dos Açores. Esta é uma Organização que agrega mais de 160 Regiões. 

Aguarda-se que no novo QCA possam ser realizados projetos, no domínio das políticas 

marítimas, das políticas das Regiões Periféricas e em especial no domínio do emprego. 

A operacionalização do programa Madeira-Açores-Canárias para 2014-2020, permitirá 

aprofundar a cooperação externa no espaço das regiões Ultraperiféricas e da Macaronésia. 

Serão ainda promovidos estágios de pós-graduação em instituições europeias e às atividades 

dos Clubes Europeus. 
 
O Deputado Bruno Belo questionou o governante pretendendo saber de forma concreta, como 

eram desenvolvidas atividades de divulgação e de promoção da cultura açoriana na Diáspora, 

nomeadamente através das Casas dos Açores. 
 
O Subsecretário respondeu que as Casas dos Açores são autónomas, mas estabelecem 

protocolos com o Governo dos Açores. As suas atividades são iniciativa da comunidade. O 

Governo não determina o que cada Casa dos Açores faz. A nós, Governo, cabe-nos 

proporcionar as condições para que as Casas dos Açores possam complementarmente prestar 

um serviço às nossas comunidades emigradas. 
 
O Deputado José San Bento interveio para salientar a importância da rede de contactos entre 

as Casas dos Açores espalhadas pelo Mundo e procurar aproveitar a capacidade económica de 

muitos dos nossos emigrantes para investirem nos Açores ou mesmo para a sua participação 

no mecenato. 

Quanto à Cooperação europeia, sublinhou a sua preocupação, afirmando que o ex-Presidente 

da Comissão europeia tinha especial sensibilidade para a interioridade e para a ultraperiferia. 

Neste domínio, a região terá de ter um papel mais desenvolvido junto das Instituições 

europeias. 

Referiu-se ao Acordo Transatlântico, chamando a atenção para aspetos críticos deste acordo. 

Há o receio deste acordo derivar para os países exportadores. Na UE28 há interesses 

inconciliáveis. Numa economia pequena e periférica como a nossa pode haver repercussões, 

nomeadamente nas nossas produções tradicionais, a carne e o leite, mas também em outras 
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produções industriais e nos vinhos. As negociações terão de ser, bem feitas, referiu, e 

perguntou como é que o Governo está a acompanhar este acordo. 

Levantou uma outra questão relacionada com o ensino do português. 

Referiu ser esta uma preocupação dominante nas nossas comunidades da Diáspora. Afirmou 

continuar a existir uma grande discriminação dos nossos emigrantes nos países de emigração 

na Europa, bem diferente do que acontece na América do Norte. 

A língua é o aspeto central da nossa identidade cultural, referiu. O Brasil pode dar uma grande 

ajuda nesse domínio. Questionou que iniciativas concretas está o Governo a ter. 
 
O Subsecretário referiu que há diversas matérias que tem vindo a ser negociadas no âmbito da 

regulamentação europeia. O acordo transatlântico, nomeadamente no âmbito da 

comercialização, é uma delas. 

A reunião que correspondeu à 7ª ronda debruçou-se exclusivamente sobre a Agricultura. Há 

entraves administrativos e aduaneiros que encarecem muito o produto final. Há necessidade 

de encetar um processo de harmonização e de desregulação. Isto é particularmente 

importante para determinados produtos como vinhos, doçarias, conservas, etc. 

Teremos que continuar a defesa intransigente das denominações de origem e denominações 

protegidas dos nossos produtos, defendendo a sua qualidade, genuinidade e autenticidade e a 

nossa recusa total aos OGM´s.  

 
Devemos continuara a defender intransigentemente, também, os aspetos relacionados com a 

sanidade animal e ambiental, a qualidade ambiental e a proteção do consumidor. 

Estas negociações são extremamente técnicas. 

O Governo Regional já solicitou toda a informação que se relaciona com os trabalhos da 7ª 

ronda negocial do Tratado Transatlântico. 

Quanto ao ensino do português esta é uma tarefa do Estado português. Contudo está sempre 

presente nas nossas iniciativas que se relacionam com os aspetos da cultura ou da 

açorianiedade. 

Todos os anos enviamos material didático para as nossas comunidades. 

Na Bermuda, por exemplo, o ensino do português é assegurado exclusivamente pelo Governo 

Regional através do “Clube Vasco da Gama”. 
 
O Deputado Bruno Belo interveio para questionar o governante se através do Acordo 

Transatlântico não haveria a possibilidade de captação de investimento tecnológico. 

Quanto às restrições aduaneiras questionou se não haveria espaço para a Região Autónoma 

dos Açores ter mais autonomia neste domínio. 
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O Subsecretário em resposta afirmou que havia um estudo promovido pela FLAD, sobre os 

impactos que revelava que o setor mais afetado seria o da maquinaria elétrica. 

Mas reiterou que tudo o que seja matéria que possa ser desregulamentada, será um ganho. 
 

AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 
Nas áreas da Habitação e da Renovação Urbana, a Secretária explicou as linhas gerais de 

atuação para o ano 2015. 

Anunciou um investimento de cerca de 21 milhões de euros.  

O Programa será desenvolvido sobretudo em duas linhas estratégicas: os apoios às famílias 

mais desfavorecidas, por um lado, sobretudo através das rendas sociais e do arrendamento 

social e por outro o cumprimento da CROP, no domínio da recuperação do Parque Habitacional 

da RAA. 

Por outro lado será dada continuidade aos protocolos do IRHU/Autarquias e IPSS´s, no âmbito 

dos realojamentos e na reabilitação de imóveis degradados. 
 
O Deputado José San Bento solicitou esclarecimento sobre se o valor de 1.677.000 euros, 

inscrito na ação 8.2.2 seria totalmente financiado pelo Plano e se correspondia a compromissos 

já existentes em contratos ARAAL em curso. 
 
A Secretária Regional informou que esse valor seria para satisfazer os contratos ARAAL em 

curso, mas que também estava em avaliação um caso de realojamentos na ilha do Pico, tendo 

em vista estabelecer um contrato ARAAL com a Câmara Municipal de São Roque e que através 

da SPRHI estão em curso outras situações de realojamentos. 
 
O Deputado José San Bento solicitou ainda o ponto de situação sobre os processos de 

Habitação Degradada, tendo informação de haver atrasos muito significativos nas respostas às 

candidaturas. 
 
A Secretária Regional em resposta confirmou que há alguns atrasos, mas que em boa parte 

isso se deve ao facto de as famílias beneficiárias é que terem a competência para desenvolver 

os processos e que muitas famílias não tinham capacidade humana para o fazer. Neste 

sentido, tem vindo a ser dado um maior apoio às famílias no desenvolvimento dos processos, 

envolvendo outros parceiros, nomeadamente as IPSS’s e as Juntas de Freguesias ou as 

Câmaras Municipais, estas últimas apoiando, por vezes de modo complementar com mão-de-

obra e alguns materiais. 

Mas na verdade, estou preocupada com os níveis de execução, afirmou a governante. 
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O Deputado José San Bento interveio de novo para salientar o sucesso do programa “Famílias 

com Futuro”, que já ultrapassa os 7 milhões de euros. Mas alertou a governante para alguns 

incumprimentos por parte de algumas famílias e questionou se esses apoios em vez de serem 

dados às famílias não poderiam ser dados diretamente aos proprietários. 
 
A Secretária Regional confirmou que os incumprimentos no âmbito dos incentivos ao 

arrendamento é menos preocupante do que no caso das rendas sociais. 
 
O Deputado Paulo Parece interveio para questionar se a governante considera que os apoios 

ao longo dos anos dados no domínio da Habitação têm sido suficientes. 

No caso de Santa Maria a resolução dos realojamentos a fazer na zona do Aeroporto serão ao 

abrigo do programa de reabilitação urbana, questionou o Deputado. 
 
A Secretária Regional respondeu que as prioridades em cada ano são de acordo com a 

avaliação social que é feita, não obedecendo propriamente a uma lista de espera. A prioridade 

é dada de acordo com a avaliação social que é dada sobre a família. 

Relativamente ao caso do Parque Habitacional da zona do Aeroporto de Santa Maria esse 

processo será resolvido através da Sociedade “Ilhas de Valor”. O apoio da Direção Regional é 

apenas na caracterização dos processos. 
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 11 novembro de 2014, na 

Sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, a fim de 

proceder à apreciação e emissão de parecer sectorial sobre as Propostas de Plano Regional 

Anual e de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2015, nas áreas da sua 

competência. 

A apreciação sectorial dos referidos documentos, por parte da Comissão de Assuntos 

Sociais, é efetuada por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores e rege-se pelo disposto nos artigos 163º e 164º do Regimento da 

mesma Assembleia, em conjugação com o disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores nº 30/2012/A, de 21 de Dezembro. 

As propostas de Plano Regional Anual e de Orçamento para a Região Autónoma dos 

Açores para 2015 deram entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no 

dia 31 de outubro de 2014. Por despacho da Sra. Presidente da Assembleia, a apreciação em 

sede das Comissões Permanentes foi agendada para o dia 05 de novembro de 2014, devendo 

cada uma delas enviar, posteriormente, o respetivo parecer à Comissão Permanente de 

Economia. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

As iniciativas do Governo Regional em apreciação fundamentam-se no disposto na 

alíneas h) e i) do artigo 88º da Lei nº 2/2009, de 12 de Janeiro, que aprova o Estatuto Político-

administrativo da Região Autónoma dos Açores. 
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A competência da Região exerce-se em conformidade com o estatuído na alínea p) do nº 

1 do artigo 227ª da Constituição da República Portuguesa, em conjugação com o disposto nas 

alíneas b) e c) do artigo 34º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores. 

Na Região Autónoma dos Açores, o regime jurídico relativo ao sistema de planeamento, 

enquanto conjunto de instrumentos e programação de investimento público, e respetiva 

preparação, elaboração e aprovação, execução, avaliação e fiscalização, no âmbito institucional 

da Região, foi estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional nº 2/2002/A, de 28 de Maio. 

 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

 A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação e emissão de 

parecer sobre as Propostas de Plano Regional Anual e de Orçamento para 2015, no âmbito das 

suas áreas de competência específica, elencadas na alínea iii) do artigo 1º da Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nº 30/2012/A, de 21 de Dezembro, a 

saber: Educação; Cultura; Ciência e Tecnologia; Saúde; Solidariedade e Segurança Social; 

Juventude; e Desporto. 

 No âmbito da apreciação das referidas Propostas, a Comissão procedeu à audição dos 

seguintes membros do Governo Regional, em razão da matéria: 

 

  - Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares: ouvida 

no âmbito do Objetivo “Promover a Qualificação e a Inclusão Social”, Programa 9 – “Desporto 

e Juventude”, nomeadamente no que concerne especificamente ao projeto 9.4 – “Juventude”. 
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- Secretário Regional da Saúde: ouvido no âmbito do Objetivo “Promover a 

Qualificação e a Inclusão Social”, Programa 6 – “Desenvolvimento do Sistema de Saúde”; 

  

- Secretário Regional da Educação e Cultura: ouvido no âmbito do Objetivo “Promover 

a Qualificação e a Inclusão Social”, Programa 5 – “Educação, Ciência e Cultura”, 

nomeadamente no que respeita ao projetos 5.1- “Construções Escolares”, 5.2 – “Equipamentos 

Escolares”, 5.3 – “ Apoio Social”, 5.4 – “Desenvolvimento do Ensino Profissional, apoio às 

Instituições de Ensino Privado e Formação”, 5.5 – “Tecnologias de Informação”, 5.6 – “ 

Projetos Pedagógicos”, 5.9 – “Dinamização de Atividades Culturais” e 5.10 – “Defesa e 

Valorização do Património Arquitetónico e Cultural”, e do Programa 9 – “Desporto e 

Juventude”, nomeadamente no que concerne especificamente aos projetos 9.1 -“Instalações e 

Equipamentos”, 9.2 – “ Desenvolvimento do Desporto Federado” e 9.3 - “Promoção da Prática 

de Atividade Física Desportiva”. 

 

- Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia: ouvido no âmbito do Objetivo 

“Promover a Qualificação e a Inclusão Social”, Programa 5 – “Educação, Ciência e Cultura”, 

nomeadamente no que respeita aos projetos 5.7 – “Ciência” e 5.8 – “Fundo Regional da 

Ciência” e no âmbito do Objetivo “Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade”, 

Programa 10 – “Transportes, Energias e Infraestruturas Tecnológicas”, nomeadamente no que 

concerne especificamente aos projetos 10.10 – “Tecnologias de Informação e Comunicação”, 

10.11- “Sistemas de Informação e de Comunicações” e às ações 10.14.2 –“ Parque Tecnológico 

de São Miguel - Nonagon” e 10.14.3 – “Parque Tecnológico da Ilha Terceira”. 

   

- Secretária Regional da Solidariedade Social: ouvida no âmbito do Objetivo “Promover 

a Qualificação e a Inclusão Social”, Programa 7 – “Solidariedade Social”. 
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CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 O Plano Regional Anual para 2015 dá continuidade ao ciclo de programação a médio 

prazo, delineada para o quadriénio 2013-2016, e prevê um investimento público global de 

731.077.964 euros. 

A análise da proposta do Plano Regional Anual e de Orçamento referente a 2015, 

efetuada pela Comissão de Assuntos Sociais, incidiu sobre dois dos quatro grandes objetivos, a 

saber: “Promover a Qualificação e a Inclusão Social” (que representa 24,1% do valor global do 

investimento público) e “Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade” (que representa 

27,8%), cuja implementação se desenvolve no âmbito de cinco departamentos governamentais, 

designadamente: Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares, 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 

Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional da Solidariedade Social.  

O quadro que se segue sintetiza o investimento público inscrito na Proposta de Plano 

Anual Regional para o ano de 2015, referente aos objetivos e programas da área de competência 

da Comissão de Assuntos Sociais: 

 

 

Quadro I 

Plano Anual para 2015 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão de Assuntos Sociais) 

Objetivos / Programas Investimento Público 

Promover a Qualificação e a Inclusão Social 176.074.986 € 

5 Educação, Ciência e Cultura 76.722.817 € 
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6 Desenvolvimento do Sistema de Saúde 35.331.908 € 

7 Solidariedade Social 31.041.730 € 

9 Desporto e Juventude 11.815.221 € 

Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade 203.696.843 € 

10 Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas 169.271.137 € 

 
 

 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

 

 A apresentação sectorial incidiu sobre as audições realizadas pela Comissão aos 

membros do Governo Regional, tendo por base a exposição efetuada por cada um dos 

Governantes, assim como a análise dos projetos e ações trazidos a debate pelos deputados 

regionais. 

