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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 9 de março de 2017, na delegação 

da Madalena do Pico, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com 

o objetivo de dar parecer final sobre a Proposta de Plano para 2017, sobre o Orçamento 

para 2017 e as Orientações de Médio Prazo para 2017-2020, dando assim cumprimento 

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

Autónoma dos Açores. 

 

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 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; 

b) Programa 10 - Habitação; 

c) Programa 12 – Prevenção de Riscos e Proteção Civil; 

d) Programa 14 – Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas; 

e) Programa 16 - Relações Externas e Comunidades.  

 

A Comissão Permanente 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 2017, o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 

2017 e as Orientações de Médio Prazo para 2017/2020, com os votos favoráveis do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista e com a abstenção e reserva para plenário do PSD, do 

CDS-PP e do PCP. 
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A Comissão Permanente de Assuntos Sociais emitiu parecer sobre os documentos 

apresentados, analisando os seguintes programas e financiamento: 

 

a) Programa 5 – Investigação, Desenvolvimento e Inovação; 

b) Programa 6 – Educação, Cultura e Desporto; 

c) Programa 7 – Juventude; 

d) Programa 8 – Desenvolvimento do Sistema de Saúde; 

e) Programa 9 – Solidariedade Social. 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com os votos 

favoráveis do PS, votos contra do PSD e do PPM, e com a abstenção com reserva de 

posição para plenário do CDS-PP, emitir parecer favorável à aprovação da Proposta do 

Plano Regional Anual para 2017, do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 

2017 e as Orientações de Médio Prazo para 2017/2020, nas áreas da sua competência. 

 

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

tendo apreciado os seguintes programas e sua cobertura orçamental: 

 

a) Programa 1 - Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; 

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

c) Programa 3 - Pescas e Aquicultura; 

d) Programa 4 - Turismo; 

e) Programa 11 – Ambiente e Energia; 

f) Programa 13 - Assuntos do Mar; 

g) Programa 14 - Transportes, Obras Públicas 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 2017, com os votos 

favoráveis do PS, com os votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário 

do CDS/PP e do BE; 

2. Aprovar, por maioria, a proposta de Orçamento para 2013, com os votos favoráveis 

do PS, com os votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário do 

CDS/PP e do BE; 
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3. Aprovar, por maioria, a proposta de Orientações de Médio Prazo para 2013 – 2016, 

com os votos favoráveis do PS, com os votos contra do PSD e abstenção com reserva 

para plenário do CDS/PP e do BE; 

 

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

da sua competência, e sua cobertura: 

 

a) Programa 1 – Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; 

b) Programa 11 – Ambiente e Energia; 

c) Programa 15 – Informação e Comunicação. 

 

A Comissão Permanente 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 BE, emitir por maioria parecer favorável à Proposta 

de Decreto Legislativo Regional e às Orientações de Médio Prazo para 2017-2020, 

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 BE, emitir por maioria parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Plano Anual Regional para 2017, nas áreas de 

competência da Comissão; 

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

para Plenário do PSD, CDS-PP e BE, emitir por maioria parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2017, nas áreas de competência 

da Comissão. 

 
Anexam-se a este documento os relatórios e pareceres das Comissões Permanentes da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, bem como os pareceres 

recebidos na Assembleia e emitidos pelas seguintes entidades: 

 

 Pareceres solicitados e entregues pelo Governo Regional dos Açores: 

 
- CGTP 

- UGT 

- Câmara Comércio e Indústria dos Açores 

- AICOPA 
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- Federação Agrícola dos Açores 

- Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias 

- União Regional das Misericórdias 

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

- Universidade dos Açores 

- Representantes da RAA no Conselho Económico e Social 

- Conselho de Ilha de Santa Maria 

- 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 de S. Jorge 

- Conselho de Ilha de Santa Maria 

- Conselho de Ilha do Faial 

- Conselho de Ilha do Corvo 

- Conselho de Ilha das Flores 

- Conselho de Ilha da Graciosa 

- Conselho de Ilha do Pico 

 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigo 54.º, n.º 5, alínea d), e 56.º, n.º2, alínea 

a), da Constituição da República, no artigo 124.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Resolução n.º 15/2003/A, 

de 26 de novembro, conjugado com o disposto no artigo 16.º do Anexo da Lei n.º 

35/20014, de 20 de junho, a Comissão Permanente de Economia, colocou em apreciação 

pública, a Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 3/XI – “Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2017”, no âmbito da participação das comissões de 

trabalhadores e associações sindicais no processo de elaboração da legislação de 

trabalho. 
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1º.  CAPÍTULO –  APRECIAÇÃO E PARECERES SOBRE O PLANO REG IONAL 

PARA 2017 E ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2017-2020  

 

 

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, bem como as Orientações de Médio 

Prazo. 

 

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 e as Orientações de Médio Prazo no âmbito 

das competências definidas. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO REGIONAL PARA 2017 E 

DAS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO PARA 2017-2020 NO PROGRAMA 

DO XII GOVERNO REGIONAL 

 

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

Governo Regional, consubstancia-se, no âmbito das Orientações de Médio Prazo para 

2017-2020, na identificação de quatro Grandes Objetivos que enquadram a sua 

operacionalização através de 16 Programas de investimento, que por sua vez integram 

89 projetos e 518 ações. 

 

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

Governação” preconiza uma autonomia forte e de futuro, sendo um fator de coesão e 

unidade nacional, pelo que, como forma democrática e moderna de “livre administração 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|7 
 

 

dos Açores pelos Açorianos”, é a melhor e mais digna forma de honrar a nossa História, 

corresponder às nossas aspirações históricas e garantir o nosso desenvolvimento. Refere 

que, ao longo dos últimos anos, foi possível consolidar, de forma muito significativa, um 

percurso de Autonomia e de Progresso. 

 

No Capítulo “Território e Recursos Endógenos” é referido que os Açores são, hoje, 

reconhecidos, nacional e internacionalmente, pelo elevado nível de qualidade ambiental 

e pelo potencial dos seus recursos naturais endógenos. Ao longo dos últimos anos, foram 

criadas estruturas e instrumentos legislativos que sustentam a regulação do ambiente, 

abrangendo a qualidade ambiental, a conservação da natureza, os recursos hídricos e o 

ordenamento do território. 

 

Estes mecanismos contribuíram para um salto qualitativo da Região em termos 

ambientais, ao mesmo tempo que foram implementadas políticas e ações cujo impacto 

se estende muito além dos seus efeitos imediatos e que concretizam o desígnio coletivo 

de criação de condições para a preservação da qualidade ambiental e dos recursos 

naturais e de aposta no desenvolvimento sustentável do arquipélago. 

 

O Capítulo “Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida” propõe o 

desenvolvimento de políticas que contribuam para que Açores continue o trabalho 

desenvolvido, no sentido de se tornar, um território cada vez mais socialmente coeso e 

sustentável.  

 

O trabalho a desenvolver, concertado e articulação com os diversos atores, deve ser 

entendido como um conjunto de medidas de política social ativa, que impulsiona o 

trabalho de parceria alargada para o desenvolvimento social da Região, com especial 

incidência sobre o combate à pobreza e exclusão social. 

 

No Capítulo “Economia, Competitividade e Inovação” destaca que a economia regional 

tem de prosseguir num caminho de sustentada competitividade, salvaguardando o 

papel fundamental que as empresas açorianas têm na criação de emprego e de riqueza, 

da aposta numa economia baseada no conhecimento e na inovação, assegurar a 

transformação das ideias inovadoras em novos produtos e serviços que criem riqueza e 

emprego de qualidade. 
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Assim, nas Orientações de Médio Prazo para 2017-2020, foram definidos quatro Grandes 

Objetivos, a saber: 

 

OBJETIVO 1 - Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no 

Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo.  

 

A este objetivo geral associam-se as políticas de Fomento da Competitividade, do 

Emprego e da Qualificação Profissional, da Eficiência Administrativa, da Agricultura e 

Florestas e Desenvolvimento Rural, das Pescas e Aquicultura, do Turismo e da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação; 

 

OBJETIVO 2 - Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades.  

 

Neste objeto agregam-se as Políticas sectoriais no âmbito da Educação, da Cultura, do 

Desporto, da Juventude, da Saúde, da Solidariedade Social e da Habitação; 

 

OBJETIVO 3 - Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do 

Território.  

 

Este objetivo contempla as políticas sectoriais do Ambiente e Energia, da Prevenção de 

Riscos e Proteção Civil, dos Assuntos do Mar, dos Transportes, Obras Públicas e 

Infraestruturas Tecnológicas; 

 

OBJETIVO 4 - Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição dos 

Açores no Exterior e Aproximar as Comunidades. 

 

As áreas de incidência deste objetivo são as relativas à Informação e Comunicação e às 

Relações Externas e Comunidades. 

 

O primeiro Objetivo pretende, por um lado, conferir alguma resiliência aos pilares da 

economia regional e, em paralelo, adaptar a economia regional e as suas empresas ao 

novo ambiente.  
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No quadro da política de incentivos para o período 2014-2020, foi desenvolvido um 

conjunto de medidas inseridas no sistema de incentivos à atividade económica que 

assumirá uma importância estratégica na dinamização do investimento privado e no 

desenvolvimento regional assente, sobretudo, numa economia baseada no 

conhecimento, por forma a tornar efetivo o potencial de novos setores de atividade 

económica, associado ainda ao acréscimo de valor dos setores tradicionais, no 

incremento da produção de bens transacionáveis, bem como no desenvolvimento de 

competências conducentes a uma maior competitividade das empresas açorianas. 

 

Também o empreendedorismo merece um especial destaque. Na continuação do 

trabalho que se tem vindo a desenvolver, considera-se fundamental a criação de 

condições de fomento do empreendedorismo por forma a termos nos Açores uma 

sociedade empreendedora, capaz de identificar oportunidades de negócio e de 

implementar modelos de negócio que incorporem conhecimento e inovação. 

 

Constituindo-se como sustentáculos de uma economia baseada no conhecimento, a 

inovação e o empreendedorismo apresentam-se como fatores estratégicos de um modelo 

de desenvolvimento regional que tem como vetores estruturantes a criação de valor e a 

diferenciação da produção. 

 

O segundo Objetivo tem como propõe-se a criar a igualdade de oportunidade, a 

igualdade de rendimentos e o desenvolvimento do potencial económico local, 

garantindo a cobertura e a qualidade dos sistemas de educação e de formação. 

 

O progresso no domínio da qualificação da população é um caminho geracional que 

prossegue e intensifica-se com diversas medidas, não só com reflexo nas infraestruturas 

e condições materiais e físicas de base, com expressão no planeamento da despesa 

pública, mas também ao nível imaterial da organização e funcionamento dos sistemas, 

proporcionando a universalização do ensino pré-escolar, medidas de combate ao 

insucesso e abandono escolar e no acesso ao ensino superior.  

 

Ao nível do emprego promovem-se o estabelecimento relações laborais estáveis e 

duradouras, essenciais para o aumento da produtividade e competitividade e também 
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outras com impacte financeiro ao nível da facilitação da contratação e de criação de 

novos postos de trabalho.  

 

Desenvolvem-se ainda medidas de qualificação da população adulta, diagnosticando e 

encaminhando para percursos de formação individual que permitam reforçar a inclusão 

e melhorar a empregabilidade dos ativos menos qualificados, sobretudo dos 

desempregados de longa duração. 

 

A universalidade, a eficiência e a sustentabilidade são conceitos associados à prestação 

de cuidados de saúde no território regional. Como linhas de política ressalta a melhoria 

dos instrumentos de governação, reforçando a autonomia e a responsabilidade da 

gestão, reduzindo as ineficiências e redundâncias no sistema, introduzindo medidas de 

transparência a todos os níveis, com divulgação da informação do desempenho, 

reforçando os mecanismos de regulação.  

 

A pobreza e a exclusão social são fenómenos decorrentes de fatores estruturais 

atravessando várias gerações. Não se reduz por políticas simples e estratégias próprias, 

mas com recurso a intervenções multidisciplinares, com maturação e resultados a longo 

prazo, quer nos domínios de um sistema educativo mais abrangente, que favoreça a 

diminuição das desigualdades dos rendimentos primários e que quebre a transmissão 

inter-geracional da pobreza. 

 

O terceiro Objetivo incide sobre o território, onde se assume um desenvolvimento 

económico equilibrado e ambientalmente sustentável, com utilização racional dos 

recursos. A visão associada a esta estratégia passa pela descarbonização das atividades 

económicas, a promoção da mobilidade sustentável, aglomerações urbanas sustentáveis 

e inteligentes, uma progressiva autonomização energética face ao exterior. 