Apresenta-se igualmente, para os programas e projetos previstos para cada área 

sectorial, um quadro síntese elucidativo dos investimentos previstos. 

 

Programa 9 – “Desporto e Juventude” (Parcial) 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

9.4 Juventude 2.378.421 2.268.483 109.938 
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Audição da Secretária Regional Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

(SRAPAP): 

 

A SRAPAP foi ouvida no dia 05 de novembro de 2014, pelas 09H00. Iniciou a audição 

explicando a abrangência da área de ação pela qual é ouvida na comissão - a juventude – que 

engloba o associativismo juvenil e estudantil, a mobilidade e o turismo juvenis, e a regulação e 

gestão de atividades e instalações destinadas aos jovens. As orientações do Plano Regional 

Anual para 2015, no que concerne à Juventude pretendem criar um conjunto de medidas que 

potenciem a mobilidade e experiências socioculturais, nomeadamente pela continuidade do 

programa Bento de Góis. Ainda no âmbito da política de mobilidade dos Jovens, as Pousadas de 

Juventude de Ponta Delgada e da Terceira serão alvo de remodelação com vista à sua 

modernização. Estão previstas, para a Pousada de Ponta Delgada, intervenções nas redes de 

instalação elétrica, nas redes de tubagem, na cozinha, de modo a criar melhores condições 

dentro do que devem ser cozinhas de alberguista, fazer as adaptações necessárias de modo a 

permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada e ainda, aproveitar a fase de 

intervenção para instalar bombas de calor, otimizando custos. A SRAPAP explicou também 

que, está prevista uma nova ação no Plano Regional Anual para 2015 que se intitula “Prepara o 

teu regresso a casa” com o objetivo de criar mecanismos que garantam um melhor acesso à 

informação e apoio à elaboração de candidaturas aos diversos programas existentes, e que se 

destinará aos jovens açorianos que se deslocam para fora da sua ilha de residência para 

prosseguir estudos. Além destas potencialidades, este programa permitirá potenciar a interação 

entre os jovens e o tecido empresarial regional, quer pelo conhecimento do perfil dos jovens 

como, por outro lado, as oportunidades disponíveis da parte do tecido empresarial. 

 

Seguiu-se um período de pedido de esclarecimentos, no qual interveio o deputado 

Cláudio Almeida. 
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O deputado questionou a SRAPAP se, dentro dos incentivos à mobilidade dos jovens 

inter ilhas, e tendo em conta a adesão destes ao Cartão Interjovem, se é para manter ou não esta 

funcionalidade. A SRAPAP explicou que a avaliação feita ao Cartão Interjovem permite 

constatar que é necessário reformular alguns aspetos deste, uma vez que o mesmo tem vindo a 

perder adesão ao longo do tempo. Assim, o Governo Regional pretende tornar o Cartão 

Interjovem mais atrativo e apelativo, estabelecendo como horizonte para a conclusão dessa 

reformulação a primavera do próximo ano, de modo a que a próxima época 2016 já reúna as 

novas medidas e facilite cada vez mais a mobilidade dos jovens inter ilhas. 

 

 

Programa 6 – “Desenvolvimento do Sistema de Saúde” 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

6.1 Construções de Infraestruturas 12.860.000 12.860.000  

6.2 Ampliação e Remodelação de 

Infraestruturas 

2.049.950 2.049.950  

6.3 Beneficiação de Infraestruturas 1.067.093 1.067.093  

6.4 Parcerias Públicas Privadas 11.202.065 11.202.065  

6.5 Apetrechamento e Modernização 1.555.000 1.555.000  

6.6 Apoios e Acordos 1.883.050 1.883.050  

6.8 Projetos na Saúde 3.992.750 3.992.750  

6.9 Formação 247.000 247.000  

6.10 Tecnologias de Informação na Saúde 475.000 475.000  
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Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS): 

 

O SRS foi ouvido no dia 05 de novembro de 2014, pelas 10h30. 

Iniciou a audição referindo que as áreas da sua competência registam um aumento em 

relação ao Plano Regional do ano anterior e no que respeita à Saúde este aumento é na ordem de 

dois ponto sete pontos percentuais, passando de 34.391.092 euros para 35.331.908 euros. Em 

termos práticos pretende-se concluir algumas empreitadas, como também mantem-se o esforço 

para dar continuidade ao ciclo de melhoramentos e remodelações funcionais em diversas 

infraestruturas da área da Saúde. Dentro do que é a operacionalização do Plano Regional de 

Saúde 2014-2016 aplicam-se meio milhão de euros divididos pela ação de incentivos à fixação 

de médicos na Região Autónoma dos Açores e na ação de Bolsas de Estudo, inserida no Projeto 

de Formação. Dentro do que são as Obrigações do Serviço Público no Setor da Saúde, o SRS 

destacou o reforço na rede de cuidados paliativos que se pretende expandir a oito das nove ilhas 

dos Açores. O SRS fez também uma alusão ao Orçamento da Região Autónoma apara 2015, 

onde salientou o reforço de 15 milhões de euros como garante da estabilidade financeira e do 

funcionamento regular destes setor, nomeadamente pelo pagamento a fornecedores e dando 

continuidade a Projetos na área dos serviços de Saúde.  

 

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimentos, onde intervieram os deputados 

Luís Maurício e Ana Espínola. 

 

O deputado Luís Maurício observou que, no âmbito do Orçamento, pela primeira vez 

estão diferenciados os valores referentes a cada Unidade Hospitalar. Comparando estes valores 

com os dos contratos programa de 2013 (uma vez que as contas de 2014 não estão, 

naturalmente, fechadas, e não são conhecidos os contratos programa de 2014 ) disse que, no que 

diz respeito ao Hospital do Divino Espírito Santo, verifica-se um aumento de 6 milhões de 
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euros, solicitando esclarecimento sobre a razão disso suceder. Quanto ao Hospital de Santo 

Espírito da Ilha Terceira, o aumento é na ordem dos 2.700.000 euros o que, disse, corresponde 

exatamente ao valor negativo que esse Hospital apresentou nas contas de 2013. Quanto a este, 

solicitou, também, o necessário esclarecimento. Relativamente ao Plano Regional Anual para 

2015, sublinhou que se mantem a diferença de entendimento entre o PSD e o SRS no que 

consideram ser investimento ou não, concretamente as verbas destinadas à deslocação de 

doentes (3.500.000 euros em 2014 e 3.000.000 euros para 2015), divergência que se arrasta 

desde a discussão do Plano Regional Anual para 2014 e que embora o SRS tenha defendido a 

sua posição, o PSD mantém a opinião que a deslocação de doentes não pode ser considerado um 

investimento. De seguida formulou várias questões, a saber: a) a quantas camas corresponde o 

valor inscrito na ação “Rede de Cuidados Continuados”; b) se para a ação “Plano Regional de 

Saúde” estão apenas previstos os 95.000 euros indicados; c) se os 855.000 euros inscritos na 

ação “Promoção de Estilos de Vida Saudável e Prevenção de Comportamentos de Risco” se 

destinam em exclusivo à problemática das dependências; e por fim, d) um esclarecimento 

quanto ao facto da ação “Sistemas de Informação da Saúde” verificar uma diminuição de 60% 

da verba inscrita no ano anterior.  

O SRS, relativamente aos comentários iniciais do deputado Luís Maurício confirmou 

que este fez uma leitura correta ao previsto no Orçamento Regional para 2015 e que 

efetivamente existe um reforço maior de verbas a umas Unidades Hospitalares em detrimento de 

outras. Tal facto justifica-se pelo stock de dívida existente nas Unidades Hospitalares fazendo 

corresponder uma maior ou menor necessidade de reforço para o equilíbrio das mesmas. O 

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira ficará em situação de equilíbrio financeiro com o 

reforço dos 2.700.000 euros. De resto sublinhou que o Hospital do Divino Espírito Santo, com 

maior lista de espera cirúrgica, é o que suporta mais custos, logo, os 6.000.000 euros destinados 

ao Hospital do Divino Espírito Santo vão ao encontro do esforço do Governo Regional para o 
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equilíbrio financeiro deste Hospital. Quanto às questões efetivamente formuladas, o SRS 

respondeu que a primeira questão correspondem 182 camas, sendo 52 camas destinadas a 

cuidados de média duração e reabilitação, 130 camas a cuidados de longa duração, o que 

significa um aumento de cerca de 4 camas no primeiro caso e cerca de 60 camas no segundo 

caso; que ao Plano Regional de Saúde estão adstritos 992.000 euros, sendo que os 95.000 euros 

dizem respeito a uma intervenção direta no âmbito das competências desta ação; em relação à 

“Promoção de Estilos de Vida Saudável e Prevenção de Comportamentos de Risco”, o SRS 

disse que mais do que o tratamento este valor está relacionado com uma política de verdadeira 

promoção de estilos de vida saudáveis, em detrimento da manutenção e tratamento. Até porque, 

pretende-se que sejam os Centros de Saúde a fazer o tratamento de substituição opiácea e como 

tal, existe um reforço financeiro para os Centros de Saúde destinado a esse fim. Por último, a 

diminuição verificada na ação “Sistemas de Informação da Saúde” é justificada pelo facto das 

necessidades de aquisição de software ter vindo a diminuir, e dois dos três Hospitais da Região 

já terem instalado o novo software – Sonho 2, pelo que se verifica um contínuo decréscimo da 

necessidade de aquisição de software hospitalar. Para o ano de 2015 planeia-se sim, a aquisição 

de hardware de modo a completar o parque tecnológico do Sistema Regional de Saúde, 

possibilitando uma boa capacidade de resposta, e de forma centralizada. 

A deputada Ana Espínola questionou o SRS quanto à verba respeitante à deslocação de 

médicos especialistas, ao que o SRS clarificou que a mesma deveria estar a referir-se à 

deslocação de médicos especialistas às ilhas sem Hospital. Assim sendo, o SRS explicou que 

não existe uma verba específica para essas deslocações. No entanto, esclareceu que a deslocação 

de médicos especialistas às ilhas sem hospital continuará a reger-se pela portaria em vigor e 

negociada com os Sindicatos, e que a situação anormal verificada nos primeiros seis meses 

deste ano deveu-se à apreensão sentida e à reticência demonstrada pelos médicos relativamente 

às novas medidas adotadas; a prova de que as medidas não eram ilegais surtiu efeito volvidos 
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seis meses, período coincidente com os meses de julho e agosto, que por norma são meses com 

restrição de recursos humanos derivado aos períodos de férias. Ultrapassados estes 

constrangimentos, alguns especialistas já retomaram as suas deslocações às ilhas sem hospital; 

outros que não o faziam, iniciaram agora esse procedimento e outros há ainda que passarão a 

fazê-lo de forma regular. Acresce ainda a possibilidade de, não existindo capacidade de resposta 

serem estabelecidos regimes adicionais, nomeadamente convencionando acordos com as 

Unidades de Saúde de Ilha.  

A deputada Renata Correia Botelho solicitou esclarecimentos quanto às obras do Solar 

do Glória, onde em 2014 estavam inscritos 1.300.00 euros e para 2015 não se encontra previsto 

qualquer montante. O SRS disse ter-se verificado um atraso na obra com informações 

contraditórias entre o empreiteiro, o fiscalizador da obra e o proprietário da mesma. Se o 

empreiteiro não conseguir terminar a obra é preciso arranjar capacidade para concluí-la. Não há 

atraso nos pagamentos, cumpridos que estão com os prazos estabelecidos com o empreiteiro e 

sub-empreiteiros. Estima-se que a conclusão da obra aconteça até ao final do ano 2015. Quanto 

à componente funcional, pondera-se a sua alteração para funcionar como Centro de 

desintoxicação aguda, onde o doente permaneça entre 10 a 20 dias para ser submetido a uma 

desintoxicação a químicos e ao álcool, num contexto de desenraizamento do ambiente 

estimulante ao consumo e após esse período seja reencaminhado para acompanhamento 

psicológico em parceria com comunidades já existentes em Portugal Continental. 

O deputado Luis Maurício solicitou segundo esclarecimento relativamente ao reforço 

dos 6.000.000 euros ao Hospital do Divino Espírito Santo, questionando se está relacionado 

com a construção de mais uma sala para cirurgia de ambulatório, tal como solicitou mais 

esclarecimentos em relação aos 992.000 euros que o SRS disse respeitarem ao Plano Regional 

de Saúde, quanto no Plano apenas estão inscritos 95.000 euros. Também em relação ao Solar da 
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Glória, o deputado solicitou mais esclarecimentos ao SRS, na sequência das afirmações 

proferidas por este. 

O SRS clarificou que os 6.000.00 euros serão para pagar a dívida a fornecedores e que o 

Hospital ficará não com uma sala de cirurgia de ambulatório, mas sim com duas. Isto porque o 

espaço utilizado como sala de recobro cirúrgico passará para uma zona de ambulatório. 

Acrescentou ainda que é necessário dar aos Hospitais maior autonomia e capacidade de decisão 

no que respeita a investimentos correntes. Exemplificou que existem salas de pequena cirurgia 

que nunca estiveram previstas nos Planos Regionais Anuais. Quanto ao Solar da Glória, o SRS 

reiterou o que já havia dito ou seja, disse haver a necessidade de proceder a uma alteração 

funcional do que eram os pressupostos iniciais e em vez de se destinar apenas a uma faixa etária 

mais juvenil, adequar a sua funcionalidade a um bom centro de desintoxicação onde os doentes 

passem por uma desintoxicação em que deixem de depender fisicamente de substâncias aditivas 

e posteriormente para um restabelecimento psicológico e psíquico sendo encaminhados para 

comunidades terapêuticas existentes em Portugal Continental. Quanto aos 992.000 euros disse 

ser uma adição de tudo o que tem a ver com o Plano Regional de Saúde, Promoção de Estilos de 

Vida Saudável e Prevenção de Comportamentos de Risco, Qualidade da Saúde, Sensibilização 

da População para a Saúde Pública. 

 

Programa 5 – “EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA” (Parcial) 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

5.1 Construções Escolares 39.315.727 37.815.727 1.500.000 

5.2 Equipamentos Escolares 350.000 350.000  

5.3 Apoio Social 9.071.278 9.071.278  
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5.4 Desenvolv. do Ensino Profissional, apoio 

às Inst. Ensino Privado e Formação 

4.937.907 3.637.907 1.300.000 

5.5 Tecnologias de Informação 300.000 300.000  

5.6 Projetos Pedagógicos 2.075.693 2.075.693  

5.9 Dinamização de Atividades Culturais 2.468.750 2.468.750  

5.10 Defesa e Valorização do Património 

Arquitetónico e Cultural 

13.005.833 13.005.833  

 
 

 

Programa 9 – “Desporto e Juventude” (Parcial) 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

9.1 Instalações e Equipamentos  1.477.000 1.477.000  

9.2 Desenv. do Desporto Federado 7.289.000 6.389.800 900.000 

9.3 Promoção da Prática de Atividade Física 

Desportiva 

670.000 670.000  

 
 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC): 

 

O SREC foi ouvido no dia 05 de novembro de 2014, pelas 12H00. 

O SREC iniciou a sua audição sublinhando que a aposta na Educação continua a ser o 

melhor investimento para o futuro. O Plano Regional Anual para 2015 foi o resultado do 

enquadramento entre dois documentos: o acordo de parceria celebrado entre os Estados 

Membros da União Europeia e o Plano Operacional dos Açores 2014/2020 financiado pelos 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
 

15 

fundos estruturais FEDER e FSE. Neste contexto, além de definir políticas sectoriais com 

interação entre vários sectores governamentais, também avançamos no sentido de convergir 

para os propósitos definidos pela União Europeia, concretamente pela estratégia 2020, na 

melhoria dos níveis de educação, com a redução do abandono e insucesso escolar. Comentou 

também que, na transição de 2014 para 2015 a Secretaria que está sob a sua tutela sofre, no 

geral, um aumento de verba financeira, sendo apenas no Desporto que se verifica uma 

diminuição de 9 pontos percentuais face à verba inscrita no Plano Regional Anual de 2014. Tal 

facto deve-se à assunção por parte da União Europeia, após entendimento com o Governo da 

República de que, as construções de instalações desportivas não são uma prioridade para o atual 

quadro comunitário. Não obstante essa opinião, o Governo Regional inclui no Plano Regional 

Anual para 2015 a conclusão da prossecução quer da construção, como da reparação de algumas 

instalações escolares. 

No que se refere à área da Cultura, o SREC enfatizou a articulação entre Cultura, 

Turismo e Ambiente como a forma natural e privilegiada de evidenciar e valorizar todo o 

património açoriano. Potenciar as nossas mais-valias desta trilogia será, com certeza, uma 

aposta num futuro de excelência em termos culturais. No que concerne à rede regional de 

equipamentos culturais referiu as intervenções que estão indicadas no Plano Regional Anual 

para 2015, como por exemplo a conclusão da Biblioteca e Arquivo Regional de Angra do 

Heroísmo e a conclusão da 1ª fase do Núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado. 

Salientou ainda outras intervenções ao nível da implementação de museografias, o início do 

projeto para instalação do Museu “Trinity House/Join Cable Station”, o Museu da Horta e por 

último, destacou a importância que o novo Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande 

terá como polo de difusão, criação e produção de arte contemporânea, e o seu papel como 

Centro de Artes Contemporâneas de todo o arquipélago e não apenas da Ribeira Grande. 
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Relativamente ao Desporto, o SREC sublinhou que independentemente do que foi 

transmitido pelo Governo da República à União Europeia acerca da construção de 

infraestruturas, o Governo Regional assume, em exclusivo, a construção de um pavilhão de 

Judo, em São Jorge e a requalificação de dois polidesportivos – um em Santa Maria e o outro, 

com o fecho das paredes laterais e instalação de novo piso no polidesportivo da ilha do Corvo, 

investimentos suportados na integra pelo orçamento da Região Autónoma dos Açores.     

 

Seguiu-se um período de esclarecimento, onde intervieram os deputados Judite Parreira, 

João Costa, Catarina Moniz Furtado, Cláudio Almeida e Lúcio Rodrigues. 

 

A deputada Judite Parreira suscitou várias dúvidas ao SREC, nomeadamente se este tem 

alguma informação sobre a taxa de alunos que necessita de apoios sociais, e se há registo de 

aumento numas ilhas em detrimento de outras; se os 350.000 euros previstos na rubrica de 

equipamentos escolares se destina a aquisição de material para equipar as bibliotecas escolares; 

quais as intervenções previstas em 2015 para a 2ª fase das obras de reparação da EBI da Horta;  

já que se referiu à expansão e ampliação do Museu da Horta,  o que está previsto para as Igrejas 

do Carmo e de S. Francisco; além destas questões enunciou alguns excertos do que está 

plasmado no Plano Regional Anual para 2015, na área cultural, como “a ligação da Cultura ao 

Turismo e Ambiente”, “novas relações com as autarquias” e “articulação com outras estruturas 

congéneres fora da Região” solicitando um esclarecimento sobre os mesmos.  

O SREC respondeu que os apoios sociais aumentaram nos últimos 4/5 anos, de acordo 

com o consequente aumento das necessidades acrescidas por parte das famílias e que neste ano 

letivo 2014/2015 a situação mantem-se idêntica; os 350.000 euros na rubrica equipamentos 

escolares não se destinam a mobiliários mas sim, a material de menor dimensão e diversificado 

destinado, nomeadamente, às bibliotecas escolares; no passado dia 14 de setembro foi 
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inaugurada a 1ª fase das obras da EBI da Horta, o lançamento da 2ª fase está a decorrer, 

prevendo que as obras tenham o seu início em outubro de 2015; e, a Igreja do Carmo será alvo 

de uma intervenção de recuperação, cujas obras estimam-se ter início a partir de 2016. Quanto 

às citações retiradas do Plano pela deputada Judite Parreira, o SREC reafirmou o que havia dito 

no início ou seja, a Cultura não pode ser estanque mas pelo contrário, tem de desenvolver a 

capacidade de interação com outros sectores de primordial importância na região, como são o 

caso do Turismo e Ambiente. Quanto ao envolvimento das autarquias locais, este desenvolve-se 

na mesma lógica da necessária interação sectorial ou seja, tal como o Governo Regional tem de 

ter a capacidade em interagir, cada vez mais, de forma articulada entre os seus vários sectores 

departamentais, também o poder local tem de desenvolver o seu papel como complemento ativo 

das políticas de governação regional. O Centro de Artes Contemporâneas é dos Açores, como 

tal tem de representar o conjunto das características de todas as ilhas e estabelecer correlações 

externas de modo a ser um polo de mundividência atual. 

O deputado João Costa questionou se já está concluído ou se existe alguma decisão 

nesse sentido no que diz respeito ao programa funcional da Escola Básica e Secundária de São 

Mateus, a que o SREC respondeu que não está concluído. Adiantou que essa escola será, em 

breve, objeto de visita no périplo das visitas que o Governo Regional efetua pelas diversas ilhas, 

relembrando que as instalações são da dependência do poder local.  

A deputada Catarina Moniz Furtado congratulou-se pela articulação da Cultura ao 

Turismo e Ambiente, comentando que essa tríade é uma realidade nos Açores. O Centro de 

Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, o Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão e o 

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas são exemplo do cunho dos Governos do 

Partido Socialista na valorização e articulação do património arquitetónico e cultural da Região, 

integrando os nossos valores identitários num respeito singular pela nossa natureza, como são o 

vulcanismo, a sismologia e a caça à baleia. Assim, disse compreender e concordar na íntegra 
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com a necessidade de aprofundar esta visão, sublinhando que até o Centro de Artes 

Contemporânea, antiga fábrica do álcool, é mais um exemplo de valorização cultural e 

arquitetónica dos Açores. 

Na sequência dos comentários tecidos pela deputada Catarina Moniz Furtado, o SREC 

evidenciou que realmente existem duas fortes razões que justificam essa articulação, a natureza 

e o património arquitetónico e cultural construído pelos nossos antepassados. 

O deputado Cláudio Almeida considerou existir um claro desinvestimento no Desporto, 

de acordo com o que está previsto no Plano Regional Anual para 2015, afirmando que não há 

justificação para não existir mais investimento nos escalões de formação e nos quadros de 

competição, por exemplo. Sublinhou que o Parque Desportivo de São Miguel também está 

ultrapassado no contexto atual e que existem pavilhões sobrelotados. Concretamente, 

questionou o SREC se as obras da EBI das Capelas serão para ter início em 2015, quando no 

plano apenas estão previstos 50.000 euros. 

O SREC comentou as afirmações do deputado Cláudio Almeida discordando que haja 

um desinvestimento no Desporto. A Secretaria por si tutelada verifica, na globalidade, um 

aumento de investimento. O recuo em 9 pontos percentuais é, como já o disse antes, uma 

consequência da atitude do Governo da República perante a União Europeia ao considerar que 

temos não temos necessidade de mais infraestruturas. Mesmo assim, considerou ser muito 

relevante o facto de que dos 500 milhões de euros afetos pela União Europeia a Portugal, para a 

construção de infraestruturas, 102 milhões tenham sido designados aos Açores. Relembrou 

ainda, e uma vez mais, as obras que irão arrancar em 2015 suportadas na totalidade pela Região. 

No essencial mantem-se os apoios ao Desporto Federado e às competições nacionais e 

internacionais, destacando o aumento em 8 pontos percentuais na promoção da prática 

desportiva. A Escola EBI das Capelas está integrada no Parque Escolar da Região a ser 

intervencionada. Esta intervenção será feita ao abrigo do Quadro Comunitário e dentro da 
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programação feita pelo Governo Regional sendo que, neste caso, prevê-se o início das obras 

para 2016 e a sua conclusão em Dezembro de 2017. Em 2015, está prevista a conclusão do 

Projeto de revisão do concurso de adjudicação da obra.  

O deputado Lúcio Rodrigues comentou que não é possível olhar para a área do 

Desporto apenas na vertente infraestrutural, pois existem muitos outros aspetos e condições que 

levam ou não à prática do desporto e da atividade física. Relembrou todo o investimento que foi 

feito, ao longo dos anos, na Região, na renovação de parques desportivos e à postura do 

Governo Regional em abrir os parques escolares à prática desportiva regional. Sublinhou que o 

desporto açoriano atingiu patamares de excelência e que para tal relevou todo o investimento 

feito pelos Governos do Partido Socialista no desporto açoriano, nomeadamente pelo contínuo 

apoio aos escalões de formação. 

O SREC sublinhou da intervenção do deputado Lúcio Rodrigues, o facto de realmente o 

Governo Regional ter vindo a investir na reabilitação de construções escolares e com estas, as 

instalações desportivas tem sido melhoradas e tem sido abertas à comunidade. 

 

 

Programa 7 – “Solidariedade Social” 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

7.1 Apoio à Infância e Juventude 4.272.092 4.272.092  

7.2 Apoio à Família, Comunidade e Serviços 12.902.462 10.802.462 2.100.000 

7.3 Apoio aos Públicos com Necessidades 

Especiais 

2.819.551 2.819.551  

7.4 Apoio a Idosos 10.247.625 10.247.625  

7.5 Igualdade de Oportunidades 800.000 800.000  



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 
 

20 

Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS): 

 

A SRSS foi ouvida no dia 05 de novembro de 2014, pelas 14h30. Iniciou a audição 

referindo que os 31 milhões de euros que constituem o investimento global da Solidariedade 

Social estão destinados a ações que promovam a coesão social, materializadas no suporte às 

pessoas, às famílias e à comunidade. A SRSS deu também especial enfase à continuidade da 

ampliação e reforço da rede regional de equipamentos sociais, bem como à reabilitação das 

estruturas existentes visando a melhoria das condições de instalação e dos serviços prestados.  

Não menos importante é a continuidade dos apoios diretos, como o Complemento Regional ao 

Abono de Família, o Complemento Regional de Pensão e o Compamid. Em termos percentuais, 

este Plano reflete o esforço contínuo do Governo Regional em responder às necessidades 

sociais, aumentando o investimento na área social. Nessa ordem, salientou que o Plano Regional 

Anual para 2015 reflete um aumento de catorze porcento relativamente ao ano anterior, na área 

do apoio à Infância e Juventude; no apoio à Família, Comunidade e Serviços, onde se destacam 

os sem-abrigo, regista um aumento de treze porcento comparativamente ao ano anterior; no 

apoio aos Públicos com Necessidades Especiais, aqui o investimento triplicou em relação ao 

ano anterior; no apoio aos Idosos verifica-se um aumento de dois porcento e por fim, no 

programa de Igualdade de Oportunidades o aumento é na ordem dos catorze porcento em 

comparação ao ano de 2014.  

 

Seguiu-se um período dedicado a pedidos de esclarecimento, no qual interveio o 

deputado João Costa, Judite Parreira, Cláudio Almeida e Aníbal Pires. 

 

O deputado João Costa questionou se está previsto alguma intervenção em 2015 no que 

respeita à construção do Centro de Dia do Divino Espírito Santo, nos Flamengos e à creche “O 

Castelinho”. Perguntou ainda, qual o valor destinado, em 2015, ao Complemento Regional de 
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Apoio ao Abono de Família e quais os valores adstritos aos acordos de cooperação, de forma 

diferenciada no que se refere ao valor cliente, valor investimento e valor eventual.   

A SRSS informou que o projeto inicial do Centro de Dia do Divino Espírito Santo, nos 

Flamengos, está em reformulação após o que seguirá para a fase de licenciamento. A obra 

consta da CROP e prevê-se o seu início para o final de 2015. Quanto à Creche “O Castelinho”, 

foi necessário adequar o projeto uma vez que se trata de um edifício classificado. A rubrica 

7.1.17 tem inscrita esta remodelação e por questões práticas pretende-se coincidir o início das 

obras como o final do ano letivo. No Complemento Regional de Apoio ao Abono da Família, a 

SRSS disse estarem previstos 2.280.000 euros; quanto aos Contratos de Cooperação – Valor 

Eventual e Valor Investimento, a SRSS disse constarem do Plano 2.100.000 euros, sendo esta 

uma dotação estimada uma vez que ainda não estão disponíveis os valores a serem transferidos 

pelo Orçamento da Segurança Social a nível nacional, e que devem ser na ordem dos 50 milhões 

de euros. Acrescentou ainda que o Governo Regional apresenta um reforço de 3.000.000 euros 

sobre o valor a ser transferido pelo Orçamento do Governo da República destinado aos 

Contratos de Cooperação – Valor Cliente.  

A deputada Judite Parreira questionou sobre o número de desempregados subsidiados, 

ao que a SRSS informou que esses dados são centralizados, mas que estão disponíveis no Portal 

do Governo Regional dos Açores os dados relativos a 2013.   

O deputado Cláudio Almeida disse que ao constar do Plano a construção de uma creche 

em Ponta Delgada, solicitou saber qual é a creche e a entidade a que pertence, tal como 

questionou a razão de ainda constar do Plano a construção de um Lar de Idosos no Pico da 

Pedra quando este já se encontra concluído. A SRSS explicou que no Plano Regional Anual 

para 2015, o deputado deve ter encontrado a referência a duas creches: a construção da Creche 

do Paim, pertencente ao Patronato de São Miguel e a Creche propriedade da Santa Casa da 
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Misericórdia de Ponta Delgada, que será objeto de obras de reabilitação. Relativamente ao Lar 

do Pico da Pedra, as verbas previstas dizem respeito ao fecho financeiro da empreitada.  