 

No quadro da eficiência energética, para além dos instrumentos focados no âmbito da 

regeneração urbana, estão previstos instrumentos e incentivos de base regional mais 

adequados a uma realidade muito própria, para além de associação ao setor empresarial 

público para a definição de políticas e até de investimento para a otimização do 

aproveitamento da energia elétrica produzida a partir de recursos renováveis. 
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O desenvolvimento da conectividade territorial nos Açores é condição imprescindível 

quer para a coesão territorial, aproximando populações, quer para a competitividade, 

eliminando ou diminuindo barreiras ao comércio regional e a internacionalização dos 

produtos regionais. 

 

Paralelamente mantém-se oportuno reforçar as políticas de conservação da natureza, 

melhorando o estado dos habitats e espécies e aumentando a biodiversidade, 

combatendo as espécies invasoras e os fenómenos de destruição.  

 

A intervenção na conservação da natureza visa, no essencial, projetar as áreas 

classificadas enquanto ativos estratégicos, até para o domínio económico, por exemplo 

de natureza turística, mas também dinamizar uma maior fruição dos espaços 

conferindo-lhe melhores condições de habitabilidade e permitindo o seu uso efetivo. 

 

Relativamente ao quarto Objetivo pretende-se aprofundar e participar no processo de 

integração europeia, e estimular a aproximação das comunidades emigradas pelo 

mundo à realidade e sociedade regionais. 

 

Serão complementadas com um conjunto de ações nos espaços exteriores junto de 

instituições e de entidades ligadas à governação, em ordem à defesa estratégica dos 

interesses regionais, sejam de ordem económica, sejam de outra natureza que decorrem 

de processos de cooperação externa, que se pretende dinamizar. 

 

O apoio a uma comunicação social robusta e que transmita os factos e a realidade 

regional são elementos de coesão interna e também de reforço da ligação com os que 

estão no exterior e que procuram o conhecimento da vida económica e social nas ilhas. 

 

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 que, de forma esquemática, é a seguinte: 
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Empresas 

Emprego 

Eficiência 

Administrativa 

Competitividade 

Qualificação 

Profissional 

Agricultura 

Florestas 

Desenvolvimento 

Rural 

Pescas 

Aquacultura 

Turismo 

Investigação 

Inovação 

 

 

 

 

Educação 

Cultura 

Desporto 

Juventude 

Saúde 

Solidariedade Social 

Habitação 

 

 

 

 

Ambiente 

Energia 

Prevenção de Riscos 

Proteção Civil 

Assuntos do Mar 

Transportes 

Obras Públicas 

Infraestruturas 

Tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Relações Externas 

Comunidades 

Diáspora Açoriana 

 

Para o objetivo “Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no 

Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo” estão previstos 5 programas, cujo 

conteúdo é o seguinte: Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa; Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural; Pescas e Aquicultura; Turismo; Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação.  

 

Para estes Programas prevê-se para o quadriénio 2017-2020 um investimento público no 

montante 1.617,6 milhões de euros, sendo 731,2 milhões de euros do Plano e 886,4 

milhões de euros de Outros Fundos. O Plano de 2017 prevê um investimento público de 

395,3 milhões de euros, sendo 174,1 milhões euros do Plano e 221,2 de milhões de euros 

de Outros Fundos. 
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No objetivo “Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades” foram definidos 5 Programas com o seguinte conteúdo: Educação, 

Cultura e Desporto; Juventude; Desenvolvimento do Sistema de Saúde; Solidariedade 

Social; Habitação.  

 

Estes programas têm uma dotação prevista para o quadriénio 2017-2020 de investimento 

público no montante de 673,5 milhões de euros, dos quais 647,0 milhões de euros são do 

Plano, e 26,5 milhões de euros de Outros Fundos. Para o Plano de 2017 está previsto um 

investimento público total de 170,6 milhões de euros, sendo 164,3 milhões de euros do 

Plano e 6,2 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

Relativamente ao objetivo “Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as 

Redes do Território” prevê-se 4 Programas que têm por base o seguinte conteúdo: 

Ambiente e Energia; Prevenção de Riscos e Proteção Civil; Assuntos do Mar; 

Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas.  

 

Para estes Programas está previsto para o quadriénio 2017-2020 um investimento 

público no montante 803,7 milhões de euros, sendo 687,2 milhões de euros do Plano e 

116,5 milhões de euros de Outros Fundos. O Plano de 2017 prevê 206,8 milhões de euros 

de investimento público total, sendo 177,1 milhões de euros do Plano e 29,7 milhões de 

euros de Outros Fundos. 

 

No que toca ao objetivo “Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição 

dos Açores no Exterior e Aproximar as Comunidades” prevê-se a implementação de 2 

Programas que têm por base o seguinte conteúdo: Informação e Comunicação; Relações 

Externas e Comunidades.  

 

Para estes Programas estima-se para o quadriénio 2017-2020 um investimento público 

de 7,9 milhões de euros, cuja totalidade será do Plano. No Plano de 2017 prevê-se 1,9 

milhões de euros de investimento público, que virá do Plano.           

 

Em termos de adequabilidade dos programas face às grandes linhas de orientação 

definida pelo XII Governo Regional podemos constatar que existe coerência e 
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constituem-se como parâmetros de sustentabilidade da política económico-social do 

novo ciclo que se inicia em 2017. 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO DOS PROGRAMAS DOS GRANDES 

OBJECTIVOS PARA 2017-2020 

 

O valor do investimento público a realizar pela Administração Regional no quadriénio 

2017-2020 ascenderá a perto de 3.102,8 milhões de euros, o que representa um 

investimento médio anual de 776 milhões de euros. Em termos mais restritos e no que 

respeita a despesas inscritas exclusivamente no orçamento regional, apura-se um esforço 

financeiro global de mais de 2.073,4 milhões de euros. 

 

O referido investimento só é possível tendo em consideração as diversas fontes de 

financiamento, nomeadamente, as receitas próprias, as transferências efetuadas ao 

abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e as transferências provenientes da 

União Europeia. 

 

As Orientações de Médio Prazo 2017-2020 foram preparadas num tempo de recuperação, 

após um período com uma envolvente financeira e económica muito difícil, 

naturalmente com repercussões internas, e numa fase de cruzeiro na execução dos 

programas operacionais com financiamento comunitário, cujo período de programação 

se estende justamente até ao final da presente legislatura, o ano de 2020. 
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De seguida, apresenta-se o quadro com as grandes linhas de orientação para o 

financiamento público do investimento a prosseguir para o quadriénio 2017-2020: 

 

 

4. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE 2017 E PROGRAMAS DOS GRANDES 

OBJECTIVOS PARA 2017-2020 NOS PROGRAMAS E INICIATIVAS 

COMUNITÁRIAS DISPONÍVEIS PARA A REGIÃO 

 

O Portugal 2020 corresponde ao Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão 

Europeia, no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a 

política de desenvolvimento económico, social e territorial entre 2014 e 2020.  

 

Estes princípios estão alinhados com as prioridades definidas na Estratégia Europeia 

2020 (Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo), com as Recomendações do 

Conselho a Portugal no âmbito do Semestre Europeu e com as prioridades no Programa 

Nacional de Reformas. 
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No âmbito do processo de programação regional e de acesso aos fundos comunitários 

durante o período 2014-2020, o Governo, 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 

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. 
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A Região Autónoma dos Açores acede ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) e ao Fundo Social Europeu (FSE) através do PO Açores 2020, ao Fundo de 

Coesão (FC), através dos PO Temáticos da Competitividade e Internacionalização (PO 

CI) e da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). 

 

Ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) através do 

PRORURAL + e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 

através de um programa operacional de âmbito nacional designado MAR 2020. 

 

Há ainda a assinalar a participação da Região no Programa INTERREG V A - MAC 

(Madeira – Açores -Canárias) 2014-2020. 

 

4.1. PO AÇORES 2020 

 

O PO Açores 2020 é um programa comparticipado pelos fundos estruturais 

comunitários FEDER e FSE, para o período de programação 2014-2020, com execução na 

Região Autónoma dos Açores, tendo sido aprovado pela Comissão Europeia através da 

Decisão C (2014) 10176, de 18 de dezembro. 

 

O Programa foi preparado pelo Governo dos Açores, sintetizando um conjunto muito 

amplo de consultas e contribuições de uma grande diversidade de agentes regionais, 

expressando as principais propostas em matéria de política regional de desenvolvimento 

para o futuro próximo, na observância das principais linhas de orientação da Estratégia 

Europeia 2020 e do Acordo de Parceria nacional. 

 

A visão estratégica associada a este Programa Operacional assenta na ambição dos 

Açores em afirmarem-se como uma região europeia relevante, sustentando-se em 4 

grandes linhas de orientação estratégica: 

 

 Uma Região aberta e inovadora na utilização dos recursos endógenos, materiais 

e imateriais, com um nível de produção económica que lhe permita ascender a 

um patamar superior no contexto regional europeu, em que a economia assente 

numa base económica de exportação, dinâmica, integrada e diversificada, 

ultrapassando os constrangimentos do limitado mercado interno; 
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 Um território relevante nos fluxos de bens e pessoas, no contexto do sistema 

logístico e de transporte marítimo entre a europa e o continente americano, 

complementada com uma utilização plena das redes e infraestruturas de 

transmissão de dados, minimizando a condição ultraperiférica e a dispersão do 

território regional; 

 Uma sociedade inclusiva e equilibrada, geradora de oportunidades de 

participação, de aprendizagem ao longo da vida, de acesso ao emprego e de 

plena realização, das crianças e jovens, dos idosos e das famílias; 

 Uma paisagem, um ambiente e uma vivência distintiva, suportadas em espaços 

urbanos qualificados, num património natural e cultural diferenciado e 

reconhecido internacionalmente, com respostas eficazes na proteção da 

biodiversidade e dos ecossistemas e na adaptação às alterações climáticas. 

 

Concentrando o PO Açores 2020 a quase totalidade das intervenções com 

cofinanciamento pelos dois fundos estruturais – FEDER e FSE - no arquipélago, o leque 

de objetivos temáticos e das prioridades de investimento selecionadas é amplo e 

diversificado, contemplando as diversas vertentes das políticas públicas orientadas para 

o crescimento económico inteligente, do fomento do emprego, da inclusão social e da 

sustentabilidade ambiental, permitindo aos agentes locais acederem a recursos 

financeiros que viabilizarão os seus projetos de desenvolvimento nas diferentes áreas de 

intervenção e setores da economia e da sociedade. 

 

Destaca-se ainda o apoio específico do Fundo Estrutural FEDER que a Região beneficia, 

mercê da sua condição de Região Ultraperiférica, conforme reconhecido no artigo 349.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, para o financiamento de 

obrigações de serviço público de transporte de passageiros entre as ilhas dos Açores. 

 

O programa operacional dispõe de um envelope financeiro de cerca de 1.140 milhões de 

euros, em que 825 milhões de euros estão afetos a intervenções financiadas pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional e 315 milhões de euros para o Fundo Social 

Europeu. 
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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 período de programação 2007-2013, num 

reforço de 125 milhões de euros da dotação que se atribui ao fundo que financiará estas 

políticas, o Fundo Social Europeu. 

 

Em termos acumulados até 31 de dezembro de 2016, registou-se a aprovação de 722 

candidaturas, a que corresponde um custo total elegível (CTE) de 600,8 milhões de euros 

e um financiamento de fundo estrutural de 464,2 milhões de euros, apresentando uma 

taxa de compromisso de 40,7%. 

 

A execução financeira a 31 de dezembro de 2016 atingiu os 256,2 milhões de euros (CTE) 

o que corresponde a um apoio comunitário de 206,1 milhões de euros, representando 

uma taxa de execução de 18,1%. 

 

Por fundo regista-se uma taxa de compromisso da componente FEDER de 42,1% e da 

componente FSE de 37,1%. Em termos de execução regista-se uma taxa de execução da 

componente FEDER de 17,5% e da componente FSE de 19,6%. 