O deputado Aníbal Pires questionou a SRSS sobre a disponibilidade do Governo 

Regional para criar um projeto instituído e não apenas um apoio pontual que responda, de 

alguma forma, às situações complexas que se vivem atualmente, decorrentes de desemprego e 

às quais a Segurança Social responde, por exemplo com o RSI, mas notoriamente de forma 

insuficiente.   

A SRSS disse compreender a preocupação do deputado que afinal de contas, é uma 

realidade que a todos preocupa. As alterações introduzidas ao RSI vieram agravar ainda mais a 

realidade, sobretudo quando estão em causa famílias mais numerosas. O RSI foi criado como 

uma medida normalizadora para garantir o mínimo de estabilidade ao orçamento familiar. Desta 

forma, as alterações à legislação referente ao RSI conduziram a um aumento do número de 

famílias em risco de pobreza. É cada vez mais necessário fazer chegar apoios a estas famílias 

seja pelo Fundo de Ação Social, seja pelo conjunto de medidas complementares de apoio, 

nomeadamente aos agregados familiares com crianças e jovens a cargo. De resto, os estudos 

recentes que avaliam a pobreza infantil só vem dar razão à postura do Governo Regional, nos 

apoios complementares que instituiu, como é o caso do Complemento Regional ao Abono de 

Família e por outro lado, vem recomendar a revisão de algumas das medidas em vigor em 

termos de prestações sociais. 

O deputado João Costa refutou a perspetiva dada pela SRSS ao Complemento Regional 

ao Abono de Família afirmando que este não é aumentado desde o período anterior ao início da 

troika e que o PSD apresentou proposta nesse sentido, tendo sido recusada pelo PS, 

consubstanciando isso uma perda de valor real deste complemento atendendo aos dois anos em 

que não sofreu aumento, sendo que volta a não ser proposto pelo Governo qualquer aumento, o 

que obsta a um maior combate à pobreza infanto-juvenil! 
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A SRSS discordou da opinião do deputado João Costa, até porque este Complemento 

tem vindo a ganhar importância no seio das famílias açorianas e este não só existiu, como se 

mantem ao longo dos anos, e como referiu, se os estudos alertam para um reforço nos apoios à 

Infância e Juventude, o Complemento Regional ao Abono de Família vem comprovar a 

sensibilidade do Governo Regional para esse problema. 

 

Programa 5 – “EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA” (Parcial) 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

5.7 Ciência 3.047.629 3.047.629  

5.8 Fundo Regional da Ciência 2.150.000 750.000 1.400.000 

 
 

 

Programa 10 – “Transportes, Energia e Infraestruturas” (Parcial) 

 

Projeto Investimento Plano Outros Fundos 

10.10 Tecnol. de Informação e Comunicação 3.927.181 3.927.181  

10.11 Sist. de Informação e de Comunicações 172.250 172.250  

10.12 Cartografia e Sistema Infor. Geográfica 111.500 111.500  

 
 

 

Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT): 

 

O SRMCT foi ouvido no dia 05 de novembro de 2014, pelas 16h00. Iniciou a audição 

explicando que, na Ciência, há um aumento em setenta e quatro pontos percentuais 
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comparativamente ao ano anterior, sendo que a rubrica 5.7.1 é destinada a apoios a centros de 

investigação científica, prevendo assegurar 15 postos de trabalho qualificado, bem como 

também servirá para financiar projetos científicos, nomeadamente os projetos efetuados pela 

Universidade dos Açores. A rubrica 5.7.2. está orientada para suportar as deslocações de 

investigadores em cooperação e criação de parcerias quer no âmbito transregional, como 

internacional, nomeadamente com Cabo Verde; a rubrica 5.7.3. é destinada ao apoio à formação 

avançada, que engloba também a participação em reuniões internacionais e a publicação de 

edições científicas. A verba inscrita na rubrica 5.7.4. destina-se em exclusivo à tripolaridade da 

Universidade dos Açores e a rubrica 5.8 ao Fundo Regional da Ciência assegurando as 

transferências para o cofinanciamento das bolsas de investigação científica geridas pelo FRCT. 

Quanto ao programa 10.10 destina-se sobretudo aos espaços TIC, onde estão englobados 90 

centros; aos incentivos a projetos de base tecnológica, como o apoio a escolas de novas 

tecnologias, formação de técnicos e a rede de formação biométrica e ainda ao financiamento da 

Rede Geodésica de GPS dos Açores. 

 

Seguiu-se um período de pedido de esclarecimentos, no qual intervieram os deputados 

Cecília Pavão, Aníbal Pires e António Ventura. 

 

A deputada solicitou que o SRMCT se pronunciasse sobre a união das três áreas que 

abrange a sua tutela, o Mar, a Ciência e a Tecnologia e também sobre a opinião deste quanto ao 

programa 5, nos 3.000.000 destinados à Ciência se julgam ser suficientes, bem como os apoios 

à tripolaridade que é obviamente uma questão incontornável sobre a qual recaem as atenções.  

O SRMCT considerou que a união das três áreas foi muito feliz, pois está alinhada com 

uma especialização inteligente e a definição de prioridades na investigação científica, que sejam 

diferenciadoras da Região. Além de que, esta interligação vem ao encontro das tendências já em 
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voga na União Europeia. Quanto ao apoio à tripolaridade, o SRMCT esclareceu que este 

montante não foi alterado em relação aos anos anteriores, e criticou a falta de argumentação 

apresentada no parecer emitido pelo representante daquela instituição de Ensino Superior no 

Conselho Regional de Concertação Estratégica, para justificar um valor mais elevado. 

Sublinhou o interesse que o Governo Regional tem, ao contrário do indiciado pelo Governo da 

República, em manter a tripolaridade da Universidade dos Açores, e que se trata dum valor 

histórico mas não absoluto, uma vez que os apoios à Universidade transcendem em grande 

escala os 350.000 euros indicados nessa rubrica. Ora veja-se, por exemplo, os apoios 

concedidos a todos os projetos científicos, bolsas de investigação científica e um milhão de 

euros disponibilizados para a contratação de cruzeiros oceanográficos, que irão permitir fazer 

vários projetos diferentes que beneficiam aquela instituição. 

 

O deputado Aníbal Pires questionou o SRMCT se este recomenda ao Governo Regional 

a transição do software proprietário para software livre, medida esta já aprovada por 

unanimidade há alguns anos e da qual não conhece o ponto de situação relativamente ao seu 

cumprimento.   

O SRMCT disse ainda não ter conhecimento desta recomendação, ao que irá inteirar-se 

da situação mas, deixou já a opinião pessoal de que concorda com essa transição. Ressalvou que 

essa transição é complicada por razões de incompatibilidade, já que nem todos os sistemas 

operativos são da Microsoft.  

O deputado António Ventura questionou se existem no Plano Regional Anual para 2015 

verbas comprometidas em 2014, se sim, qual o quantitativo, e também se as dotações de 2015 

estão dentro do previsto nas orientações a médio prazo para esse ano. Em relação aos Parques 

Tecnológicos, o deputado também observou que o de São Miguel estava previsto ficar 

concluído em 2014, mas que continua inscrito no Plano para 2015, e que, quanto ao Parque 
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Tecnológico da Terceira está inscrita uma verba de 1.000.000 euros, questionou assim se este 

montante engloba o total da obra ou se é uma primeira fase. Quanto à Universidade dos Açores 

questionou se existem formas mais eficientes para apoiar aquela instituição do que o apoio de 1 

euro por 1 euro, quando ocorra apoio de empresas, que considerou insuficiente. 

O SRMCT respondeu afirmativamente, confirmando existirem verbas comprometidas 

em 2014 que estão no Plano para 2015, nomeadamente as que se referem a 17 projetos de 

investigação em curso e que transitarão para 2015. Existem projetos e bolsas em curso, sendo 

que dos 2.150.000 inscritos na rubrica do Fundo Regional da Ciência, cerca de 1.400.000 

encontram-se comprometidos. Atualmente existem 102 bolseiros com bolsas em curso até 

meados do próximo ano, como tal há a necessidade de comprometer determinado valor para 

esse fim. Ficou definido entregar à CAS, antes da discussão do Plano e Orçamento, a 

discriminação total das verbas do Plano para 2015 já comprometidas, assim como a diferença 

entre o montante previsto nas Orientações a Médio prazo para 2015 e o Plano de 2015. Quanto 

ao Parque Tecnológico de São Miguel, o SRMCT disse estar informado de que a obra decorre 

conforme os prazos previstos e que não se prevê a sua conclusão em 2014. O parque 

Tecnológico da ilha Terceira terá em 2015 a sua primeira fase da construção, sendo que a 

segunda fase avançará em 2016, se tudo decorrer conforme planeado, com um investimento de 

mais 7.000.000 euros. Quanto à Universidade dos Açores, o SRMCT disse que poderão existir 

meios mais eficazes de apoiar, mas também é certo que a Universidade, como polo de 

investigação de excelência tem de ter um papel proativo e melhorar as suas capacidades de 

atrair apoios de empresas para a sua investigação. 

 O deputado Aníbal Pires relembrou um apoio de 500.000 euros concedidos à 

Universidade dos Açores, sob proposta do PCP e aprovado pela Assembleia Legislativa 

Regional. A tripolaridade é, efetivamente, uma opção política regional e como tal, na opinião do 

PCP torna-se também uma responsabilidade integral da Região. Também é verdade que o 
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problema financeiro que a Universidade dos Açores atravessa não é exclusivo desta mas, pelo 

contrário, afeta todas as Universidades Portuguesas, consequência dos cortes estabelecidos pelo 

Governo da República. Mas disse discordar da tentativa de branqueamento de responsabilidade 

quando ao sugerir que cabe à Universidade procurar investigação para capitalizar fundos, 

quando o Ensino Público é, em primeiro lugar, responsabilidade do Estado. 

O SRMCT disse que o Governo da República não foi consensual com a ideia de 

partilhar a comparticipação financeira entre os dois Governos; mas sublinhou o interesse do 

Governo Regional em apoiar e defendeu que este não tenta esquivar-se do modo algum, ao 

apoio à investigação científica. O que defende é que será vantajoso encontrar outras vias, 

também eficazes, para conseguir fundos financeiros, e que quanto mais dinâmica for a 

investigação mais fundamental se torna. E nesta ordem, o Governo Regional mantem a sua 

decisão de financiar a investigação fundamental, na vertente de 1euro por 1 euro. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

 Da análise efetuada pela Comissão de Assuntos Sociais pode concluir-se que a Proposta 

de Plano Regional Anual para 2015 inscreve, naqueles que são os objetivos, programas, projetos 

e ações da competência desta Comissão, verbas congruentes com a programação traçada nas 

Orientações de Médio Prazo 2013-2016, sem prejuízo da atual adaptação ao atual contexto 

económico e financeiro. 

Constata-se ainda que a Proposta de Plano Regional Anual para 2015 contempla, nas 

áreas de competência desta Comissão, programas e ações que asseguram a prossecução dos 

objetivos previstos no Programa do XI Governo Regional, inscrevendo as verbas necessárias à 

sua execução. 
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Assim, a Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com os votos a favor do 

PS e com a abstenção com reserva para plenário do PSD, CDS-PP e do PPM, emitir parecer 

favorável à aprovação das Propostas do Plano Regional Anual e do Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2015, nas áreas da sua competência. 

 

11 de novembro de 2014 

 

 

     A Relatora   

    
              Arlinda Nunes 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

           O Presidente  

 
       Domingos Cunha 





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE ECONOMIA|2 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 19 de Novembro de 2014, na Delegação de 

Ponta Delgada, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) e também 

por videoconferência com as Delegações de Angra do Heroísmo, Pico e Corvo, com o objetivo 

de dar parecer nas áreas da sua competência, relativamente às propostas de Plano Anual Regional 

e Orçamento para 2015. 

 

De acordo com a Resolução da ALRAA n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, compete à 

Comissão Permanente de Economia dar parecer sobre as propostas de Plano e Orçamento da 

Região, assim como habilitar o Plenário nas seguintes áreas: 

 Planeamento e Estatística; 

 Tesouro, Contribuições e Impostos; 

 Orçamento e Contabilidade Pública; 

 Privatizações; 

 Transportes; 

 Agricultura; 

 Pescas; 

 Turismo; 

 Comércio, Indústria e Energia; 

 Desenvolvimento Rural; 

 Cooperativismo. 

 

Nos termos previstos no Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

a Comissão elabora um relatório e parecer referente às áreas acima referidas, o qual, 

conjuntamente com os relatórios das restantes Comissões, será anexado ao parecer final desta 

Comissão. 
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Às áreas económicas abaixo indicadas correspondem os seguintes Programas do Plano Regional 

Anual 2015: 

 

Objetivo / Programa / Projeto 

 

 Aumentar a Competitividade e a Empregabilidade da Economia Regional 
 

1. Competitividade, Emprego e Gestão Pública 

 1.1. Competitividade Empresarial 

 1.2. Apoio ao Desenvolvimento das Empresas Artesanais 

 1.8. Estatística 

 1.9. Planeamento e Finanças 

2. Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

 2.1. Infraestruturas Agrícolas e Florestais 

 2.2. Modernização das Explorações Agrícolas 

 2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais 

 2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural 

3. Pescas e Aquicultura 

 3.1. Inspeção e Gestão 

 3.2. Infraestruturas Portuárias 

 3.3. Frota e Recursos Humanos 

 3.4. Produtos da Pesca 

 3.5. Programa Regional de Desenvolvimento do Sector das Pescas 

4. Desenvolvimento do Turismo 

 4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico 

 4.2. Qualificação e Valorização da Oferta 

 

 Aumentar a Coesão Territorial e a Sustentabilidade 
 

10. Transportes, Energia e Infraestruturas 

 10.5. Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuárias 

 10.6. Gestão dos Aeródromos Regionais 

 10.7. Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas 

 10.8. Dinamização dos Transportes 

 10.9. Eficiência Energética 

10.16. Coesão Territorial - Transportes 
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A Comissão procedeu, no dia 4 de Novembro de 2014, à audição dos membros do Governo 

responsáveis pela execução, das matérias referidas nos Programas acima elencados, de forma a 

obter um melhor esclarecimento sobre as mesmas. 

 

Desta forma foram ouvidos: 

 

 O Vice-Presidente do Governo Regional – responsável pelo Programa 1, bem como pela 

apresentação e esclarecimentos sobre a proposta de Orçamento; 

 O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, responsável pelo Programa 2; 

 O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, responsável pelo Programa 3; 

 O Secretário Regional do Turismo e Transportes, responsável pelos Programas 4 e 10. 

 

 

Também foram solicitados pareceres escritos aos Conselhos de ilha, que se anexam a este 

relatório. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISE DA PROPOSTA DO PLANO REGIONAL PARA 2015 POR ENTIDADE 

PROPONENTE 

 

1) Vice-Presidência do Governo 

 

Da leitura dos documentos constatou-se o seguinte: 

 

Programa 1 - Competitividade, Emprego e Gestão Pública  

 

                               PROGRAMA 1 - COMPETITIVIDADE, EMPREGO E GESTÃO PÚBLICA                          Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

1.1. Competitividade Empresarial         62 795 000           62 795 000    

1.2. Apoio ao Desenv das Empresas Artesanais              765 000                765 000    

1.8. Estatística                65 000                  65 000    

1.9. Planeamento e Finanças           4 895 000             310 000           5 205 000    

    
         68 520 000             310 000         68 830 000    

 

 

 
No Programa 1, nas áreas desta Comissão, destaca-se o Projeto Competitividade Empresarial, 

com uma dotação de 62,8 milhões de euros (48,6 milhões de euros em 2014), provenientes de 

verbas do plano, com ênfase nas ações de Sistemas de Incentivos à Competitividade Empresarial, 
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com 44 milhões de euros (30,2 milhões de euros em 2014), as Linhas de Apoio ao Financiamento 

Empresarial, com 6,5 milhões de euros (8,0 milhões de euros em 2014) e o Fundo de Capital de 

Risco, com 5 milhões de euros. 

 

Seguem-se os Projetos Planeamento e Finanças, com previsão de investimento público na ordem 

dos 5,2 milhões de euros (5,1 milhões de euros em 2014), o Apoio ao Desenvolvimento das 

Empresas Artesanais, com 765 mil euros e a Estatística, com 65 mil euros (74 mil euros em 

2014). 

 

Audição do Vice – Presidente do Governo Regional dos Açores 

 

No dia 4 de Novembro de 2014 o Vice-Presidente foi ouvido na Comissão Permanente de 

Economia. 

 

O Vice-Presidente do Governo dos Açores fez uma apresentação do Plano Anual 2015 e do 

Orçamento para 2015. 

 

O Vice-Presidente do Governo dos Açores abordou o Programa Competitividade, Emprego e 

Gestão Pública, onde se incluem os seguintes Projetos: 

 

Programa 1 - Competitividade, Emprego e Gestão Pública 

1.1. Competitividade Empresarial 

 1.2. Apoio ao Desenvolvimento das Empresas Artesanais 

 1.8. Estatística 

 1.9. Planeamento e Finanças 

 

Após a exposição por parte do Governante, foram várias as questões colocadas. 

 

O Deputado Paulo Estevão começou por afirmar que o enquadramento destes dois documentos 

de planeamento deixava muito a desejar, por equacionar, por exemplo, um aumento do preço do 

petróleo, quando o que estava a acontecer era precisamente o contrário. 

 

O Vice-Presidente informou o Deputado que esse enquadramento era baseado e citado a partir 

de análises internacionais e que, de facto, existiam perspetivas de incremento do preço do 

petróleo devido à redução da produção por parte dos países da OPEP e à instabilidade política 

no Médio Oriente. 
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O Deputado António Marinho, relativamente ao plafond dos avales de 270 milhões de euros para 

2014, perguntou se já estava completamente comprometido e, designadamente, se o aval de 50 

milhões de euros, pedido para a EDA já estava concedido ou não. 

 

O Deputado lamentou ainda o facto dos Orçamentos a partir de 2013 deixarem de ter o quadro 

onde era possível observar toda a informação sobre os empréstimos, nomeadamente as suas 

maturidades e identificar as operações de refinanciamento. 

 

Pediu esclarecimentos, de seguida, sobre o Artigo 8º., do Orçamento, nomeadamente no que 

respeitava aos 19,1 milhões de euros referenciados como necessidades de refinanciamento. 

 

Relativamente aos avales, o Membro do Governo informou que o valor do plafond de 2014 não 

tinha sido usado na íntegra e que o valor de 19,1 milhões de euros referido aludia a necessidades 

de refinanciamento respeitante ao empréstimo do Governo da República. 

 

O Vice-Presidente informou ainda o Deputado que o quadro das maturidades dos empréstimos 

reclamado estava na Conta da Região Autónoma dos Açores de 2013. 

 

O Deputado André Bradford constatou que o Plano Regional Anual para 2015 estava voltado, 

em força, para a criação de emprego. Referiu ainda que o próximo quadro comunitário de apoio 

terá o seu começo coincidente com o início da execução do Plano para 2015 e perguntou que 

impacto se previa que os novos sistemas de incentivos iriam ter na criação de emprego. 

 

O Vice-Presidente informou a Comissão que o novo sistema de incentivos apontava para que os 

apoios fossem atribuídos em função do emprego criado e que, por isso, assistir-se-ia a um 

impacto na economia e na criação de novos postos de trabalho. 

 

Esclareceu ainda que neste novo pacote de incentivos havia uma novidade: as despesas com 

pessoal eram elegíveis e que esse duplo incentivo iria reforçar a trajetória da criação líquida de 

emprego. 

 

O Deputado Aníbal Pires, referindo-se à dinamização da economia, afirmou que não via qualquer 

medida que promovesse a dinamização do comércio interno a não ser a inscrita no ponto 1.1.4. - 

Programa de Apoio à Comercialização Externa de Produtos Regionais. 
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Referiu que as políticas de emprego mantinham os mesmos contornos e estratégias do passado e 

perguntou que indicadores o Governo dos Açores tinha para manter estas políticas inalteráveis 

mesmo sem o impacto positivo que seria de esperar. 

 

O Deputado recomendou que se fizesse um reforço na medida Estatística devido à diminuição 

da qualidade dos dados, verificada desde 2012 naquele sector.  

  

O Governante referiu que as questões relacionadas com o mercado interno não estavam apenas 

naquela medida referida pelo Deputado. Confirmou que essa estratégia estava presente em toda a 

legislação relativamente aos incentivos. 

 

O Vice-Presidente reforçou que os novos sistemas de incentivo, que vão entrar em vigor em 

Janeiro de 2015, ficavam ligados à efetiva criação de emprego e que o fator trabalho seria 

considerado elegível e que essas duas novidades significavam uma mudança de paradigma dos 

programas de apoio à economia. 
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2) Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 

 

Da leitura dos documentos constatou-se o seguinte: 

 

Programa 2 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

 

                       PROGRAMA 2 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL                                   Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

2.1. Infraestruturas Agrícolas e Florestais        17 484 121           26 375 700              43 859 821    

2.2. Modernização das Explorações Agrícolas        13 222 119           23 254 499              36 476 618    

2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícola e Florestais          9 680 592           22 538 115              32 218 707    

2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural          5 057 279           27 197 446              32 254 725    

    
        45 444 111           99 365 760            144 809 871    

 

 
 

Este Programa reúne um conjunto de ações nas vertentes das Infraestruturas Agrícolas e 

Florestais,  destacando-se as Infraestruturas de Ordenamento Agrário, com 26,9 milhões de 

euros, as Infraestruturas Rurais e Florestais, com 3,5 milhões de euros, a Rede Regional de Abate, 

com 2,9 milhões de euros, a Construção do Laboratório Regional de Veterinária, com 2,8 

milhões de euros, o Matadouro do Faial, com 2,8 milhões de euros e o Matadouro da Graciosa, 

com 0,9 milhões de euros. 
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No que se refere à Modernização das Explorações Agrícolas, releva-se o Apoio ao Investimento 

nas Explorações Agrícolas, no valor de 23,9 milhões de euros (23,5 milhões de euros em 2014) e 

no Melhoramento e Sanidade Animal, um investimento de 4 milhões de euros (3,7 milhões de 

euros em 2014). 

 

No que concerne ao Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais, destaca-se os 

Apoios à Indústria Agroalimentar e a Regularização dos Mercados, respetivamente, com 23,8 

milhões de euros de investimento (25,2 milhões de euros em 2014) e 4,4 milhões de euros (4,7 

milhões de euros em 2014).  

 

Relativamente à Diversificação e Valorização do Espaço Rural, podemos realçar as ações como a 

Manutenção da Atividade Agrícola, com um investimento de 13,5 milhões de euros (13,7 milhões 

de euros em 2014), sendo 1,9 milhões do Plano e 11,6 milhões de Outros Fundos e Pagamentos 

das Medidas Agroambientais e Natura 2000, no valor de 10,6 milhões de euros (11,3 milhões de 

euros em 2014), sendo 0,9 milhões do Plano e 10,6 milhões de Outros Fundos.  

 

Audição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

 

O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente abordou os Programas da sua competência, 

nomeadamente, o Programa Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. 

 

Programa 2 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

 2.1. Infraestruturas Agrícolas e Florestais 

 2.2. Modernização das Explorações Agrícolas 

 2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais 

 2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural 

 

Após a exposição por parte do Governante, foram colocadas várias questões. 

 
O Deputado António Toste, na sequência do estudo sobre o desmantelamento das quotas 

leiteiras, perguntou o que estava previsto fazer-se relativamente ao redimensionamento das 

explorações. De seguida perguntou para quando se equacionava o términus da 1ª fase e para 

quando o lançamento das 2ª e 3ª fases do Parque de Exposições da Ilha Terceira.  

 

Sobre essa matéria o Governante esclareceu o Deputado que, para efeitos de 

redimensionamento, iriam manter-se os apoios no âmbito do emparcelamento através dos 
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incentivos RICTA e SICATE (este último em execução financeira), para além de um forte 

incremento ao prémio para a primeira instalação. 

 

Relativamente ao Parque de Exposições, o Governante informou que a 1ª fase ficaria concluída 

até final do corrente ano e que os arruamentos seriam feitos também agora. As 2ª e 3ª fases, 

segundo o Secretário Regional, iriam sofrer algumas alterações pelo facto do projeto já ter 10 

anos, mas que havia condições para lançar esta obra no 1º semestre de 2015, agora numa única 

fase. 

 

O Deputado Renato Cordeiro constatou um aumento previsto para as ações 2.1.1 e 2.1.7 

(Infraestruturas de Ordenamento Agrário e Rede Regional de Abate) e perguntou quais as 

grandes obras previstas nessas ações. Quis saber também para quando a construção dos 

Matadouros do Faial e da Graciosa. Perguntou ainda se os pagamentos do PROAMA iriam 

continuar em 2015 e que explicação dava para os 415 mil euros previstos para a ação 2.4.7 

(Qualificação da madeira de criptoméria para fins estruturais e produção de óleos). 

 

Relativamente à ação 2.1.1, o Secretário Regional informou que se tratavam de projetos do 

IROA, ligados ao abastecimento de água às explorações e a caminhos agrícolas, elencados como 

prioritários. Estão também previstas, segundo o Governante, eletrificações de algumas 

explorações (40 em S. Miguel, 24 na Terceira, 3 no Faial, 3 em S. Jorge e 1 na Graciosa). 

 

Referiu também que relativamente aos 1500 km de caminhos agrícolas da Região tinha sido feito 

o levantamento das necessidades mais prementes para promover algumas reparações. 

 

No que dizia respeito aos Matadouros, o Membro do Governo informou a Comissão que o do 

Faial arrancava no primeiro semestre, e o da Graciosa, no segundo semestre de 2015. 

 

Referiu que o PROAMA tem sido um programa com interesse e adesão dos agricultores e como 

tal iria continuar, havendo apenas um ajustamento nos equipamentos elegíveis, como eram os 

casos dos depósitos certificados para transporte de combustíveis. 

 

Relativamente à promoção da madeira e dos óleos essenciais, o Governante informou que se 

tratavam de produtos ainda não devidamente potenciados mas que era intenção partir para uma 

produção em maior escala e participar em eventos fora da Região. 

 

O Deputado Renato Cordeiro, no âmbito da ação 2.1.7 (Rede Regional de Abate), perguntou 

para quando as intervenções no Pico e S. Miguel. 
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O Secretário Regional informou que os projetos para esse fim estariam concluídos no princípio 

do próximo ano. 

 

O Deputado Duarte Moreira, referindo-se a este Plano como o primeiro depois do fim das 

quotas leiteiras, afirmou que o POSEI continha alterações para minimizar os seus impactos. 

Referiu ainda que acabavam as reformas antecipadas mas que estavam previstos incentivos extra 

para garantir o rejuvenescimento da classe. 

 

Perguntou se os Matadouros do Faial e da Graciosa tinham sala de desmancha, o que estava 

previsto para o Matadouro de Ponta Delgada e se o PAGOP (Programa de Apoio à Gestão das 

Organizações de Produtores) era para continuar ou não. 

 

O Governante, referindo-se ao POSEI, afirmou que tinha havido uma evolução na proposta 

enviada para Bruxelas que alterava o seu figurino anterior e reforçou que este documento tinha 

sido feito em parceria e com o acordo das associações do sector. Vai permitir, segundo o 

Secretário Regional, afetar dotações atribuídas a prémios sem interesse e sem procura ao reforço 

de outros prémios com maior impacto e agilizar os procedimentos. 

 

Relativamente à questão da produção de leite o Membro do Governo referiu que havia um 

reforço de 11,4% dos prémios e que as regras eram alteradas relativamente às da última 

campanha. Os produtores recebiam os prémios pela quota que possuíam e agora passarão a 

receber em função das entregas, ficando assim os prémios associados à produção. 

 

Relativamente ao rejuvenescimento, o Governante informou que o PRORURAL + dava um sinal 

importante ao sector ao reforçar o prémio de primeira instalação dos atuais 35 mil euros para 50 

mil euros. 

 

Respondendo à questão do Deputado Duarte Moreira, o Membro do Governo referiu que os 

Matadouros do Faial e da Graciosa teriam sala de desmancha e que o PAGOP era importante 

por ter relevância na atribuição de meios técnicos às cooperativas. 

 

O Deputado Paulo Estevão perguntou a que se destinavam as verbas de 601 mil euros e 732 mil 

euros inscritas nas ações 2.1.1 e 2.1.2, respetivamente, e destinadas à ilha do Corvo. 

 

O Secretário Regional afirmou que eram verbas destinadas à manutenção de caminhos agrícolas e 

abastecimento de água, negociadas com a Associação Agrícola local. 
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A Deputada Zuraida Soares perguntou quantos novos postos de trabalho, dos 1000 prometidos 

para o sector da madeira, se tinham efetivado. Relativamente ao plano do fim das quotas leiteiras 

e às suas consequências, inevitavelmente negativas, quis saber quais as novas ações ou, ou aquelas 

que vindas do anterior Plano, respondem a esse desafio. 