 

4.2. COMPETE 2020 

 

Para o período de programação 2014-2020, a Região beneficia de um financiamento do 

Fundo de Coesão, integrado no Programa Operacional Temático Competitividade e 

Internacionalização (POCI), especificamente no Eixo IV - Promoção de transportes 

sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas, 

exclusivamente, para as intervenções no sistema portuário da Região Autónoma dos 

Açores integradas nas prioridades de investimento 7.1 - Apoio ao espaço único europeu 

de transportes multimodais, mediante o investimento na RTE-T e 7.3 - Desenvolvimento 

e melhoria de sistemas de transportes ecológicos (incluindo de baixo ruído) e de baixo 

teor de carbono, incluindo vias navegáveis e transportes marítimos interiores, portos, 

ligações multimodais e infraestruturas aeroportuárias, a fim de promover a mobilidade 

regional e local sustentável. 
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No âmbito das infraestruturas portuárias na Região Autónoma dos Açores integradas 

na prioridade 7.1, preconizam-se as intervenções no Porto de Ponta Delgada, no Porto 

da Praia da Vitória e no Porto da Horta. 

 

Em 2016, no âmbito da requalificação de infraestruturas marítimas nos Açores, 

prioridade 7.3, foram aprovadas as intervenções no cais comercial das Velas de São Jorge 

(ampliação em 150m e melhoria das condições de segurança e operacionalidade, criando 

as condições para um serviço de logística dentro dos padrões de qualidade exigíveis) e 

no porto da Calheta-São Jorge (construção da rampa RO-RO).  

 

Foi submetida e analisada a candidatura dos portos de Santa Cruz das Flores e do Corvo 

(requalificação das infraestruturas no grupo ocidental de ilhas, através de intervenções 

estruturantes nas condições, permitindo a movimentação de carga e passageiros) cuja 

proposta de decisão de Financiamento foi emitida a 9 de janeiro de 2017.  

 

Estão ainda previstas para apoio as intervenções no porto Pipas na ilha Terceira 

(adaptação à operação de ferries) e no porto de São Roque do Pico (construção de uma 

infraestrutura com melhores condições de operacionalidade e de eficácia no embarque e 

desembarque de passageiros e veículos, cumprindo também os requisitos de segurança 

na operação na área portuária). 

 

4.3. PO SEUR 

 

Para o período de programação 2014-2020, a Região beneficia também de um 

financiamento do Fundo de Coesão, integrado no Programa Operacional Temático 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), no Eixo Prioritário 3 –

Proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos, objetivo específico 1 

- Valorização dos resíduos, reduzindo a produção e deposição em aterro, aumentando a 

recolha seletiva e a reciclagem. 

 

No sentido de colmatar as atuais carências do sistema de gestão de resíduos do grupo 

oriental de ilhas do arquipélago e em especial da Ilha de São Miguel e de encontrar uma 

solução de futuro para longo prazo, será desenvolvido um Sistema Integrado de Gestão 
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de Resíduos Sólidos Urbanos suportado por uma visão de sustentabilidade económica, 

social e ambiental denominado por “Ecoparque da Ilha de São Miguel”. 

 

Atendendo a que o custo total elegível deste projeto é superior a 50 milhões de euros, o 

mesmo constitui um Grande Projeto, nos termos do artigo 100.º do Regulamento (CE) 

n.º 1303/2013, de 17 de dezembro, sendo que a Decisão de aprovação será proferida pela 

Comissão Europeia, nos termos do artigo 102.º do citado Regulamento comunitário. 

 

A proposta de decisão já foi proferida estando em curso a instrução do processo para 

envio formal à Comissão Europeia. 

 

4.4. PRORURAL + 

 

O Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 

(PRORURAL+), enquadra-se no Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 17 de dezembro, que estabelece as regras do apoio ao 

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER).  

 

O PRORURAL+ reflete a estratégia da Região para a agricultura e para o 

desenvolvimento rural, pretendendo ser um instrumento financeiro que contribui para 

o aumento da autossuficiência do setor agroalimentar em 2020, e para a estruturação de 

canais comerciais que permitam a exportação de produtos especializados para o 

mercado externo. Este Programa está alinhado com as Prioridades da União em matéria 

de desenvolvimento rural, nomeadamente: 

 

 Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e 

florestal e nas zonas rurais; 

 Reforçar a viabilidade das explorações agrícolas e a competitividade de todos os 

tipos de agricultura em todas as regiões e incentivar as tecnologias agrícolas 

inovadoras e a gestão sustentável das florestas; 

 Promover a organização das cadeias alimentares, nomeadamente no que diz 

respeito à transformação e à comercialização de produtos agrícolas, o bem-estar 

animal e a gestão de riscos na agricultura; 
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 Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas ligados à agricultura e à 

silvicultura; 

 Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono e resistente às alterações climáticas nos 

setores agrícola, alimentar e florestal; 

 Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento 

económico das zonas rurais. 

 

O PRORURAL+ tem como foco o apoio à competitividade produtiva e territorial tendo 

sempre em conta uma abordagem integrada do desenvolvimento rural que valoriza a 

sustentabilidade dos recursos naturais.  

 

O PRORURAL+ foi aprovado a 13 de fevereiro de 2015, pela Decisão de Execução C 

(2015) 850 da Comissão, com uma dotação de 340,4 milhões de euros de despesa pública, 

a que corresponde uma contribuição FEADER de cerca de 295,3 milhões de euros. 

 

A 31 de dezembro de 2016 a taxa de execução do programa é de cerca de 24% e a taxa de 

compromisso de cerca de 45%. 

 

4.5. MAR 2020 

 

Os apoios do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), são 

operacionalizados na Região através de um programa operacional de âmbito nacional 

designado MAR 2020, que tem por objetivo a implementação das medidas de apoio 

enquadradas no FEAMP no âmbito das seguintes Prioridades da União Europeia: 

 Prioridade 1- Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em 

termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento; 

 Prioridade 2- Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente 

em termos de recursos, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento; 

 Prioridade 3- Fomentar a execução da PCP; 

 Prioridade 4- Aumentar o emprego e a coesão territorial; 

 Prioridade 5- Promover a comercialização e a transformação dos produtos da 

pesca e da aquicultura; 

 Prioridade 6 - Fomentar a execução da Política Marítima Integrada. 
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A dotação indicativa do FEAMP alocada aos Açores para o período de programação 

2014-2020 totaliza 73,8 milhões de euros, correspondendo a cerca de 19% da verba 

alocada a Portugal. Daquela verba, 34,1 milhões já têm alocação pré-definida e referem-

se a medidas específicas que, até 2014, tinham linhas de financiamento autónomas.  

 

Aquela verba destinasse, maioritariamente, ao financiamento do regime de 

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 (regime vulgarmente designado por POSEI-PESCAS), com uma 

dotação de 30,7 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 51% face ao período 

de programação 2007-2013. 

 

Deste modo, destinar-se-ão ao financiamento das medidas comparáveis com o período 

de programação 2007-2013 (PROPESCAS) cerca de 39,7 milhões de euros para apoio ao 

desenvolvimento sustentável das pescas, ao desenvolvimento sustentável da 

aquicultura, ao desenvolvimento sustentável das zonas de pesca, a medidas de 

comercialização e transformação de produtos da pesca e aquicultura e à assistência 

técnica ao programa. 

 

Os Açores poderão ainda beneficiar do apoio para medidas relativas à Política Marítima 

Integrada e ao controlo e execução da Política Comum de Pescas, cuja gestão será 

centralizada a nível nacional (não existindo, assim, verbas pré-alocadas por região), 

tendo, designadamente, em atenção, as competências exercidas regionalmente naqueles 

âmbitos e as operações que estão a ser planeadas a nível nacional e regional. Também 

neste caso, e até 2014, estas medidas tinham linhas de financiamento autónomas. 

 

A operacionalização do MAR 2020 foi consideravelmente atrasada pela aprovação tardia 

da regulamentação comunitária e do Programa Operacional. No primeiro semestre de 

2016 procedeu-se, a nível nacional e regional, à definição dos critérios de seleção das 

operações (passo essencial para a regulamentação dos regimes de apoio) e respetiva 

aprovação pelo Comité de Acompanhamento do MAR 2020, e à publicação de 

regulamentação definidora de diversos procedimentos de gestão. 
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No ano de 2016 foi operacionalizado o POSEI-PESCAS para as candidaturas relativas ao 

período 2014-2016, tendo sido apresentadas 696 candidaturas, das quais 650 foram 

aprovadas com um valor de apoios candidatados de 13,9 milhões de euros. Em 2016 

foram pagos, após a aplicação de rateio, 8,06 milhões de euros relativos ao período 2014-

2015. Os apoios relativos ao ano de 2016 serão pagos em 2017, ano em que serão também 

apresentadas as candidaturas relativas ao ano de 2017, cujos pagamentos serão 

executados em 2018. 

 

Também em 2016 foi publicado o Aviso para a apresentação de candidaturas nº 1/ 2016, 

referente à primeira fase da operacionalização do Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária (DLBC) costeiro na Região Autónoma dos Açores. Esta primeira fase 

consubstanciou-se na pré-qualificação das parcerias e da macroestrutura das respetivas 

linhas estratégicas e dos territórios, que reuniram as condições adequadas à submissão 

de uma Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) e à constituição de um GAL-PESCA 

(Grupo de Ação Local, que, no caso do DLBC costeiro, é designado por GAL-PESCA) 

com representatividade e capacidades adequadas. Esta fase da operacionalização do 

DLBC nos Açores foi concluída em dezembro de 2016 com a pré-qualificação de 5 

parcerias. A segunda fase será realizada em 2017, através de convite dirigido às parcerias 

pré-qualificadas na primeira fase para a submissão de Estratégias de Desenvolvimento 

Local ao financiamento por parte do MAR 2020, com vista à aprovação daquelas 

estratégias e ao reconhecimento dos GAL-PESCA. 

 

Em 2017 continuarão a ser desenvolvidos tarefas e procedimentos de gestão necessários 

à execução do MAR2020 e entrarão em vigor os regulamentos de novos regimes de apoio 

a apoiar pelo FEAMP. 

 

4.6. MAC 2014-2020 

 

O Programa de Cooperação INTERREG V A Espanha-Portugal MAC, para o período de 

programação 2014-2020 foi aprovado, pela Comissão Europeia, a 3 de junho de 2015 e 

conta com um orçamento de 130 milhões de euros (85% financiado pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional – FEDER), dos quais 11,6M€ destinam-se a beneficiários 

localizados na Região Autónoma dos Açores. 
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Neste Programa, participam também os países terceiros de Cabo Verde, Senegal e 

Mauritânia, com o objetivo de aumentar o espaço natural de influência socioeconómica 

e cultural e as possibilidades de cooperação entre as Regiões. 

 

O Programa prevê o desenvolvimento de operações 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. 

 

No ano de 2016, foi lançada a 1.ª convocatória para apresentação de projetos que 

decorreu de 1 de fevereiro a 31 de março, tendo sido posto a concurso metade da dotação 

FEDER disponível no Programa. 

 

A 8 de novembro de 2016 foi realizado o 1.º Comité de Gestão do Programa com o intuito 

de analisar e aprovar os projetos apresentados pelas entidades sedeadas no espaço de 

cooperação, resultando para os Açores a participação em 34 projetos nos 5 eixos 

prioritários com uma dotação FEDER associadas de 5,8 milhões de euros. 

 

4.7. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2007-2013 

 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) serão apresentados 

no limite até 31 de março de 2017 o pedido de saldo final à Comissão Europeia e 

declaração de despesas, nos termos do artigo 78º do Regulamento (CE) nº 1083/2005 do 

Conselho de 11 de julho, o relatório final de execução e a declaração de encerramento 

acompanhada do relatório de controlo final de cada programa operacional. 

 

Na Região, os montantes de despesa executada, validada e certificada através dos 

programas operacionais PROCONVERGENCIA (FEDER) e PROEMPREGO (FSE), 

garantem a total absorção dos fundos programados para o período 2007-2013 e preveem 

igualmente uma margem de segurança para fazer face a eventuais constrangimentos que 

se venham a detetar na despesa apresentada. 
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Ainda no âmbito do QREN, a Região teve apoio do Fundo de Coesão, através do 

Programa Operacional Temático de Valorização do Território (POVT), abrangendo as 

intervenções nos Portos da Horta e Madalena, na requalificação das Lagoas das Furnas 

e Sete Cidades, os Centros de Processamento de Resíduos de Santa Maria, São Jorge, Pico 

e Faial e a Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira. 

 

Realçam-se as intervenções comparticipadas pelo Fundo Europeu de Apoio para o 

Desenvolvimento Rural (FEADER), consubstanciadas no programa PRORURAL e as 

intervenções comparticipadas pelo Fundo Europeu das Pescas (FEP), pelo programa de 

âmbito nacional PROMAR, programa Pesca 2007-2013, em que a componente regional 

recebeu a designação de PROPESCAS. 

 

Há ainda a assinalar a participação da Região no Programa de Cooperação 

Transnacional Madeira-Açores-Canárias. 