 

Relativamente à primeira questão, o Secretário Regional informou que dos 100 hectares de 

floresta postos a concurso neste processo só conseguiram adjudicar 50% e que, como tal, até ao 

final da legislatura dificilmente se iria conseguir atingir esse objetivo. 

 

No que concerne ao final das quotas leiteiras, o Governante informou a Deputada Zuraida 

Soares que, para compensar o seu desmantelamento, o Governo iria apostar no investimento em 

infraestruturas, nomeadamente no fornecimento de água e eletricidade às explorações e reforçar 

o prémio aos produtores de leite. Referiu ainda que depois do alarme provocado pelo fim das 

quotas verificou-se existirem algumas vantagens, nomeadamente no modo de produção, que trará 

benefícios para os produtores Açorianos sendo também positivo o facto da agroindústria ser 

moderna e que, por isso, estava convicto que a agricultura e indústria iriam ultrapassar esta fase. 

 

O Deputado Félix Rodrigues quis saber se, relativamente aos Matadouros do Faial e da Graciosa, 

existiam estudos de avaliação custo/benefício. No que se referia à ação 2.4.7 (Qualificação da 

madeira de criptoméria para fins estruturais e produção de óleos), o Deputado perguntou se o 

Governo iria desenvolver esta ação usando recursos humanos da própria Secretaria.  

 

O Secretário Regional informou que os Matadouros do Faial e da Graciosa estavam projetados à 

dimensão de cada uma das ilhas e que para tal foram feitas as avaliações necessárias. 

 

Relativamente à ação 2.4.7 o Governante informou o Deputado que esta era uma nova área de 

atividade, a cargo da Azorina, que carecia de investigação e experimentação e que se previa a 

instalação de uma pequena unidade de extração de óleos essenciais na Região e a participação em 

diversas reuniões científicas nacionais e internacionais. 

  

 

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMAMENTE DE ECONOMIA|14 

 

  3) Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

 

Programa 3 – Pescas e Aquicultura 

 

                                                            PROGRAMA 3 - PESCAS E AQUICULTURA                                                         Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

3.1. Inspeção e Gestão             1 084 000                  1 084 000    

3.2. Infraestruturas Portuárias             9 979 259                2 014 762              11 994 021    

3.3. Frota e Recursos Humanos             3 429 800                  3 429 800    

3.4. Produtos da Pesca             2 246 793                  2 246 793    

3.5. Programa Reg de Desenv do Sector das Pescas                330 000                5 500 000                5 830 000    

    
           17 069 852                7 514 762              24 584 614    

 

 
 

Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em cinco áreas: Inspeção e Gestão, 

Infraestruturas Portuárias, Frota e Recursos Humanos, Produtos da Pesca e Programa Regional 

de Desenvolvimento do Sector das Pescas.  

 

Relativamente ao primeiro Programa, é de realçar a cooperação com o DOP, IMAR e OMA, 

cujo montante previsto neste plano é de 0,9 milhões de euros, sensivelmente igual ao de 2014. 
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No que concerne a Infraestruturas Portuárias, destacamos os investimentos na construção do 

Entreposto Frigorífico de Ponta Delgada, com uma dotação de 4,5 milhões de euros, e a 

aquisição de centrais de gelo para os portos da Praia da Vitória, São Mateus, Santa Cruz Horta e 

Madalena.  

 

Relativamente ao Projeto Frota e Recursos Humanos, destaca-se o valor de 1,8 milhões de euros 

(1,9 milhões de euros em 2014) destinados ao Regime de Apoio à Frota de Pesca Local e 

Costeira, 0,7 milhões de euros (0,9 milhões de euros em 2014) para o Regime de Apoio à 

Redução dos Custos na Atividade da Pesca e 0,5 milhões de euros (o mesmo valor em 2014) 

atribuídos ao FUNDOPESCA. 

 

Ainda neste Programa, no Projeto Produtos da Pesca, regista-se também, uma dotação 

importante: 1,6 milhões de euros (o mesmo valor em 2014) na ação Transformação e Aquicultura 

e 0,6 milhões de euros (0,7 milhões de euros em 2014) na ação Mercados e Comercialização. 

 

No Projeto Programa Regional de Desenvolvimento do Sector das Pescas, detentor de uma única 

ação (Apoio ao Investimento no âmbito dos Projetos FEP), está previsto um investimento 

público de 5,8 milhões de euros (5,9 milhões de euros em 2014), sendo 0,3 milhões do Plano e 

5,6 milhões de Outros Fundos. 

 

Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

 

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia abordou os Programas da sua competência, 

nomeadamente, o Programa Pescas e Aquicultura, onde se incluem os seguintes projetos: 

 

Programa 3 - Pescas e Aquicultura 

 3.1. Inspeção e Gestão 

 3.2. Infraestruturas Portuárias 

 3.3. Frota e Recursos Humanos 

 3.4. Produtos da Pesca 

 

Após a exposição por parte do Governante, foram colocadas várias questões. 

 

O Deputado José Ávila perguntou o que estava para ser feito relativamente à aquicultura. Sobre o 

escoamento do pescado das ilhas, sobretudo nas mais pequenas, quis saber se o Governo estava a 

acompanhar a disponibilidade de carga por parte da transportadora aérea regional. Relativamente 
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aos apoios aos armadores perguntou se a portaria 74/2008 iria continuar suspensa. Sobre a 

fiscalização, o Deputado perguntou que medidas estavam a ser tomadas para superar as 

dificuldades que os pescadores enfrentavam devido à sua falta, e se não seria de equacionar, a 

permanência de pelo menos um inspetor por ilha. 

 

Referindo-se à valorização do pescado e ao facto de ser necessário vender melhor e não pescar 

mais, o Deputado perguntou se a revitalização da rede de frio, incluída neste Plano, não seria um 

bom contributo para atingir esse objetivo. Por fim, referindo-se a notícias que vieram a público 

sobre a diminuição do investimento neste sector, perguntou se isso não teria a ver com a 

conclusão de obras importantes. 

 

Sobre a aquicultura o Governante referiu que as experiências ad-hoc realizadas até agora não 

tiveram sucesso mas que nos próximos meses iria proceder-se ao mapeamento de zonas com 

elevado potencial para essa prática, porque existiam investidores internacionais com interesse em 

desenvolvê-la na Região. A esse respeito informou que o Governo estava a preparar um plano de 

incentivos destinado à criação de empregos nesta área que em simultâneo pretende encorajar os 

“homens do mar” para estes projetos. Referiu ainda que as algas e as microalgas tinham um 

enorme potencial económico na Região. 

 

Relativamente ao escoamento do pescado, o Governante disse ter conhecimento de alguns 

constrangimentos e que essa preocupação ocorria periodicamente. 

 

Sobre a rede de frio, o Membro do Governo confirmou que o investimento previsto destinava-se 

à valorização do pescado, nomeadamente na sua conservação para transformação. Informou 

também que a questão da valorização estava também implícita no plano de investimentos da 

Lotaçor. 

 

Referindo-se à portaria 74/2008 afirmou que a mesma estava suspensa devido a uma acentuada 

procura no passado recente e que não tinha planos para a reabrir. 

 

Sobre a fiscalização o Secretário Regional referiu que a intenção era conseguir cumprir com as 

obrigações com os meios existentes e penalizar os prevaricadores e, assim, fazer jus à ideia de que 

o “crime não compensa”. 

 

Relativamente ao investimento o Governante referiu que o valor do ORAA até tinha aumentado 

de 2014 para 2015, assistindo-se apenas à diminuição da participação de Outros Fundos devido à 

conclusão de grandes obras, como os portos da Povoação e Rabo de Peixe. 
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O Deputado Félix Rodrigues afirmou que tinha algumas dúvidas sobre o investimento na rede de 

frio e no escoamento de pescado porquanto a valorização se fazia na primeira venda e que para 

isso era preciso fazer-se formação para que o produto tivesse qualidade para o seu escoamento 

para determinados mercados. Perguntou quais eram os mercados preferenciais para o Governo 

Regional. 

 

Referiu de seguida que a aquicultura não era vista como uma atividade muito ecológica e 

perguntou também se esta atividade não iria desvalorizar a boa imagem que os Açores tinham em 

termos ambientais, indagando também sobre as espécies que poderiam ser produzidas desse 

modo. 

 

Sobre a fiscalização o Deputado referiu que esta era eficaz em terra, mas que se devia exigir à 

República a instalação de radares de longo alcance e acompanhamento via satélite dos barcos que 

circulam nas nossas águas. 

 

De seguida pediu ao Governante que explicasse a política de desenvolvimento do sector das 

pescas inserida no programa 3.5, com 5,8 milhões de euros. 

 

O Governante, em resposta ao Deputado, referiu que o pescado tem um preço mais elevado 

quanto menos tempo estiver nas embarcações. A esse propósito referiu o exemplo de uma 

associação de armadores do Pico que intervém no mercado (lota) quando existe uma 

desvalorização do pescado, processando e congelando esse pescado para posterior venda. 

 

Falou de seguida na necessidade de formação específica no manuseamento do pescado de modo 

a garantir o fornecimento em condições adequadas, e que esses cursos de formação tinham 

margem para elaboração de novos programas com diferentes conteúdos e competências, com o 

objetivo de potenciar a venda no mercado japonês.  

 

Relativamente à aquicultura, o Membro do Governo explicitou que o produto desta atividade era 

visto como um produto de qualidade inferior, mas que isso tem vindo a ser alterado. Referiu 

ainda, a esse propósito, que a imagem do peixe capturado pelos métodos tradicionais tinha de ser 

diferenciada da produção em aquicultura. 

 

No que se referia às espécies a introduzir, o Governante informou que as espécies exóticas 

estavam fora de questão, mas que a engorda do goraz tinha potencial económico, assim como a 
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criação de atum patudo em ambiente controlado. Em terra, existiam elencadas algumas espécies 

de água doce muito apreciadas na Noruega, Suécia e Suíça. 

 

A propósito dos radares, o Secretário Regional informou a Comissão que estes eram muito 

importantes e havia todo o interesse do Governo exigir um maior esforço da República nesta 

matéria. Referiu ainda que a leitura dos Monicap dava a entender que a frota espanhola no 

Atlântico se “portava bem” relativamente ao respeito pelas 100 milhas. 

 

Referiu ainda a necessidade de apostar mais em novas tecnologias para sermos mais eficazes na 

questão da fiscalização. 

 

Relativamente ao programa 3.5 o Governante esclareceu que se tratava do PROPESCAS. 

 

O Deputado Félix Rodrigues, no uso da réplica, perguntou se a valorização do pescado passava 

por uma parceria com a Universidade dos Açores, nomeadamente no que se referia à investigação 

das suas qualidades. 

 

Referiu de seguida que a ideia de manter o peixe em cativeiro, num contínuo stress, era um fator 

negativo na perceção dos ambientalistas. Relativamente à exploração de peixe de águas interiores 

o Deputado lembrou a existência dos lagostins da Lagoa das Sete Cidades e Lagoa das Furnas 

que parece não ter qualquer interesse económico. 

 

O Secretário Regional afirmou que a investigação científica era fundamentalpara valorizar os 

subprodutos como os suplementos alimentares e os cosméticos, que podem ser feitos a partir dos 

restos de peixe que neste momento eram depositados em aterro, pagando-se para esse efeito. 

Relativamente ao bem-estar animal o Governante referiu que nos peixes essa questão não era tão 

sensível. 

 

O Deputado Rogério Veiros afirmou que estávamos perante ideias inovadoras mas lembrou que 

as questões relacionadas com a fiscalização eram muito importantes e que onde ainda existiam 

recursos, muito havia a fazer, como era o caso das lapas em determinadas ilhas, seja com a 

Marinha, com a inspeção regional, ou com a utilização de drones. 

 

Relativamente ao porto do Topo, intenção de investimento que vinha do tempo do Dr. Mota 

Amaral, segundo o Deputado, congratulou-se com o lançamento da obra. 
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Por fim questionou o Governante sobre o facto do Entreposto Frigorífico de Velas não aparecer 

neste Plano. 

 

O Secretário Regional afirmou que a fiscalização terá de ser acrescida onde existirem recursos e 

que por isso o Governo ia ter essa prioridade, em parceria com a Marinha e pela utilização de 

drones que, nesta primeira fase, seriam fretados a empresas da especialidade. 

 

Relativamente ao porto do Topo o Governante confessou que, numa primeira análise, lhe 

pareceu um gasto excessivo, mas que agora entende que era um investimento com potencial 

invulgar, criando um triângulo virtuoso entre S. Jorge, Terceira e Graciosa. 

 

Reconheceu que o Entreposto Frigorífico de Velas estava em mau estado mas que existiam 

verbas para esse efeito no orçamento da Lotaçor. 

 

O Deputado Luís Garcia, referindo-se ao conhecimento científico e ao protocolo com o IMAR, 

perguntou se estava prevista a substituição da embarcação Arquipélago. Pediu ao Governante que 

especificasse melhor a ação 3.2.1 (Portos da Região) e esclarecesse o que se tratava a ação 3.2.12 

(Construção de oficina de embarcações na Praia da Vitória).  

 

Perguntou ainda quais eram as condições e os critérios para aceder ao abate de embarcações e se 

seria a Escola do Mar a responsável pela formação nas pescas e que modelo seria aplicado. 

 

O Membro do Governo esclareceu que a investigação científica era fundamental para 

acompanhar as espécies em declínio. Sobre o navio Arquipélago referiu que tem servido os 

interesses da Região e que, neste momento, registava algumas limitações operacionais, como por 

exemplo para operar com um ROV ou com ondulações superiores a 5 metros. Informou que 

tinha sofrido recentemente uma remodelação, mas se houver uma compra de uma nova 

embarcação será sempre em parceria e isso até poderia gerar receita para a Região. 

 

Relativamente à ação 3.2.1, com 3,8 milhões de euros, o Secretário Regional deu a conhecer que 

se tratava da verba atribuída por protocolos celebrados coma as Associações de Pesca, Juntas de 

Freguesias, Lotaçor e Portos dos Açores, para a limpeza e manutenção dos portos, casas de 

aprestos, gruas e outros equipamentos. 

 

No que concerne à ação 3.2.12, com 200 mil euros, o Governante esclareceu que se tratava da 

conclusão de uma oficina para uso comum no porto de pescas da Praia da Vitória. 
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Sobre os apoios aos abates referiu que uma das condições tinha a ver com o prazo imposto pelos 

apoios recebidos. 

 

Sobre a Escola do Mar, o Secretário Regional informou que iria dar formação nas pescas e que 

isso até podia trazer mais-valias para a Região, mas que a formação prevista era descentralizada, 

feita, portanto, em todas as ilhas. 

 

O Deputado António Pedroso afirmou que a ação 3.2.13 apenas previa 250 mil euros para o 

Porto do Topo. O Deputado questionou o Governante sobre a afetação das verbas previstas no 

projeto 3.2 relativamente a S. Jorge e o Secretário Regional respondeu que se tratavam de 

protocolos com outros agentes relacionados com os portos de pesca. 

 

O Deputado Aníbal Pires, referindo-se à aquicultura, perguntou se o mapeamento previsto era só 

para zonas marinhas ou se previa também zonas terrestres, reforçando que esta atividade tem 

impactos ambientais negativos. 

 

Felicitou o Governo e o Partido Socialista pela profunda alteração de posição relativamente ao 

porto do Topo e perguntou se o Governante acreditava ser possível fazer o projeto e lançar 

aquela estrutura apenas com 250 mil euros. 

 

Relativamente à fiscalização, o Deputado achava fundamental reforçar os meios mas essa 

obrigação cabia à República. Recordou que muito recentemente a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores exigiu o reforço dos meios aéreos e marítimos. De seguida 

perguntou se acreditava que uma linha de denúncia anónima resolveria o problema. 

 

O Secretário Regional informou que a identificação de locais para a prática da aquicultura, nesta 

primeira fase, era só em áreas marinhas. Relativamente ao impacto ambiental referiu que era 

fulcral considera-lo, mas que já existiam leis que balizavam esses aspetos. 

 

Relativamente ao porto do Topo, o Governante informou o Deputado que se tinha tratado do 

cumprimento de uma promessa eleitoral e que os 250 mil euros previstos na ação eram os 

necessários para executar o previsto. 

 

O Membro do Governo referiu também que as ações de fiscalização tinha aumentado 16% 

comparativamente ao ano anterior, mas que era necessário pedir mais meios, para aumentar a 

eficácia. Relativamente à linha de denúncia anónima, reconheceu que não era da “melhor ética”, 

mas não deixava de ser um instrumento que poderia funcionar bem. 
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O Deputado Aníbal Pires concluiu que se inferia das declarações do Secretário Regional que 

sobre o navio Arquipélago pouco ou nada tinha sido feito e que, se assim fosse, a proposta 

incluída no Plano de 2014 não tinha sido executada. 

 

O Governante referiu que o navio Arquipélago é fulcral para o estudo das pescas e que este 

cumpria as necessidades da Região. Afirmou, no entanto, que existe um estudo em curso sobre 

esta matéria, já com a primeira fase concluída, mas que em 2015, a sua substituição não iria ser 

equacionada. 

 

A Deputada Zuraida Soares começou por referir que para 2015 se previa duas prioridades, 

segundo o Governo: fiscalização e formação. Mas quando se questiona o Governo percebe-se 

que tudo vai ficar na mesma. Perguntou de seguida como ponderava o Governo cumprir a lei e 

fazer com que haja contratos de trabalho na pesca. 

 

O Secretário Regional respondeu que havia um aumento dos ações de formação e mais 

conteúdos nesses cursos. Relativamente ao vínculo laboral, o Governante afirmou que essa 

situação era preocupante, nomeadamente nas comunidades onde existiam pescadores a mais e 

que essa inversão só poderá ser feita com propostas pedagógicas e mobilidade social, o que o 

Governo deveria estimular. 
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4) Secretaria Regional do Turismo e Transportes 

 

Da leitura dos documentos conclui-se o seguinte: 

 

Programa 4 – Desenvolvimento do Turismo 

 

                                               PROGRAMA 4 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                              Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico      8 088 894         14 562 095            22 650 989    

4.2. Qualificação e Valorização da Oferta      2 646 143                2 646 143    

    
    10 735 037         14 562 095            25 297 132    
 

 
 

Este Programa concentra um conjunto de ações em dois Projetos: Promoção e Desenvolvimento 

Turístico e Qualificação e Valorização da Oferta. 

 

Ao nível do primeiro projeto, é dada prioridade ao Desenvolvimento do Destino, sendo o 

montante de investimento público de 9,3 milhões de euros e ao Incremento de fluxos turísticos, 

com um investimento de 9 milhões de euros. 
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Relativamente ao segundo projeto, destacamos o montante previsto para a Qualificação do 

produto Natureza e Mar, com cerca de 1,1 milhões euros com origem no Plano. 

 

Programa 10 – Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas 

 

                         PROGRAMA 10 - TRANSPORTES, ENERGIA E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS           Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

10.5. Infraestruturas e Equi Portuários e Aeroportuários        8 066 032       13 192 141        21 258 173    

10.6. Gestão dos Aeródromos Regionais        1 290 000         1 100 000          2 390 000    

10.7. Ser Púb de Transp Aéreo e Mar Inter-Ilhas      55 750 000       21 250 000        77 000 000    

10.8. Dinamização dos Transportes        1 460 000           1 460 000    

10.9. Eficiência Energética        1 221 050           1 221 050    

10.16. Coesão Territorial - Transportes      11 500 000         11 500 000    

    
      79 287 082       35 542 141      114 829 223    

 

 

 
Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em cinco Projetos descritos no 

gráfico acima. 
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No Projeto Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários, a ação com maior nível 

de investimento, no valor de 6,7 milhões de euros, é o reordenamento do Porto de Velas, 

seguindo-se o Reordenamento do Porto, Marina e Baía da Horta, com 4,6 milhões de euros. 

 

Ao nível do Projeto Gestão dos Aeródromos Regionais está prevista uma única ação, cujo 

montante previsto é de 2,4 milhões de euros (2,8 milhões de euros em 2014), 1,3 milhões de 

euros provenientes do Plano e 1,1 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

O Projeto com montante mais elevado é do Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo, 

onde se prevê um investimento de 77 milhões de euros (43,3 milhões de euros em 2014). Neste 

destaca-se a ação de Apoio ao Transporte Marítimo de Passageiros com um investimento de 25 

milhões de euros (23,9 milhões de euros em 2014), havendo uma outra ação com 42 milhões de 

euros (19,3 milhões de euros em 2014) destinados à Concessão das Rotas Aéreas Inter-Ilhas. 

 

Audição do Secretário Regional do Turismo e dos Transportes 

 

O Secretário Regional do Turismo e Transportes abordou os Programas da sua competência, 

nomeadamente os Programas 4 – Desenvolvimento do Turismo e 10 – Transportes, Energia e 

Infraestruturas Tecnológicas, onde se incluem os seguintes projetos: 

 

Programa 4 - Desenvolvimento do Turismo 

 4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico  

 4.2. Qualificação e Valorização da Oferta 

 

Programa 10 - Transportes, Energia e Infraestruturas Tecnológicas 

 10.5. Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuárias 

 10.6. Gestão dos Aeródromos Regionais 

 10.7. Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas 

 10.8. Dinamização dos Transportes 

 10.9. Eficiência Energética 

 

Após a exposição por parte do Governante foram várias as questões colocadas. 

 

O Deputado Aníbal Pires começou por afirmar que estava satisfeito por não ver nada sobre jogo 

de casino e golfe. De seguida verificou que quase metade da verba destinada ao Projeto 

Promoção e Desenvolvimento Turístico estava alocada à ação 4.1.8 (Desenvolvimento do 
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destino) e por isso pediu que informasse quais os contratos realizados anualmente e se havia 

algum estudo sobre o impacto da procura do destino. 

 

O Governante informou que o contrato para a promoção no exterior a realizar com a Associação 

de Turismo dos Açores estava nessa ação, assim como as verbas destinadas à Escola Turística e 

Hoteleira dos Açores e ao Observatório do Turismo dos Açores. 

 

O Deputado Paulo Estevão referiu que em Plenário da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores tinha sido afirmado que a ampliação e reordenamento do Porto da Casa, 

no Corvo, teria um custo de 12 milhões de euros, mas no Plano para 2015 só apareciam 2,2 

milhões de euros e perguntou o que estava previsto executar e em quantas fases. 

 

O Secretário Regional informou que a obra será paga consoante a execução e que estava previsto 

executar 20% da obra em 2015 e que esta teria apenas uma única fase. 

 

O Deputado Miguel Costa perguntou se as novas ações do programa 4 tinham a ver com algum 

ajustamento do turismo ou definição de novas estratégias depois de conhecidas as novas 

obrigações de serviço público de transporte aéreo entre o Continente, Açores e Madeira. 

Perguntou, também, o que estava a ser feito para a qualificação dos recursos humanos e alterar a 

sazonalidade do turismo. 

 

O Secretário Regional confirmou que existia uma nova realidade e que a estratégia tinha a ver 

com o aproveitamento das novas oportunidades que as novas obrigações de serviço público 

trazem para canalizar novos fluxos turísticos. 

 

O Governante recordou que as novas obrigações de serviço público de transporte aéreo tinham 

em conta a salvaguarda de residentes e estudantes, em primeiro lugar, e que as operadoras tinham 

de encontrar uma estratégia para rentabilizar as suas operações. 

 

Referiu ainda que a sazonalidade existente não era um exclusivo dos Açores. Muitos outros 

destinos têm esta dificuldade, mas era necessário utilizar os meios e os mecanismos ao nosso 

dispor para atenuar este efeito. 

 

Anunciou que a SATA tinha lançado uma campanha agressiva ao oferecer, até Março de 2015, 

20000 lugares a 88 euros de e para a Região. Foi também lançada uma campanha para o mercado 

alemão destinado a famílias, cujos filhos não pagavam a viagem. 
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Relativamente aos recursos humanos, o Secretário Regional referiu que a formação era feita pela 

ATA e pela Escola de Formação Turística e Hoteleira, mas que o acolhimento era uma obrigação 

de todos nós. “O Turismo só será bom para quem cá vier se tivermos a consciência da 

importância da cultura de hospitalidade”, disse. 

 

O Deputado António Pedroso sublinhou a redução de 38% nas verbas do Plano destinadas ao 

turismo e as alterações nas ações. Perguntou se isso significava uma alteração de estratégia. Quis 

saber ainda se havia intenção de aumentar o número de trilhos pedestres. 

 

O Secretário Regional respondeu que havia um aumento do investimento público e que isso 

significava um reforço no destino Açores e que a estratégia era consolidar todo o investimento 

feito e potenciar as novas oportunidades para desenvolver e dar notoriedade ao destino. 

 

Sobre os trilhos pedestres, o Governante informou o Deputado que a estratégia passava pela 

consolidação dos existentes (cerca de 600 Km) e reforçar a sua manutenção e conservação, de 

acordo com a Comissão de Avaliação de Trilhos, para manter a sua reconhecida qualidade. 

 

O Deputado Jorge Macedo perguntou se já tinham apurado a dívida à SATA em 31/12/2013, se 

tinha o estudo em sua posse, como alegadamente se dizia que tinha, sobre a construção dos 

navios de 115 metros para navegar a 25 nós e se a Marina da Barra estava prevista neste Plano 

para 2015. 

 

O Governante informou que a Marina da Barra estava prevista no âmbito da Secretaria Regional 

do Mar, Ciência e Tecnologia. 

 

De seguida informou a Comissão, relativamente ao assunto da dívida à SATA, que neste 

momento havia um grupo de trabalho com técnicos da sua Secretaria, da Vice-Presidência e da 

SATA que contavam apurar esse valor até ao final do corrente ano, mas que, de todo o modo, 

havia um reforço da verba destinada ao serviço público de transporte aéreo inter-ilhas para 

acautelar essa questão. 

 

No que se referia à aquisição dos dois navios, o Governante afirmou que esta era uma decisão 

política porque o Governo queria um sistema de transporte marítimo inter-ilhas para passageiros 

e cargas. 

 

O Deputado Jorge Macedo mostrou a sua estranheza pelo facto de a 4 de Novembro de 2014 

ainda não se saber qual o montante em dívida à SATA a 31 de Dezembro de 2013. Relativamente 
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ao estudo dos transportes de passageiros inter-ilhas o Deputado perguntou se o tinha desde 

Fevereiro de 2013. 

 

O Secretário Regional enfatizou que só quem não tinha a noção da complexidade do apuramento 

da dívida do Governo à SATA podia ficar admirado, reafirmando que quando estiver concluída 

essa contabilização a Região pagará o devido. 

 

Sobre o transporte marítimo, o Governante afirmou que era importante sabermos se o queremos 

ou não e que neste caso a opção política foi avançar. Relativamente ao estudo, o Governante 

informou que naturalmente o tinha e que tomava decisões com base em estudos fundamentados 

e não em artigos de jornal. 

 

A Deputada Zuraida Soares perguntou para quando a fusão da Atlanticoline com a Transmaçor 

aprovada em Plenário. 

 

O Secretário Regional disse, sobre esta matéria, que o objetivo se mantinha e que a operação já 

tinha sido conciliada este verão, nomeadamente a partilha de rotas. Referiu que a Transmaçor 

tinha capitais privados e que, por isso, se tinha registado um atraso na fusão por questões de 

ordem jurídica. 

 

O Deputado Aníbal Pires demonstrou alguma satisfação pelos investimentos no programa 10 

mas perguntou porque tinha desaparecido a ampliação da pista do aeródromo da Graciosa, 

sabendo-se que existe alguma penalização devido às suas dimensões. 

 

Sobre a verba destinada à concessão das rotas inter-ilhas o Deputado referiu que não importava 

se era pouco ou muito, mas se essa verba se destinava ou não a liquidar contas antigas. 

 

O Deputado Paulo Estevão quis saber se no Projeto 4.1 (Promoção e Desenvolvimento 

Turístico) se podia indicar um investimento para a ilha do Corvo. 

 

O Governante afirmou que este projeto destinava-se a valorizar o que de melhor temos e que, 

como tal, o Corvo também estava inserido nessa desagregação. O Corvo, segundo o Membro do 

Governo, era uma grande referência na observação de aves, sendo mesmo uma grande referência 

a nível Açores. Era intenção transformar este nicho numa grande referência a nível Nacional e da 

Europa. Esclareceu ainda que a desagregação desta rúbrica era feita pelo número de camas. 
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Sobre o novo modelo de transporte entre o Continente, Açores e Madeira, o Governante referiu 

que os Açores passavam a ser encarados como um destino único, sendo o preço igual para 

qualquer uma das ilhas. 