 

A execução global das intervenções comparticipadas (fundo), sintetizada no quadro 

seguinte, atingiu os 1,6 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução global 

de 99,7%, o que permite salientar a boa absorção dos fundos neste período de 

programação. 
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2º.  CAPÍTULO –  CONCLUSÕES E PARECER FINAL SOBRE O PLANO 
PARA 2017 E AS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2017-2020 

 

O investimento global previsto para o quadriénio 2017-2020 na Região Autónoma dos 

Açores considera, para além das despesas do plano financiadas pelo Orçamento da 

Região, os financiamentos que advêm de outros fundos regionais, nacionais e 

comunitários. 

 

O Plano 2017 e as Orientações de Médio Prazo 2017-2020 compreendem um total de 16 

programas, que contemplam 89 projetos, que por sua vez integram 518 ações. 

 

O Plano de 2017 prevê um total de investimento público de 774,6 milhões de euros, 

sendo 517,5 milhões do Plano e 257,2 milhões de Outros Fundos. 

 

Por sua vez, as Orientações de Médio Prazo 2017-2020 preveem um total de investimento 

de 3.102,8 milhões de euros, sendo 2.073,4 milhões dos Planos e 1.029,5 milhões de 

Outros Fundos. 

 

O Plano de 2017 prevê um investimento afeto ao objetivo “Fomentar o Crescimento 

Económico e o Emprego, Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no 

Empreendedorismo” que inclui a programação para o domínio Empresas, Emprego, 

Eficiência Administrativa, Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural, Pescas, 

Aquicultura, Turismo Investigação, Desenvolvimento e Inovação, ascende a 395,3 

milhões de euros e representa 51,0% do valor global. 

 

Os sectores da Educação, Cultura e Desporto, da Juventude, do Desenvolvimento do 

Sistema de Saúde, da Solidariedade Social e da Habitação, integram o Objetivo “Reforçar 

a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades”, representam 

22,0% do total do investimento, a que corresponde uma despesa prevista de 170,6 

milhões de euros. 
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O Objetivo “Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do 

Território” dirigida aos sectores do Ambiente e Energia, da Prevenção de Riscos e 

Proteção Civil, dos Assuntos do Mar, e dos Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas 

Tecnológicas, estão dotados com 206,8 milhões de euros que representam 26,7% do valor 

global do investimento.  

 

Aos domínios da Informação e Comunicação, das Relações Externas e Comunidades, 

que promovem o objetivo “Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição 

dos Açores no Exterior e Aproximar as Comunidades”, será afeta uma verba de cerca de 

1,9 milhões de euros, a que corresponde 0,3% do valor do Plano. 

 

As Orientações de Médio Prazo 2017-2020 foram preparadas num tempo de recuperação, 

após um período com uma envolvente financeira e económica muito difícil, 

naturalmente com repercussões internas, e numa fase de cruzeiro na execução dos 

programas operacionais com financiamento comunitário, cujo período de programação 

se estende justamente até ao final da presente legislatura, o ano de 2020. 

 

A estrutura das Orientações de Médio Prazo 2017-2020 segue o estipulado no disposto 

no diploma que institui o Sistema Regional de Planeamento dos Açores, compreendendo 

uma análise prospetiva da realidade regional, a apresentação das prioridades e da 

política económica e social a prosseguir, detalhada por sectores e por domínios de 

intervenção, uma definição dos meios financeiros afetos à execução dos Planos Anuais 

para o quadriénio, complementada pela apresentação dos principais cofinanciamentos 

comunitários para o período, e finalmente um exercício sobre a coerência e o impacte 

das propostas apresentadas. 

 

O investimento previsto para o Plano de 2017 e para os Programas dos Grandes 

Objetivos de Médio Prazo 2017-2020 permitirá à Região e a todos os agentes económicos 

nela envolvidos, públicos e privados, assegurar um futuro que se deseja promissor e que 

possibilite ultrapassar os desafios de desenvolvimento e de crescimento económico e 

social, permitindo de igual modo convergir para com o restante território nacional e com 

a União Europeia. 
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Pelo exposto, concluímos que o Plano para 2017 e as Orientações de Médio Prazo 2017-

2020 integram de forma pormenorizada os investimentos a realizar pelo Governo 

Regional concretizando um conjunto de objetivos definidos no Programa do XII 

Governo Regional. 

 

Após a análise da proposta do Plano Regional Anual para 2017, tendo em conta as 

audições do Vice-Presidente, do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, do 

Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, do Secretários Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia e da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, e os 

relatórios e pareceres das restantes Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, a Comissão Permanente de Economia deliberou 

aprovar por maioria, a proposta de Plano para 2017, com os votos favoráveis do PS, votos 

contra do PSD e abstenção com reserva para plenário do CDS/PP e do BE. 

 

Após a análise da proposta das Orientações de Médio Prazo 2017-2020, tendo em conta 

as audições do Vice-Presidente, do Secretário Regional da Agricultura e Florestas, do 

Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, do Secretários Regional do Mar, 

Ciência e Tecnologia e da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo e os 

relatórios e pareceres das restantes Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, a Comissão Permanente de Economia deliberou 

aprovar por maioria, a proposta das Orientações de Médio Prazo 2017-2020, com os com 

os votos favoráveis do PS, votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário 

do CDS/PP e do BE. 

 

 

3º.  CAPÍTULO –  APRECIAÇÃO E PARECER SOBRE O ORÇAMENTO 
REGIONAL PARA 2017 

 

A Proposta de Orçamento para 2017 observa 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. 
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A proposta de Orçamento para 2017 tem um valor global de 1.508,6 milhões de euros, 

dos quais 215,8 milhões de euros respeitam operações extraorçamentais. 

 

A Receita Total prevista para 2017 atinge o valor global de 1.292,8 milhões de euros, sem 

as operações extraorçamentais. 

 

Quanto ao valor da despesa prevista para o ano de 2017, com operações 

extraorçamentais no valor de 238 milhões de euros, atinge os 1.508,6 milhões de euros. 

 

As despesas correntes ascendem a 688,0 milhões de euros, sendo que as despesas com 

pessoal no valor de 315,4 milhões de euros e as transferências correntes no montante de 

330,9 milhões de euros, representam, respetivamente, 27,4% e 26,1% daquele valor. As 

despesas de funcionamento aumentam 1,6% 

 

A análise pormenorizada do Orçamento Regional para 2017 encontra-se no relatório da 

Comissão de Economia que segue anexo a este. 

 

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

Objetivos de Desenvolvimento definidos para o primeiro ano de execução das 

Orientações de Médio Prazo 2017-2020 e prossegue a política orçamental levada a cabo 

nos últimos anos, constituindo objetivo central do XII Governo Regional dar uma 

resposta adequada através do esforço de investimento, no apoio às pessoas e às 

empresas, para fazer face a este período difícil decorrente da conjuntura económica 

adversa que abalou a Europa e o nosso país.  

 

Pelo exposto, após a análise dos documentos a Comissão Permanente de Economia 

deliberou por maioria, dar parecer favorável à Proposta de Orçamento para 2017, com 

os votos a favor do PS, votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário do 

CDS/PP e do BE. 
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4º.  CAPÍTULO –  PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO 
LEGISLATIVO REGIONAL DO ORÇAMENTO DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA 2017 

 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 

As regras referentes ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores, 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 

orientar 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. 

 

2. ANÁLISE DA PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

O articulado da proposta de orçamento para o ano 2017 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: 
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i. O Artigo 7.º da Proposta (“Integração nos Quadros Regionais de Ilha”), tendo em 

conta que se trata da concretização de um compromisso assumido na discussão 

do programa do Governo; 

ii. Os artigos 32.º e 33.º, inseridos no Capítulo “Adaptação do sistema fiscal”, tendo 

em conta que se trata da materialização de uma prerrogativa da Autonomia; e 

iii.  O artigo 38.º da Proposta, referente ao regime jurídico da atribuição do acréscimo 

regional à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de 

pensão e da remuneração complementar regional. 

 

Por último, importa referir que a Proposta de Orçamento para 2017 cumpre 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 Lei de Finanças das Regiões 

Autónomas.   

 

A Comissão de Economia deliberou dar parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2017, com os 

votos favoráveis do PS, votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário do 

CDS/PP e do BE. 

 

Madalena, 9 de março de 2017. 

O Relator 

                                   

______________________       

        André Rodrigues  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

                             

         O Presidente 

         

                                                                                    

       _________________________        

                     Miguel Costa  
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Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

RELATÓRIO E PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 

2/XI, RELATIVO ÀS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2016-2020, DECRETO LEGISLATIVO 

REGIONAL N.º 3/XI, RELATIVO AO PLANO ANUAL REGIONAL PARA 2017 E DECRETO 

LEGISLATIVO REGIONAL N.º 4/XI, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES PARA O ANOS DE 2017. 
 

 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 21 de 

fevereiro de 2017, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

na cidade da Horta, ilha do Faial.  

Da agenda da reunião constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa, a audição dos membros do Governo Regional 

com competência em matérias da competência da Comissão, relativas às propostas de 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/XI, relativo às Orientações de Médio Prazo 2016-

2020, Decreto Legislativo Regional n.º 3/XI, relativo ao Plano Anual Regional para 

2017 e Decreto-Legislativo Regional n.º 4/XI, relativo ao Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2017. 

As supramencionadas Propostas foram enviadas à Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Trabalho no dia 15 de fevereiro, com data limite de emissão 

de parecer sectorial e envio à Comissão de Economia até dia 1 de março de 2017.  

 

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 n.º 2/2009, de 12 janeiro.  
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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 c) do 

artigo 34.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na 

redação que lhe foi dada pela citada Lei n.º 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. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço é da competência 

da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

 
 

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 2017, assim como as Orientações de Médio Prazo para o quadriénio 

2016-2020, nas seguintes matérias: 

- Trabalho e Formação Profissional; 

 - Comunicação Social; 

- Ordenamento do Território; 

- Ambiente. 
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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 dos Açores 
 
O Vice-Presidente do Governo Regional inicia a sua intervenção referindo-se à 

dificuldade de separação das componentes associadas ao Trabalho e ao Emprego [que 

não é matéria da Comissão de Assuntos Parlamentes, Ambiente e Trabalho], sendo que 

o Trabalho não tem uma expressão prática em termos orçamentais, mas sim ao nível da 

estratégia global. Refere que a matéria com maior expressão no âmbito da Comissão é 

a atividade da Inspeção Regional do Trabalho, apesar da mesma não ter uma expressão 

direta ao nível de dotação no Plano. Nesse âmbito o governante informa a Comissão de 

que em 2017 se prevê um reforço de 50% nas ações inspetivas a desenvolver 

relativamente às realizadas em 2016, ano em que foram detetadas 600 situações que 

careceram de regularização em termos laborais, das quais 73% foram regularizadas, 

num universo de 2573 ações efetuadas, sendo que destas, 1750 se relacionaram 

diretamente com situações laborais e as restantes referentes a higiene e segurança no 

trabalho.  

 
Ao nível dos pedidos de esclarecimentos, o Presidente da Comissão, deputado 

Francisco Coelho (PS) questiona sobre a componente da Formação Profissional ao nível 

do sector privado associado às escolas profissionais, tendo o Vice-Presidente referido 

que esta é uma componente associada à Educação, fora do âmbito das competências da 

Comissão.  

O Deputado António Viveiros (PSD) aborda a questão associada à integração de 

pessoal nos quadros da Administração Pública, questionando sobre a estimativa do 

número de trabalhadores abrangidos e se essa integração abrangerá os trabalhadores 

dos Hospitais da Região. Apesar de esta não ser matéria direta da Comissão, o Vice-

Presidente refere que ao nível da integração de trabalhadores nos quadros dos 
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Hospitais, tendo em conta que se regem pelo Código do Trabalho desde 2007, se aplica 

o automatismo legal existente, que promove a integração de trabalhadores em regime 

de Contrato de Trabalho ao fim de três anos. Relativamente ao número exato de 

trabalhadores a integrar, refere que não poderá adiantar esse número, tendo em conta 

que dependerá da data de publicação do Orçamento da Região. Acrescenta que foram 

introduzidas alterações relativamente ao anúncio feito aquando da discussão do 

Programa do Governo, que incutem mais justiça à norma que define essa integração. 

Por fim, refere-se às situações dos médicos que poderão não estar interessados em 

serem integrados nos quadros das Unidades de Saúde em que prestam serviço. 

O deputado João Corvelo (PCP), questiona sobre o modo como serão utilizados os 300 

mil euros previstos para a Inspeção de Trabalho, tendo o Vice-Presidente referido que 

esse valor se inclui em Outros Fundos, que não tem uma aplicação direta ao nível do 

Plano, sendo que o funcionamento da Inspeção de Trabalho se inclui nos termos do 

Orçamento, informando ainda que este departamento viu o seu quadro de pessoal 

aumentado como forma de potenciar as ações inspetivas previstas no Plano de 

Atividades que, em 2017, serão incrementadas em 50%.  

O deputado João Corvelo (PCP) questiona ainda se o valor inscrito em anos anteriores 

foi executado na totalidade, tendo o Vice-Presidente referido que a análise global tem 

que ser realizada nos termos do Orçamento e não individualmente ao nível dos Outros 

Fundos, que é uma dotação sem expressão orçamental ao nível de inscrição do Plano.  

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questiona sobre as receitas da Inspeção Regional 

de trabalho, referindo o Vice-Presidente que existe uma afetação de recursos ao nível 

da segurança social, sendo que uma parte substancial das coimas aplicadas se reflete na 

reposição aos trabalhadores das infrações detetadas, referindo que todos esses dados se 

encontram disponíveis no Plano de Atividades da Inspeção.  

O Presidente da Comissão informa que a Inspeção de Trabalho se insere na 

Administração Pública Regional em que os funcionários são pagos pela tutela, sendo 

que nos Outros Fundos se inserem as transferências da Segurança Social. 
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O deputado João Corvelo (PCP) questiona se temos noção de quais serão as entidades 

que darão formação profissional em 2017, tendo o Vice-Presidente referido que ao nível 

da Administração Pública essa formação é dada pelo CEFAPA.  

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

Abordando as temáticas associadas ao mar, ordenamento e requalificação da orla 

costeira, assim como monitorização da sensibilização ambiental marinha, o Secretário 

Regional do Mar, Ciência e Tecnologia iniciou a sua intervenção referindo-se à 

Orientações de Médio Prazo, dizendo que as mesmas refletem as orientações incluídas 

no Programa do Governo e permitem responder à estratégia de investigação e inovação 

associada ao mar. Refere as competências ao nível da Diretiva Quadro da água, 

nomeadamente as relativas às águas emersas costeiras, dando a indicação de que se 

continuará a insistir com o Governo da República para a definição de um acordo ao 

nível da Lei de Bases do Espaço Marítimo Nacional. Continua dizendo que a gestão da 

orla costeira é um objetivo permanente do Governo Regional no sentido de se valorizar 

as faixas costeiras e salvaguardar a segurança de pessoas e bens, referindo-se à 

existência de uma catalogação sobre as intervenções necessárias a executar e que serão 

desenvolvidas ao longo da legislatura. Informa a Comissão de que serão realizadas 

ações de sensibilização específicas para o meio marinho, referindo-se ainda às políticas 

relevantes que serão implementadas em conjunto com as restantes regiões da 

Macaronésia, bem como o desenvolvimento de uma maior interligação com os Parques 

Naturais de ilha. Refere que os dois maiores projetos da Secretaria Regional são a 

edificação da Escola do Mar e a sua entrada em funcionamento, bem como investimento 

associado à empreitada de proteção costeira da Barra, na ilha Graciosa.  

Relativamente ao Plano Anual Regional para 2017, o Governante refere que o mesmo 

inclui muitos dos investimentos já referidos, referindo-se em concreto a projetos 

internacionais apoiados a nível comunitário em que a Região é parceira, à empreitada 

de construção da Escola do Mar, no Faial, à requalificação da Costa Norte de São 

Miguel, em Rabo de Peixe, à proteção do Porto Novo, no Corvo, à Baía do Fanal, na 
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Terceira, ao enrocamento da marginal de Vila Franca, em São Miguel e as intervenções 

na orla costeira da Maia, em Santa Maria. 

O deputado João Bruto da Costa (PSD) solicita esclarecimentos sobre a proteção 

costeira da Barra, na ilha Graciosa, questionando se o Governo inscreve a totalidade da 

verba Plano para 2017 e se prevê terminar a obra este ano, questionando igualmente se 

está previsto investimento da parte da marina. Em resposta o Secretário Regional refere 

que existiram reclamações ao nível do concurso, que levaram a atrasos no início da 

empreitada, tendo-se a perspetiva de que a obra seja concluída este ano, referindo ainda 

que não está prevista outra verba para além da que está associada à realização dessa 

empreitada. 

O deputado João Corvelo (PCP) questiona o Secretário Regional se serão colocadas as 

luzes de enfiamento do porto de Ponta Delgada, na ilha das Flores e retirados os blocos 

que estão na entrada do mesmo, tendo o governante informado [apesar da questão 

extravasar as competências da Comissão] que se verificou a falta de uma máquina na 

ilha que removesse os referidos blocos, estando atualmente essa situação ultrapassada. 

Relativamente às luzes no porto, o Secretário Regional refere que o Governo Regional 

tem estado em contato com a Direção Geral de Faróis para a resolução do problema, 

tendo sido informado que não está em perigo a operacionalidade do porto.   

O deputado Luís Garcia (PSD), reconhece que estão previstos um conjunto de 

intervenções na orla costeira, referindo-se à existência de uma referência à estruturação 

de todas as intervenções de proteção costeira, questionando sobre quais as intervenções 

a realizar na orla costeira, em que ilhas e quais as que serão executadas em pareceria 

com autarquias. Questiona também sobre o desenvolvimento do PEAM, solicitando 

esclarecimento sobre em que consiste e quando se prevê a sua conclusão. Refere-se 

ainda à ação inscrita no Plano relativa ao ordenamento do espaço marítimo dos Açores, 

questionando se o mesmo corresponde ao POEMA.  

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questiona, em complemento à intervenção do 

deputado Luís Garcia (PSD), se foi feito um levantamento sobre todas as situações 

costeiras dos Açores ou se são apenas casos pontualmente identificados e se há uma 
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sistematização das intervenções. O Secretário Regional, em resposta a ambos os 

deputados, relativamente à orla costeira elencou as ações que estão previstas em Plano, 

referindo que as prioridades são as intervenções conducentes à proteção de pessoas e 

bens, para além de existirem verbas para situações extraordinárias. Quando ao PEAM, 

refere que foi iniciado em 2016 e que terminará em 2017, que integra a aquisição de 

serviços muito específicos e técnicos importantes para a estratégia marinha.  

O deputado Jaime Vieira (PSD), questiona sobre o ponto situação da intervenção na 

orla costeira de Rabo de Peixe e se a mesma terminará este ano, bem como quais os 

cursos a lecionar na Escola do Mar e se há perspetiva de celebração de protocolos com 

autarquias locais para limpeza da orla costeira.  

Em resposta, o Secretário Regional informa que a obra de Rabo de Peixe é uma 

intervenção de difícil execução, estando a segunda fase da mesma em processo de 

concurso. Ao que se refere à Escola do Mar, informa que estão a ser desenvolvidas as 

componentes necessárias à certificação da escola, assim como a elaboração do caderno 

de encargos para os equipamentos. O governante informa ainda que a Escola pretende 

capacitar pessoas em áreas de atividade associadas ao mar e não apenas na componente 

da pesca, referindo-se à formação que pretendem desenvolver ao nível da aquacultura. 

Refere que a formação de marítimos não terá que ser totalmente lecionada na Escola do 

Mar, sendo certo que as componentes práticas deverão ser realizadas na Escola. 

Relativamente ao lixo marinho, considera ser um problema que afeta diretamente os 

Açores, sendo por isso importante continuar-se a promover a sensibilização ambiental 

nesse âmbito.  

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questiona se a Escola do Mar terá a 

exclusividade na atribuição das cartas marítimas, questionando ainda se há previsão de 

criação de novos ortofotomapas para a Região, tendo o Secretário Regional referido 

que a secretaria regional tem trabalhado com a Universidade dos Açores sobre o recuo 

das linhas de costa de forma a minimizar os impactes que daí possam advir, 

esclarecendo que não há intensão de deter a exclusividade da formação na Escola do 

Mar.  
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O deputado Paulo Parece (PSD), questiona se a requalificação prevista em Plano para 

o portinho de São Lourenço inclui a operacionalidade do mesmo, assim como se está 

incluído na obra de proteção costeira da Maia, em Santa Maria, a requalificação do 

pavimento danificado devido à intervenção que está a decorrer, tendo o Secretário 

Regional referido que na altura não estava em condições para responder à questão do 

portinho de São Lourenço, sendo que relativamente à intervenção no pavimento da 

Maia será reposta a situação inicial nas áreas de responsabilidade do governo.   

 

c) Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo  
 
Abordando as temáticas relativas ao Ambiente, a Secretária Regional refere que a 

criação da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo marca a preocupação 

do Governo Regional em potenciar o crescimento económico dos Açores atendendo à 

salvaguarda das características que tornam as ilhas diferentes e peculiares a nível 

mundial. Refere que o Governo Regional defende, por isso, que o desenvolvimento 

turístico dos Açores passe, obrigatoriamente, por uma oferta ambiental ímpar, aliada 

à sustentabilidade energética, numa estratégia concertada para salvaguarda dos 

recursos naturais, que potencia a atividade turística do arquipélago dos Açores como 

destino de Natureza.  Informa que o Plano e Orçamento para 2017 prevê um 

investimento público de 24.957.808 € para melhorar a sustentabilidade, a  utilização  

dos  recursos  e  as   redes do  território,  sendo  que  a maior  parcela está direcionada 

para medidas que dizem respeito ao setor do Ambiente, 23.453.098 €, e 1.504.710 € 

relativos ao setor da Energia. 

Relativamente à componente ambiental, refere a governante que a diversidade 

biológica é um dos principais valores, referindo-se à existência de uma aposta clara em 

evitar a diminuição da biodiversidade, destacando o trabalho de preservação das 

espécies endémicas e a estratégia de controlo das espécies exóticas invasoras, 

nomeadamente, através de ações de recuperação de espécies e habitats e da 
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implementação de planos de gestão dos Parques Naturais de Ilha e das Reservas da 

Biosfera. 

Relativamente à água, refere a governante que este é um recurso natural cuja 

preservação é essencial aos ecossistemas, destacando como prioridade a continuação 

de recuperação do estado trófico das massas de águas degradadas das lagoas, 

referindo-se à recente aprovação do Plano de Gestão dos Recursos Hidrográficos que 

vigorará até 2021, assim como à revisão dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas 

das Sete Cidades e das Furnas. 

Ao nível da gestão de resíduos, considera importante manter-se a adequada gestão 

dos resíduos, assim como o incremento da cidadania ambiental, através de políticas 

de prevenção quantitativa e qualitativa dos resíduos produzidos e diminuição dos 

impactes ambientais dos produtos ao longo do seu ciclo de vida. Refere que esta 

realidade, associada à problemática dos efeitos das alterações climáticas, reivindica um 

adequado planeamento e mecanismos de intervenção ao nível do território, que 

passam pelo desenvolvimento de sistemas de monitorização e alerta de riscos naturais, 

destacando a conclusão do Plano Regional para as Alterações Climáticas em 2017. 

Realça que esta linha de pensamento será conjugada com o desenvolvimento do 

Turismo, uma vez que defende um crescimento turístico harmonioso com a natureza, 

que não ponha em causa a sustentabilidade do destino e a valorização da identidade, 

sendo por isso uma prioridade a proteção e preservação do património natural e 

cultural dos Açores, criando condições para que a qualidade de vida das comunidades 

não seja comprometida.  

A Secretária Regional refere o empenho do Governo Regional na continuação da 

transmissão à sociedade açoriana das externalidades positivas proporcionadas pelo 

desenvolvimento do sector do turismo, aliado a setores como o Ambiente e a Energia, 

enquanto motor de desenvolvimento económico, social e cultural dos Açores, fazendo 
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jus à expressão “Certificados pela Natureza”, potenciando a harmonia entre a criação 

de riqueza e emprego na Região, sem perder de vista as implicações do crescimento 

da atividade turística nos frágeis ecossistemas naturais. Conclui referindo que atuará 

sempre e, em primeiro lugar, na defesa do património natural dos Açores, que é, 

constata, a nossa maior riqueza.  