 

Sobre o aeroporto da Graciosa, o Secretário Regional informou que estava previsto aumentar a 

sua segurança e eficiência, nomeadamente a construção da torre de controlo e a ampliação e 

requalificação da aerogare.  
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CAPITULO II 

APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2015 

 

1. ENQUADRAMENTO DO ORÇAMENTO PARA 2015 

 

A Proposta de Orçamento para 2015, analisada nesta Comissão contempla, como está definido 

no artigo 4.º da Lei 79/98 de 24 de Novembro, o princípio do equilíbrio orçamental, o que quer 

dizer que as receitas efetivas cobrem a totalidade das despesas efetivas, e foi elaborado no âmbito 

do disposto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e da Lei de 

Finanças das Regiões Autónomas, contendo as disposições que lhe são aplicáveis de acordo com 

o previsto no Orçamento de Estado para o ano de 2015. 

 

A proposta de Orçamento para 2015, apresentada pelo Governo dos Açores a esta Assembleia, 

prevê um valor de 1.386 milhões de euros (1.298,7 milhões de euros em 2014), dos quais 198,9 

milhões de euros (182,2 milhões de euros em 2014) respeitam a operações extraorçamentais. 
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2. ORÇAMENTO DA RECEITA 

 

A Receita Total prevista para 2015, sem as operações extraorçamentais, atinge o valor global de 

1.187,7 milhões de euros (1.116,5 milhões de euros em 2014). 

 

As Receitas Efetivas, neste ano, atingem o valor de 1.118,6 milhões de euros (1.067,3 milhões 

de euros em 2014). Estas receitas estão desagregadas em três agrupamentos: receitas próprias, 

transferências do Orçamento de Estado e transferências da União Europeia, correspondentes às 

três fontes de financiamento do orçamento regional. 

 

As Receitas Próprias estão estimadas em 673,4 milhões de euros (628,4 milhões de euros em 

2014), e cobrem, pela primeira vez 60,02% do total das receitas efectivas, abrangendo duas 

componentes essenciais – as receitas fiscais e outras receitas próprias. 

 

As Receitas Fiscais atingem uma previsão orçamental de 639,4 milhões de euros (597,1 milhões 

de euros em 2014), 95% do respetivo total (o mesmo que em 2014)). Esta estimativa foi efetuada 

tendo em conta as taxas previstas para cada um dos respetivos impostos constante no 

Orçamento de Estado para 2015. 

 

Os Impostos diretos atingem uma previsão orçamental de 242,6 milhões de euros (232,4 

milhões de euros em 2014), mais 4,4% do valor estimado para 2014. Destes impostos, o mais 

significativo é o IRS com uma estimativa de 192,6 milhões de euros (181,7 milhões de euros em 

2014), mais 2,4% comparativamente à execução estimada para 2014. O IRC estimado atinge 50 

milhões de euros (50,7 milhões de euros em 2014). 

 

Dos Impostos Indiretos, cuja previsão global é de 396,8 milhões de euros (364,6 milhões de 

euros em 2014), representa mais 3,1% face ao valor provisório da execução de 2014. Especial 

destaque merece, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) com 278,6 milhões de euros, 

mais 8,8% do que o valor previsto para 2014 e o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) com 

o valor previsível de 50,5 milhões de euros (46,7 milhões de euros em 2014). Acrescem ainda, as 

previsões para os Imposto sobre o Tabaco, estimado em 33,9 milhões de euros (31,5 milhões de 

euros em 2014), sobre Veículos, na ordem dos 4,9 milhões de euros (3,9 milhões de euros em 

2014), do Selo, cuja receita previsível é de 18,1 milhões de euros (17,3 milhões de euros em 2014) 

e de Circulação, cuja receita poderá atingir os 4,7 milhões de euros (4,1 milhões de euros em 

2014).   
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Para Outras Receitas Próprias, estima-se um valor de 34 milhões de euros (31,3 milhões de 

euros em 2014), constituídas por um conjunto de receita de diversas naturezas, sendo algumas de 

matriz continua e anual. 

 

As Transferências do Orçamento do Estado estão previstas em 251,0 milhões de euros (251,4 

milhões de euros em 2014), cerca de 22,4% do total da receita efetiva, sendo 179,3 milhões de 

euros (179,6 milhões de euros em 2014), referente à compensação dos custos de insularidade e 

71,7 milhões de euros (71,8 milhões de euros em 2014), relativos ao Fundo de Coesão. 

 

As Transferências da União Europeia que se prevê, em 2015, no âmbito de cofinanciamento 

de projetos de investimento diretamente executados pelo Governo dos Açores, capítulo 50, 

ascendem a um valor global de 194,2 milhões de euros (187,5 milhões de euros em 2014), cerca 

de 17,4% do total da receita efetiva. 

 

As Operações Extraorçamentais têm um montante estimado de 198,9 milhões de euros (182,2 

milhões de euros em 2014), assim repartidos: 41,1 milhões de euros (31,1 milhões de euros em 

2014) em operações de tesouraria e 157,8 milhões de euros (151,1 milhões de euros em 2014) em 

outras operações de tesouraria. 
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3. ORÇAMENTO DA DESPESA 

 

O valor global da despesa estimada para o ano de 2015 atinge os 1.386,7 milhões de euros 

(1.298,7 milhões de euros em 2014), abrangendo operações extraorçamentais, cuja previsão se 

cifra em 198,9 milhões de euros (182,2 milhões de euros em 2014). 

 

As despesas correntes representam 57,7% do total das despesas, seguindo-se as despesas do 

Plano com 42,3% e as despesas de capital com 0,1%. Esta realidade encontra-se demonstrada no 

quadro seguinte, onde são apresentados os valores em euros das diversas despesas, bem como, a 

sua contribuição percentual para a despesa global, não considerando a dotação provisional, os 

passivos financeiros e as operações extraorçamentais. 

 

 

Despesas Despesas Dotação em Euros % 

Despesas correntes 668.068.485 57,7% 

Despesas de capital 1.003.200 0,1% 

Despesas do plano 489.523.582 42,3% 

TOTAL 1.158.595.267 100% 

 

As Despesas Correntes ascendem a 668,1 milhões de euros (657,5 milhões de euros em 2014), 

sendo que as transferências e as despesas com pessoal, que diminuíram 0,2% face a 2014, 

representam 93,8% daquele valor. As despesas de funcionamento aumentam relativamente ao 

previsto para 2014, devido, exclusivamento, à transferência para o Serviço Regional de Saúde em 

mais 15 milhões de euros e a incorporação de mais 2,0% do valor do Complemento Regional de 

Saúde.  

 

Para as despesas com as aquisições de bens e serviços está prevista uma dotação global de 15,5 

milhões de euros (15,6 milhões de euros em 2014), menos 1,2% do que o previsto para 2014. 

 

As Despesas de Capital têm uma dotação de 1,0 milhões de euros (1,0 milhões de euros em 

2014), dos quais 0,6 milhões de euros destinam-se à aquisição de bens de capital e 0,4 milhões de 

euros ao financiamento de despesas de capital da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores. 

 

As Despesas de Funcionamento (despesas correntes mais despesas de capital) ascendem a 

669,1 milhões de euros (658,5 milhões de euros em 2014). 
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As Despesas do Plano contempladas no CAP. 50 do Orçamento, totalizam 489,5 milhões de 

euros, (433,5 milhões do que no ano anterior) o que corresponde a mais 12,9% do que o 

orçamentado em 2014.  

 

Classificação Orgânica 

 

A Classificação Orgânica apresenta a despesa pública desagregada pelos respetivos serviços e 

organismos, em virtude das competências que lhes estão atribuídas, para a execução da mesma. 

 

O próximo quadro apresenta, a despesa global orçamentada para 2015, bem como, a sua 

desagregação pelos diversos departamentos regionais, e respetiva comparação com os montantes 

atribuídos em 2014, ajustado à nova orgânica. 

 
 

A Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional da Educação e Cultura representa, no seu 

conjunto, 46,8% do total da despesa pública estimada. 

 

O quadro seguinte apresenta a mesma estrutura orgânica da despesa global, em 2015, não se 

considerando o montante das operações extraorçamentais. 
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O quadro subsequente apresenta as despesas previstas no capítulo 50 do orçamento da Região 

Autónoma dos Açores, para o ano 2015, distribuídas pelos diversos departamentos da 

administração pública. 
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4. ORÇAMENTO DOS FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS 

 

O valor do orçamento consolidado para os Fundos e Serviços Autónomos (FSA) ascende a 558,4 

milhões de euros (424,8 milhões de euros em 2014), dos quais 379,7 (246,9 milhões de euros em 

2014), que representam 68% do total, são afetos aos FSA tutelados pela Secretaria Regional da 

Saúde, com especial realce para a Hospital do Divino Espírito Santo, a Saudaçor, o Hospital de 

Santo Espírito da Ilha Terceira e a Unidade de Saúde da Ilha de S. Miguel. Dos restantes fundos 

destacam-se os tutelados pela Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial, com 71,7 milhões de euros, que representam 12,8% do orçamentado, destacando-se 

o Fundo Regional do Emprego, com 55,8%. 

 

Das despesas globais dos FSA e tendo em conta a classificação funcional, as de carácter social são 

as de maior relevância, representando com 414,8 milhões de euros (74,3%), destacando-se entre 

estas, as despesas de saúde com 377,3 milhões de euros, segurança e ações sociais com 18,7 

milhões de euros, e a educação com 15,2 milhões de euros. 

 

Nas funções económicas, com uma verba prevista de 62,8 milhões de euros, destaca-se a 

agricultura, pecuária, caça e pesca com 25,8 milhões de euros e a indústria e energia com 21,4 

milhões de euros. 

 

Para as outras funções estão previstos 44,1 milhões de euros. 

 

O orçamento dos Fundos e Serviços Autónomos, segundo a sua classificação orgânica:  

 

Departamento Montante Euros % 

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 71 691 748 12,84 

Secretaria Regional da Saúde 379 655 866 67,99 

Secretaria Regional do Turismo e Transportes 38 304 593 6,86 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 18 715 910 3,35 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 20 598 062 3,69 

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 25 990 496 4,65 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 3 474 226 0,62 
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 558 430 901 100 
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5. ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO SECTOR PÚBLICO 

ADMINISTRATIVO 

 

Para 2015 o orçamento consolidado do Sector Público Empresarial para o próximo ano é de 

1.545,6 milhões de euros, conforme quadro abaixo inserido. 

 

Orçamento Consolidado do Sector Público Administrativo 

Receitas Correntes 956,6 Despesa Correntes 
          

942,1   

Receitas de Capital 384,2 Despesas de Capital 
          

401,8   

Outras Receitas 4,1 Operações Extra-Orçamentais 
          

201,7   
 
Operações Extra-Orçamentais 201,7     
        
Total da Receita       1 546,6   Total da Despesa       1 545,6   

 

 

 

6. DÍVIDA PÚBLICA REGIONAL 

 

6.1. Dívida Direta 

 

No final do ano de 2013, o stock da dívida da Região Autónoma dos Açores atingiu o valor de 

443,7 milhões de euros (412,3 milhões de euros no final de 2012). Importante referir que, para o 

ano de 2014, e de acordo com o nº 1 do artigo 142º da Lei nº 66-B/2012 de 31 de Dezembro, a 

Região ficou impossibilitada de contrair novos empréstimos, incluindo formas de dívida que 

impliquem o aumento do seu endividamento líquido, excecionando, o número 2, as situações 

decorrentes do financiamento de projetos que contam com a comparticipação de Fundos 

Comunitários. 

 

A decomposição da dívida direta é, de acordo com a conta da Região Autónoma dos Açores de 

2013, a seguinte (em euros): 
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Os juros da dívida pública pagos até 31 de Dezembro de 2013, totalizaram a quantia de 14,6 

milhões de euros (15,3 milhões de euros até 31 de Dezembro de 2012). 

 

A evolução dos juros, amortizações e outros encargos correntes da dívida pública, entre 2008 e 

2013, é a seguinte: 

 
 

6.2. Avales 

 

Em 31 de Dezembro de 2013, as responsabilidades da Região Autónoma dos Açores com avales 

era de 487,7 milhões de euros (458,2 milhões de euros em 31 de Dezembro de 2012). 

 

 

Para o ano 2014 foi definido o plafond de avales em 270,0 milhões de euros. Para 2015 o plafond de 

avales é de 145 milhões de euros.  
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7. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL 

 

O Sector Empresarial Regional detém um total de 40 empresas, sendo 17 com participação 

direta, 11 com capital exclusivamente público, 9 com participação maioritária, 8 com participação 

minoritária superior a 10% e 2 com participação minoritária inferir a  

  

 

 

7.1. GRUPOS EMPRESARIAIS: 

 

 Grupo EDA – 5 empresas; 

 Grupo SATA – 6 empresas; 

 Grupo Portos dos Açores – 3 empresas; 

 Grupo Lotaçor – 4 empresas; 

 Grupo Ilhas de Valor – 3 empresas. 

 

7.2. EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DIRETA (total do capital): 

 

 SATA SGPS, SA 

 Potos dos Açores, SA 

 Lotaçor, SA 

 SPRIH, SA – habitação e infraestruturas; 

 Saudaçor, SA – sector da saúde; 

 Azorina, SA – ambiente; 

 SDEA, EPER – conceção de políticas para estimular o desenvolvimento económico); 

 Hospital Divino Espírito Santo, EPE – área da saúde; 

 Hospital de Santo Espírito, EPE – área da saúde; 

 Hospital da Horta, EPE – área da saúde; 

 IROA, SA – área agrícola; 
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7.3. EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DIRETA MAIORITÁRIA: 

 

 Pousadas da Juventude dos Açores, SA; 

 EDA, SA; 

 Transmaçor, SA; 

 Teatro Micaelense, SA; 

 Ilha de Valor, SA. 

 

 

7.4. ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS (participação direta): 

 

 INOVA; 

 ENTA; 

 Associação de Turismo dos Açores; 

 Observatório Regional do Turismo; 

 Associação Portas do Mar, SA; 

 AAFTH; 

 Associação Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel. 

 

7.5. ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS (participação indireta): 

 

 Fundação Eng. José Cordeiro; 

 AGESPI - Associação para a Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira. 
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CAPITULO III 

PARECER 

 

Após a análise do documento a Comissão deliberou aprovar, por maioria, a proposta de Plano 

Anual Regional para 2015, com os votos a favor do PS, com os votos contra do PSD e as 

abstenções, com reserva de posição para Plenário, do CDS-PP e do PPM. 

 

Após a análise do documento a Comissão deliberou aprovar, por maioria, a proposta de 

Orçamento para 2015, com os votos a favor do PS, com os votos contra do PSD e as 

abstenções, com reserva de posição para Plenário, do CDS-PP e do PPM. 

 

 

                 O Relator 

 

                                    

                    ____________________________  

                                 José Ávila   

 

         

 

O presente relatório foi aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

                                     O Presidente 

 

         

                                                                                ______________________________ 

                             Francisco Vale César  






































































































































































































































