Ao nível dos pedidos de esclarecimento, a deputada Bárbara Chaves (PS) constata que 

a Secretária Regional referiu a questão da conclusão do Plano Regional para as 

Alterações Climáticas ainda este ano, questionando para quando poderemos esperar 

a sua conclusão, uma vez que, cada vez mais, precisamos de estar alerta para esta 

problemática. Continua referindo o facto da Secretária Regional se ter referido à 

importância da biodiversidade e, por isso, na preservação das espécies e controlo das 

invasoras, questionando sobre que medidas estão previstas neste sentido, terminando 

a sua intervenção dizendo que atendendo ao trabalho implementado para uma 

cidadania ambiental cada vez mais ativa, questiona se este será um dos eixos 

prioritários da secretaria no que diz respeito à gestão dos resíduos. 

Em resposta, a governante refere que relativamente ao Plano para as Alterações 

Climáticas este estará concluído em 2017, que incluirá um amplo debate por parte da 

sociedade civil e que é um instrumento essencial ao nível das políticas públicas. 

Defende que devemos encarar a questão das alterações climáticas como um desafio 

para a redefinição e reposicionamento tecnológico, assegurando sustentabilidade nos 

sectores críticos, equacionando questões importantes em termos energéticos, bens 

alimentares, salvaguarda de bens de consumo, políticas de utilização de solos. Ao nível 

da biodiversidade e ao que se refere às invasoras, refere a governante que os bons 

resultados obtidos através da implementação do projeto do Priolo em São Miguel, são 

bastante animadores, existindo um conjunto de investimentos previstos em Plano com 

vista à diminuição das espécies invasoras e dos impactes causados por estas. Em 

termos de cidadania ambiental, a gestão dos resíduos é fundamental, referindo que a 
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Região tem um conjunto de legislação que enquadra o modo de gestão desses resíduos, 

destacando a elaboração do PEPGRA, que estabeleceu metas bastante ambiciosas para 

a gestão de resíduos que tem que ser cumpridas ao nível da reciclagem e que, segundo 

os dados disponíveis, revelam que os Açores estão no bom caminho. Refere que, 

falando relativamente às centrais de valorização energética, compete ao Governo 

Regional assegurar que as metas estabelecidas são para cumprir.  

A deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) questiona sobre quais os Planos de 

Gestão de ilha e Reservas da Biosfera que serão elaborados e porque só agora é que se 

está a elaborar estes planos. Questiona sobre as medidas existentes para a 

sustentabilidade dos centros ambientais, questionando quais os instrumentos de 

gestão territorial que serão revistos. Relativamente à Carta de Solos, questiona se será 

uma atualização ou elaboração.  A Secretária Regional em resposta refere que serão 

revistos todos os Planos de Gestão e Reservas da Biosfera, referindo que em termos de 

ordenamento do território tem existido muito trabalho e só agora é que é possível 

elaborar-se estes planos. Relativamente aos centros de interpretação, refere que sua 

existência é uma mais valia para os Açores, não tendo como objetivo a obtenção de 

lucro, sendo que o essencial é dar-se a conhecer os locais e as características mais 

relevantes de cada ilha. Ao nível dos Planos de Ordenamento, em 2017, informa que 

estão previstos para as Lagoas das Sete Cidades e das Furnas. Relativamente à Carta 

de Ocupação dos Solos, refere que se trata de uma atualização.  

O deputado João Corvelo (PCP), questiona sobre a data de conclusão da selagem da 

lixeira das Flores, assim como ao projeto da mini-hídrica nas Flores. Questiona quando 

serão alteradas as viaturas oficiais do governo para carros elétricos. Em resposta, a 

Secretária Regional refere que relativamente à lixeira das Flores, o problema é que a 

mesma é muito inclinada e o material de cobertura não adere à tela, estando já o 

projetista a avaliar a situação com vista à sua regularização. Não obstante, refere que 

os resíduos se encontram confinados. Quando à mini-hídrica [apesar de não estar no 
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âmbito das competências desta comissão], refere que a EDA Renováveis solicitou a 

reativação do projeto e cujo edital aprovado em Conselho de Governo se encontra em 

fase de publicitação. Quando às viaturas elétricas, refere que existe um programa a 

iniciar em 2017, que inclui uma atribuição de apoios à aquisição de carros elétricos.  

O deputado João Bruto da Costa (PSD), questiona sobre quantas viaturas elétricas 

serão apoiadas na ilha Graciosa e quais os mecanismos de apoios. Em resposta a 

Secretária Regional [apesar de não constituir matéria da comissão], refere que os 

apoios a conceder abrangerão todas as ilhas dos Açores, sendo que na ilha Graciosa, 

devido aos projetos que estão em implementação ao nível da mobilidade elétrica, a 

existência de carros elétricos pode ser uma experiência muito vantajosa.  

A deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) questiona sobre quais as lagoas 

incluídas no controle da biomassa e dos nutrientes previstos no Plano, ao nível da 

cidadania ativa questiona de que forma se pretende fazer. Questiona igualmente sobre 

a substituição das viaturas do corpo de vigilantes da natureza, assim como mais 

esclarecimentos sobre o sistema de ultrassons para controlo das algas e da unidade 

móvel de filtração de nutrientes também previsto no plano e que foi já contemplado 

em planos anteriores. Em resposta a Secretária Regional, relativamente às questões 

associadas aos recursos hídricos, refere que em 2017 será aplicado nas Lagoas da 

Furnas e Sete Cidades, referindo que há que atuar de forma a implementar o projeto 

que está a ser desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico e, caso se verifiquem 

resultados positivos, levar essa tecnologia a outras lagoas que carecem desse tipo de 

tratamento, assumindo que a existência de uma unidade móvel é vantajoso em termos 

de mobilidade para outras ilhas. Refere que se poderia recorrer a intervenções 

químicas, mas que se pretende respeitar a integridade dos ecossistemas. Relativamente 

à cidadania ativa, pretende-se desenvolver ao nível das escolas, na disciplina de 

Cidadania. Relativamente à aquisição de viaturas para o corpo de vigilantes da 
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natureza, atendendo à verba disponível, informa que há a perspetiva de aquisição de 

mais quatro ou cinco viaturas elétricas, para além das quatro já existentes.  

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP), questiona se está previsto a existência de 

algum programa de combate às espécies vegetais exóticas, o que está previsto ao nível 

da descontaminação dos aquíferos da Praia da Vitória e o que está previsto em termos 

de centrais hídricas reversíveis. A Secretária Regional em resposta informa que estará 

em elaboração este ano a Estratégia Regional para o Controlo de Espécies Exóticas 

Invasoras em que serão definidas as medidas a implementar a cada espécie. 

Relativamente aos aquíferos da Praia da Vitória, a Secretária Regional informou a 

comissão de que a secretaria acompanha a situação sendo a Presidência do Governo a 

entidade que faz a gestão desse processo, referindo-se ao relatório recentemente 

apresentado sobre a matéria que inclui medidas implementadas e outras a 

implementar. Ao que se refere às centrais hídricas reversíveis [que não é uma 

competência da comissão], a governante refere que o objetivo é chegar-se a 2020 com 

a produção 60% de energia renovável, sendo que esse objetivo só é possível se 

resolvermos o desafio ao nível do armazenamento, que as possibilidades existentes 

são ou baterias ou hídricas reversíveis, estando pensado instalar-se uma central hídrica 

reversível em São Miguel e outra na Terceira.  

A deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) questiona se cairá o PRECEFIAS 

com a implementação da Estratégia Regional para o Controlo de Espécies Exóticas 

Invasoras, tendo a Governante referido que a Estratégia se trata de uma evolução do 

PRECEFIAS.  

O deputado João Corvelo (PCP) refere que os plásticos que estão por cima do coberto 

vegetal da lixeira das Flores estão a esvoaçar, tendo a Secretária Regional indicado 

que não tem registo de que a tela esteja danificada e que os resíduos estão confinados, 

sendo que a questão só será totalmente resolvida quando se conseguir fixar o material 

de cobertura.  
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O deputado João Corvelo (PCP) questiona sobre a lixeira do Faial quais as medidas a 

tomar ao nível da selagem da mesma, bem como da possibilidade de se deixar de 

utilizar herbicidas químicos no controlo de invasoras na ilha das Flores, assim como a 

possibilidade de se recorrer à introdução de espécies animais no combate às invasoras 

vegetais.  Em resposta a Secretária Regional refere que receberam a indicação de que 

a lixeira do Faial não estava em condições, sendo que a secretaria está a verificar a 

situação de forma a tomar as medidas que melhor se adequem à resolução do 

problema, dizendo que, relativamente ao controlo de invasoras, em alguns casos há a 

necessidade de se recorrer a herbicidas químicos. Quanto à utilização de outras 

espécies para combate às invasoras, refere que se resultasse seria perfeito, mas que a 

realidade não é essa e que é de difícil implementação em que se poderia não atingir os 

resultados esperados. 

 

d) Audição do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos 
Parlamentares 

 

Abordando as opções do Governo Regional sobre a temática de Apoio aos Media, 

nomeadamente as correspondentes ao PROMEDIA, indicou que o PROMEDIA III 

terminou no final do último ano, estando o governo a ouvir todos os órgãos de 

comunicação social privados, de forma a conhecer as suas opiniões e alertas ao nível 

do instrumento financeiro à sua disposição, estando agora em fase de construção o 

novo diploma que será remetido a Assembleia Regional para análise e votação. Refere 

que se pretende manter tipologias de apoios que são importantes constar no próximo 

PROMEDIA, como a modernização administrativa, apoio à difusão e a majoração 

relativamente à qualificação técnica dos profissionais, bem como a manutenção dos 

quadros de pessoal. Refere que considera importante que o novo PROMEDIA tenha 

uma componente relativa à promoção da leitura, assim como a valorização da 

comunicação social ao nível da ligação das várias ilhas e ligação com o exterior. 
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Conclui dizendo que promoveu esses contatos sem ter uma ideia pré-definida como 

poderia ser o próximo PROMEDIA, tendo referido que o feedback tem sido positivo.  

Ao nível dos pedidos de esclarecimentos, o deputado Paulo Parece (PSD) questiona 

sobre o número de jornais, rádios e jornais online com atividade na Região, o número 

de jornalistas existentes nesses órgãos de comunicação social e qual o total de apoios 

concedidos no ano anterior, tendo o Secretário Regional referido que poderia remeter 

posteriormente esses dados. 

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questiona se no âmbito das reuniões mantidas 

com os órgãos de comunicação social, existiram posições de discordância ou se foram 

pontuais, assim como se foram emitidas divergências entre uns órgãos de 

comunicação social perante outros que são apenas online, tendo o governante referido 

que o feedback recolhido é genericamente positivo relativamente à forma com que o 

PROMEDIA está construído e dividido nos vários eixos. Refere que se nota algumas 

queixas sobre os apoios que são concedidos e que tem que ser fiscalizados, 

nomeadamente ao nível da modernização tecnológica, existindo algum desagrado 

sobre apoios dados aos órgãos de comunicação social digitais, tendo o Secretário 

Regional referido que há que definir, de uma forma objetiva e clara, o modo de apoio, 

não podendo fazer-se uma avaliação qualitativa do trabalho de cada órgão de 

comunicação social. Refere que há que criar um mecanismo de fiscalização mais efetivo 

de forma a verificar eventuais abusos na utilização dos apoios do PROMEDIA. 

O deputado Alonso Miguel (CDS-PP) questiona se existiu algum órgão de 

comunicação social que globalmente esteja insatisfeito, tendo o governante referido 

que não existiu nenhum caso nessas circunstâncias.  
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Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

___________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer favorável às propostas em apreço, 

atendendo à análise dos documentos apresentados, assim como às audições dos 

membros do Governo Regional, que permitiram verificar que as mesmas dão 

seguimento aos objetivos traçados no Programa do Governo e nos compromissos 

eleitorais assumidos pelo Partido Socialista.  

Os Grupos Parlamentares do PSD, CDS-PP e BE abstêm-se com reserva da sua 

posição para Plenário.  

 

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 BE, emitir por maioria parecer favorável à 

Proposta de Decreto Legislativo Regional sobre as Orientações de Médio Prazo 

para 2016-2020, 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 BE, emitir por maioria parecer favorável à 

aprovação da Proposta de Plano Anual Regional para 2017, nas áreas de 

competência da Comissão; 

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

para Plenário do PSD, CDS-PP e BE, emitir por maioria parecer favorável à 
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aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2017, nas áreas de 

competência da Comissão. 

O presente relatório setorial será remetido à Comissão de Economia, para 

seguimento.  

 

Vila do Porto, 1 de março de 2017 

 

A Relatora, 
 

 
Bárbara Torres Chaves 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
 

 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1 - A Comissão de Política Geral, ao abrigo do disposto no artigo 164.º do Regimento da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reuniu na sede da ALRAA, na 

cidade da Horta, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2017, a fim de emitir o seu parecer 

sobre as propostas de Plano Anual Regional para 2017, Orçamento da Região Autónoma 

dos Açores para 2017 e Orientações de Médio Prazo para 2017/2020.  

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 – 656 724 € 

Projeto 1.5 – Informação de interesse público ao cidadão – 2 300 000 €. 

Projeto 1.6 – Serviços sociais – 170 000 €. 

Projeto 1.7 – Cooperação com as Autarquias Locais – 654 529 €. 

 
 

b) Programa 10 – Habitação e Renovação Urbana – 22 603 572 €. 

c) Programa 12 – Prevenção de Riscos e Proteção Civil – 7 248 162 €. 

d) Programa 14 – (Transportes, Obras Publicas e Infraestruturas Tecnológicas) 

Projeto 14.1 – Construção de Estradas Regionais – 32 700 931 €. 

Projeto 14.2 – Reabilitação de Estradas Regionais – 14 083 011 €. 

Projeto 14.3 – Sistema de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária –  

1 051 677 €. 

Projeto 14.4 – Integração Paisagística de Zonas Adjacentes às ER – 565 000 €. 

 

Projeto 14.11 – Laboratório Regional de Engenharia Civil – 434 689 €. 
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Projeto 14.12 – Construção, Ampliação e Remodelação de Edifícios Públicos –  

4 735 000 €. 

Projeto 14.13 – Cooperação com diversas entidades – 4 339 000 €. 

 

e) Programa 16 – (Comunidades e Cooperação Externa) – 850 555 €. 

 

5 –  Foram efetuadas as seguintes audições, conforme Relatórios em anexo: 

a) Vice-Presidente do Governo Regional.  

b) Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas. 

c) Secretária Regional da Solidariedade Social. 

d) Secretário Regional da Saúde. 

e) Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas. 

 
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 2017, 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2017 e Orientações de Médio Prazo para 

2017/2020, com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com a 

abstenção e reserva para plenário do PSD, do CDS-PP e do PCP. 

 

Horta, 22 de fevereiro de 2017 

O Relator 

 
Bruno Belo 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

 

 

António Soares Marinho 
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ANEXO 

 
AUDIÇÕES 

 
 

Dia 21 de fevereiro de 2017 
 

 
AUDIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 

 
O Vice-Presidente do Governo Regional fez uma apresentação genérica das áreas da sua tutela 

que se inscrevem nas competências desta Comissão. 

 

Quanto à Modernização e reestruturação da Administração Pública Regional pretende-se 

consolidar os projetos em curso, nomeadamente o SIGRHARA, e prosseguir com ações visando 

a modernização administrativa e a simplificação administrativa. O Vice-Presidente deu especial 

relevo à integração na Administração Pública Regional de todos aqueles que tem contratos de 

tarefa, ou qualquer outro vínculo precário, referindo ainda que esta integração será feita nos 

termos da legislação em vigor, ressalvando que será apenas feita avaliação curricular. 

 

Quanto aos serviços sociais de apoio aos funcionários públicos serão concedidos apoios 

financeiros à semelhança dos anos anteriores. 

 

O Deputado João Vasco Costa interveio, questionando o Vice-Presidente sobre o horizonte 

temporal relativamente ao início da integração dos funcionários na Administração Pública. O 

Vice-Presidente respondeu que após a publicação do anúncio é definido o prazo, de acordo 

com o art.º 7.º da proposta de orçamento para 2017. 

O Deputado Bruno Belo interveio para questionar o Vice-Presidente se foi ou não efetuado 

algum levantamento das necessidades permanentes na Administração Pública por ilha e por 

serviço. O Vice-Presidente respondeu que pela análise ao programa de pagamentos de 

vencimentos na Administração Pública essa resposta é automática. Pelo facto de ser efetuado 

um pagamento de vencimento fica-se a saber que a pessoa em causa está a ocupar uma 

necessidade permanente e ao mesmo tempo sabe-se o serviço da Administração Pública onde 

desempenha funções, acrescentando que para o Governo são todas permanentes desde que 

estejam no mesmo serviço de forma continuada. Contudo, exemplificou que as prestações de 

serviços dos médicos, ou os contratos de manutenção nas escolas, não são consideradas 

necessidades permanentes.  
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A Deputada Sónia Nicolau perguntou quais a diretrizes desta integração visto que se quer uma 

Administração Pública mais eficiente. O Vice-Presidente respondeu que se pretende 

incrementar a interatividade dos cidadãos com a Administração Pública numa lógica de ajustar 

a sua relação com a evolução tecnológica. 

O Deputado Paulo Mendes referiu que não existem apenas as formas de precariedade que o 

Vice-Presidente referiu na sua intervenção inicial, dando como exemplo uma escola que tem 

14 auxiliares, sendo que apenas 4 são do quadro e os outros estão ao abrigo de programas 

ocupacionais. Perguntou se da parte do governo há intenção de resolver esses problemas. O 

Vice-Presidente respondeu que essa questão não se coloca, tendo em conta que não há 

qualquer vínculo com a Administração Pública. 

O Deputado Paulo Mendes referiu que de forma oficiosa algumas instituições têm sido incitadas 

a recorrer aos programas ocupacionais para suprir carências de pessoal, ao que o Vice-

presidente respondeu que nos últimos 2 anos o número de funcionários tem aumentado, 

referindo ainda que, por vezes, há situações diferentes, dando como exemplo o facto de haver 

pessoas de baixa, o que faz com que essas pessoas tenham que ser substituídas 

temporariamente e que não podem ser consideradas necessidades permanentes. 

 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 
 

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 dos Transportes Terrestres, o objetivo do Plano para o ano 2017 é reorganizar todo 

esse sector por forma a criar uma intermodalidade. 

Ao nível das estradas regionais referiu que para além do pagamento da renda referente às 

SCUT’S, destaca-se a construção do acesso ao porto da Vila Franca, bem como os circuitos 

logísticos nas diversas ilhas. Referiu ainda que o Governo vai dar continuidade à colocação de 

sinalização horizontal. 

No que diz respeito à construção civil referiu que pretende consolidar o sector tendo em conta 

o dimensionamento da mão-de-obra e a utilização dos materiais endógenos, reforçando a 

transparência e desburocratização. 

O Deputado João Corvelo questionou, em relação ao Porto das Poças, se os pescadores tinham 

sido ouvidos relativamente à obra, quando estará concluído o talude da estrada que liga a 
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Fazenda aos Cedros, ponto de situação do ramal do Mosteiro e do Lajedo e ainda a 

recuperação de um muro. O Secretário respondeu que relativamente ao Porto das Poças há 

duas questões distintas, uma de transportes e outra de pescas e que relativamente às pescas 

a questão deve ser colocada na Comissão de Economia e não na Comissão de Política Geral, no 

que diz respeito à estrada entre Fazenda e Cedros o concurso está a decorrer, acrescentou que 

os ramais do Mosteiro e Lajedo estão previstos nos circuitos logísticos e que o muro é privado, 

tendo já sido avaliado pelo LREC e não constitui perigo. 

O Deputado Carlos Silva perguntou qual o valor referente às SCUT’S. O Secretário respondeu 

que o valor inscrito no Plano para 2017 corresponde à renda a pagar e que é inferior ao preço 

base em 12 milhões de euros. 

O Deputado Bruno Belo perguntou se o governo tinha conhecimento da derrocada próximo da 

estrada regional na freguesia da Lomba, ao que o Secretário respondeu que não tinha 

conhecimento, mas que iria inteirar-se da situação. 

O Deputado Carlos Ferreira perguntou o que estava previsto para a ilha do Faial em termos de 

estradas. O Secretário referiu que o valor inscrito nos circuitos logísticos para o Faial se 

destina à reabilitação da avenida Príncipe Alberto do Mónaco e à reabilitação da estrada da 

Ribeira do Cabo e Largo Jaime Melo. 

O Deputado Carlos Ferreira referiu que este procedimento já tinha sido lançado. No entanto 

tinha ficado deserto e sendo agora o valor do novo procedimento ainda menor, qual seria a 

explicação. O Secretário respondeu que o projeto tinha sido refeito e lançado novo 

procedimento. 

O Deputado Luis Rendeiro perguntou qual o valor final das SCUT’S, questionou relativamente à 

certificação de materiais endógenos, suas características e outras informações, e perguntou 

ainda qual o valor final da Casa da Autonomia. O Secretário respondeu que relativamente ao 

valor final das SCUT’S não tinha esse valor presente, mas que mais tarde o poderia facultar, 

tendo comunicado posteriormente ao Presidente da Comissão que atingia 845 milhões de 

euros. No que diz respeito à Casa da Autonomia referiu que a empreitada está a decorrer e 

que o valor apresentado corresponde ao valor do procedimento. Relativamente à certificação 

dos materiais endógenos, o processo está a decorrer e todos os produtos foram alvo de 

certificação pelo LREC, acrescentando que todos os produtos que constam do catálogo 

cumprem todos os requisitos para poderem ser utilizados e por ser um processo dinâmico 

podem surgir novos produtos a qualquer altura e serem integrados. 

O Deputado Alonso Miguel perguntou em que consistem os circuitos logísticos para a ilha 

Terceira. O Secretário respondeu que consiste na reabilitação da circular, ramal das Cinco 
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Ribeiras, troço de São Carlos e que a canada das Cinco Ribeiras está a aguardar o processo de 

expropriações. 

O Deputado Carlos Ferreira perguntou qual o valor final da Casa da Autonomia, ao que o 

Secretário respondeu que o valor é de 3,9 milhões de euros. 

O Deputado Marco Costa perguntou relativamente aos investimentos previstos para a ilha do 

Pico, concretamente Porto de São Roque, aeroporto e em que fase está o processo de 

concessão dos estaleiros navais da Madalena. O Secretário respondeu que relativamente ao 

Porto de São Roque o projeto está a ser concluído para ser lançado a concurso, e que 

relativamente ao aeroporto o investimento visa os sistemas de segurança e obras nas faixas 

srtip e grooving, e que em relação aos estaleiros o concurso está em análise devido à sua 

complexidade. Concluiu referindo que vão ser efetuados investimentos na longitudinal e na 

estrada junto à Vila das Lajes.    

O Deputado Manuel Pereira perguntou sobre o valor inscrito para os transportes e sinalização 

horizontal. O Secretário respondeu que vão ser executadas empreitadas nas nove ilhas, 

contudo estão atrasadas pelo facto de este trabalho ser efetuado com tempo seco. 

Relativamente ao valor dos transportes corresponde aos valores dos passes sociais e ainda ao 

valor que é pago pelo transporte de combustíveis líquidos e transporte de mercadorias entre 

Flores e Corvo. 

 

AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 

A Secretária Regional foi substituída pelo Secretário Regional Adjunto da Presidência para os 

Assuntos Parlamentares, que fez uma abordagem genérica sobre as matérias da competência 

da Comissão. 

Nas áreas da Habitação e da Renovação Urbana, anunciou um investimento de cerca de 22,5 

milhões de euros.  

O Programa será desenvolvido sobretudo em três eixos:  

- Reabilitação urbana 

- Arrendamento Social e cooperação com outras entidades. 

- Equipamentos Públicos. 

Destacam-se as ações de recuperação de habitação degradada, Programa Famílias com Futuro 

e cooperação com as Autarquias Locais, designadamente contratos com todos os municípios 

das ilhas de São Miguel e Terceira. Destacam-se ainda ações de inserção e reintegração social, 

bem como comparticipação à renda. 
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O Deputado Marco Costa questionou se poderia precisar quais são as zonas de risco 

identificadas. O Secretário forneceu a informação de que são: 

- São Miguel Arcanjo, São Roque, Pico; 

 

- Ribeira Quente e Faial da Terra, Povoação, São Miguel; 

- Santa Clara, Ponta Delgada, São Miguel; 

- Rabo de Peixe, Calhetas e Bandejo, Ribeira Grande, São Miguel; 

 

 

Dia 22 de fevereiro de 2017 
 

 

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 2017.  

Começou por referir que no Programa 11 – Proteção de Riscos e Proteção Civil há um 

investimento de 7,3 milhões de euros, explicando que a grande variação tem a ver com o 

investimento que já foi feito ao nível das comunicações no valor de 2,2 milhões de euros. 

Relativamente à emergência médica vai ser feita uma candidatura para a aquisição de oito 

ambulâncias. 

No que diz respeito às infraestruturas realçou a ampliação do quartel dos bombeiros de Santa 

Cruz das Flores, a candidatura para a ampliação do quartel dos bombeiros das Lajes do Pico e 

as candidaturas ainda este ano para a construção do quartel dos bombeiros da Povoação e do 

Faial embora este último esteja mais atrasado devido a problemas de localização. Acrescentou 

que neste momento o projeto de arquitetura está concluído seguindo-se o projeto de 

especialidades e só depois o concurso pela Associação. 

Referiu que os valores destinados à formação são semelhantes aos do ano anterior, 

destacando o facto de os bombeiros sapadores de Lisboa terem escolhido os Açores para 

fazerem formação. 

O Deputado Manuel Pereira, salientou a qualidade da nova rede de comunicações e questionou 

quais seriam as Associações a serem contempladas com as novas ambulâncias e se estava 

previsto a aquisição de alguma viatura de combate a incêndios. O Secretário respondeu que há 

um levantamento das necessidades e que não está prevista a aquisição de nenhuma viatura de 

combate a incêndios, mas que está prevista a reparação de todas aquelas que apresentam 
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mais necessidade. Referiu ainda que as ambulâncias a adquirir serão distribuídas por todas as 

ilhas, com exceção do Corvo e Graciosa, sendo que São Miguel receberá duas. 

O Deputado João Corvelo perguntou quando vai haver material de socorro para todos os 

bombeiros em condições, questionou o facto da secção das Lajes das Flores só funcionar 

parcialmente  e  o que o governo pretende fazer para evitar que os bombeiros tenham salários  

em atraso. O Secretário respondeu que os salários em atraso são uma preocupação e que o 

Governo tem efetuado as transferências de verbas sempre a tempo. Contudo, referiu que 

brevemente haverá a reunião do conselho regional de bombeiros e que essa questão vai ser 

abordada. Disse ainda que já acordou com o Presidente da Proteção Civil destacar um técnico 

para acompanhar essas situações mais de perto. Relativamente ao voluntariado admitiu ser 

uma situação recorrente em varias associações, mas que o mais importante é garantir que na 

ilha não fica ninguém sem socorro. 

O Deputado João Corvelo elogiou o trabalho do Governo na melhoria das condições de saúde 

na ilha das Flores. 

O Deputado Paulo Mendes interveio referindo que a redução do apoio ao transporte não 

urgente leva a que muitas pessoas não possam suportar esses custos e questionou se o 

Governo vai adquirir viaturas para esse efeito. Questionou ainda o porquê do valor inscrito no 

fundo de emergência. O Secretário referiu que o valor inscrito no fundo de emergência é 

reduzido, mas que pode ser reforçado a qualquer momento. Relativamente ao transporte de 

doentes não urgentes, o modelo que existe é suficiente e o Governo não vai adquirir viaturas 

para esse efeito. 

O Deputado Carlos Ferreira interveio para saber qual o valor final referente á rede de 

comunicações. Questionou ainda se vai ou não ser adquirida alguma viatura SIV este ano e se 

a expectativa do governo é iniciar a obra do quartel de bombeiros do Faial este ano. O 

Secretário respondeu que a expectativa é de começar este ano, estando, contudo, consciente 

de que será muito difícil. Referiu que não vão ser adquiridas viaturas SIV este ano e que o 

valor total da rede de comunicações foi de 2.180.994,00 euros. 

O Deputado Marco Costa interveio para saber se está previsto a aquisição do equipamento da 

segunda viatura SIV para o Pico. O Secretário respondeu que a verba é suficiente para fazer 

face aos pagamentos das SIV incluindo a ilha do Pico. 

O Deputado Alonso Miguel interveio para saber qual o valor destinado aos grandes simulacros. 

O Secretário respondeu que neste momento não tem conhecimento do valor, contudo está a 

ser feito um levantamento em todas as ilhas de equipamentos para seguidamente perceber 

que tipo de recursos podem ser partilhados. 
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O Deputado Bruno Belo interveio para pedir que o Secretário explicasse pormenorizadamente 

o papel do técnico que vai acompanhar a gestão das associações. O Secretário respondeu que 

na sua opinião falta alguém com conhecimentos de gestão mais próximo das associações, 

tendo referido ainda que esse técnico estará no gabinete do Secretário e não na proteção civil 

e que vai ser condicionado à associação aceitar ou não. 

O Deputado Carlos Silva perguntou qual o impacto da verba inscrita para a saúde 24. O 

Secretário referiu que de 2015 para 2016 houve um aumento muito significativo de pessoas a 

recorrer à linha saúde 24 e que o Governo vai lançar uma campanha para sensibilizar as 

pessoas neste sentido. 

 

 
 

AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA PARA AS 

RELAÇÕES EXTERNAS 

 

O Secretário Regional começou por afirmar que, no âmbito dos Assuntos Europeus e da 

Cooperação Externa, trata-se de um momento muito importante para a Europa devido às 

eleições na França e Alemanha. Referiu ainda a intenção de levar a cabo um conjunto de 

políticas do Programa do Governo para a presente Legislatura, no âmbito do programa 2020.  

O Programa 16 tem uma dotação global de 850 mil euros. 

Uma parte muito substancial desta verba destina-se aos parceiros como as Casas dos Açores e 

demais entidades com o objetivo de fazer uma ligação com as gerações mais novas. 

Afirmar os Açores na Europa constitui um grande objetivo para esta legislatura e a ação mais 

importante será abrir o gabinete dos Açores em Bruxelas, com capacidade para receber 

instituições e organizações açorianas. 

Ao nível das comunidades a intenção é potenciar toda a rede de Casas dos Açores e procurar 

que estas sejam embaixadas dos Açores nas nossas comunidades e consubstanciar nos jovens 

o orgulho de ser açoriano. 

O programa cidadania europeia visa promover nas escolas ações fortes de consciencialização 

da nossa cidadania europeia criando os clubes europeus, comemorando o dia da Europa nas 

escolas com um debate de cidadania europeia que será transmitido na RTP/A atribuindo ao 

melhor uma viagem a Barcelona como prémio. 

O Deputado Bruno Belo interveio para perguntar como pensa o Secretário afirmar os Açores no 

mundo apenas com 68 mil euros e se as alterações na nova administração dos EUA já se 

faziam sentir nas nossas comunidades. 
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O Secretário respondeu que levar os Açores ao Mundo através das nossas comunidades não 

passa pelo dinheiro, mas por uma visão estratégica e debater os problemas europeus na 

sociedade açoriana. Relativamente à nova administração dos EUA, até agora não se fez sentir 

absolutamente nada e na sua perspetiva haverá uma centralidade nos problemas com o 

México. 

O Deputado José San-Bento salientou a postura do Governo em relação aos Açores fazerem 

parte das instituições europeias e garantir influência nos lugares onde tem assento. 

Questionou sobre qual a importância que o Governo dos Açores atribui ao Fórum das RUP’S. O 

Secretário respondeu que para o Governo este fórum é muito importante na medida em que as 

eleições na França e na Alemanha podem levar a Europa a ter uma nova configuração e neste 

sentido as regiões terão um papel preponderante. 
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu nos dias 21 e 22 de fevereiro de 

2017, 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 Orientações 

de Medio Prazo para 2017-2020, Plano Regional Anual e de Orçamento da Região Autónoma 

dos Açores para o ano de 2017, 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 Orientações de Médio Prazo para 2017-2020, Plano Regional Anual e 

de Orçamento para a Região Autónoma dos Açores para 2017 deram entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 15 de fevereiro de 2017. Por despacho da 

Sra. Presidente da Assembleia, a apreciação em sede das Comissões Permanentes foi agendada 

para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2017, 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 nas 

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. 

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. 
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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 20/2002/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 Orientações de Médio Prazo para 2017-2020, Plano Regional 

Anual e de Orçamento para 2017, 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: 

 

 Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, no âmbito 

do Objetivo “Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades”, Programa 7 – “Juventude”. 

 

 Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares em 

substituição da Secretária Regional da Solidariedade Social, no âmbito do Objetivo 

“Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades”, 

Programa 9 – “Solidariedade Social”. 

 

 Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, no âmbito do Objetivo “Fomentar o 

Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no 

Empreendedorismo”, Programa 5 – “Investigação, Desenvolvimento e Inovação”. 
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 Secretário Regional da Educação e Cultura, no âmbito do Objetivo “Reforçar a 

Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades”, Programa 5 – 

“Educação, Cultura e Desporto”. 

 

 Secretário Regional da Saúde, no âmbito do Objetivo “Reforçar a Qualificação, a 

Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades”, Programa 8 – “Desenvolvimento 

do Sistema de Saúde”. 

  

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 Com o Plano para 2017 inicia-se um novo ciclo de planeamento, enquadrado nas 

Orientações de Médio Prazo 2017-2020. A programação anual contida neste documento insere-

se na estratégia definida para o médio prazo, e estabelece em cada setor da política regional o 

investimento público que será promovido pelos diversos departamentos do governo durante o 

corrente ano de 2017. Conforme a legislação aplicável, este Plano Anual compreende um 

primeiro capítulo onde se apresenta de forma sintética a situação económica e social da Região, 

em complemento com a informação e dados aduzidos no diagnóstico estratégico inserido nas 

Orientações de Médio Prazo 2017-2020, um segundo capítulo com as principais linhas de 

orientação estratégica das políticas sectoriais a prosseguir no período anual, a programação 

desdobrada por programa, projeto e ação, os valores da despesa de investimento associada, com 

indicação dos montantes por ilha, e ainda um texto sobre programas e com comparticipação 

comunitária em vigor na Região, e prevê um investimento público global de € 774.631.823. 

A análise da proposta do Plano Regional Anual e de Orçamento referente a 2017, 

efetuada pela Comissão Permanente de Assuntos Sociais, incidiu sobre dois dos quatro grandes 

objetivos, a saber: “Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades” (que representa 22,0% do valor global do investimento público) e “Fomentar o 

Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no 

Empreendedorismo” (que representa 51,0%), cuja implementação se desenvolve no âmbito de 5 

departamentos governamentais, designadamente: a Secretaria Regional Adjunta da Presidência 

para os Assuntos Parlamentares, Secretaria Regional da Solidariedade Social, Secretaria 
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Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Secretaria Regional da Educação e Cultura e Secretaria 

Regional da Saúde.  

O quadro que se segue sintetiza o investimento público inscrito na Proposta de Plano 

Anual Regional para o ano de 2017, referente aos objetivos e programas da área de competência 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais: 

 

 

Quadro I 

Plano Anual para 2017 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão Permanente de Assuntos 

Sociais) 

 

Objetivos / Programas Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades 
170.562.961 164.338.961 6.224.00 

6. Educação, Cultura e Desporto 79.015.212 75.265.212 3.750.000 

7. Juventude 2.605.200 2.231.200 374.000 

8. Desenvolvimento do Sistema de Saúde 24.859.713 24.859.713  

9. Solidariedade Social 41.479.264 39.379.264 2.100.000 

Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados 

no Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo 
395.325.920 174.084.018 221.241.902 

5. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 14.856.397 11.156.397 3.700.00 

 

 

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 
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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 7 – “Juventude” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

7. Juventude 2.605.200 2.231.200 374.000 

7.1. Juventude 2.605.200 2.231.200 374.000 

 

 

Audição do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

(SRAPAP): 

 

O Secretário começou a por apresentar aquelas que serão as principais ações do 

Governo nos próximos quatro anos que são mais empregabilidade, mais qualificação e mais 

participação cívica. Ou seja, em tudo aquilo que o Governo se associar, e em particular a DRJ, 

terá de ter um destes pressupostos em conta. 

Relativamente às ações no plano temos a mobilidade jovem que tem com principal 

propulsor o programa Bento de Góis que apoia um conjunto de iniciativas de com base em 

intercâmbios, em cidadania e voluntariado local e internacional sendo que nesta ação está 

inserida a promoção do voluntariado local e europeu, o programa Jovens + e o Parlamento dos 

Jovens e a campanha Antes de Me Discriminares Conhece-me. 

Outra ação tem que ver com o Associativismo e o Orçamento Participativo que engloba 

os vários planos de atividades das associações juvenis da região e o arranque com a construção, 

promoção e divulgação do próprio orçamento participativo para que já se inicie já em 2018. 

Depois há ações de Desporto e Juventude que, em parceria com a Direção Regional da 

Saúde e a Direção Regional da Educação, apoiarão iniciativas de desporto juvenil não federado. 

No que diz respeito às Industrias Culturais e Criativas estão inerentes dois programas o 

Põe-te em Cena e o LabJovem, em parceria com a Associação Cultural Burra de Milho que 

visam promover um concurso de ideias e de criatividade jovem na Região 
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Incentivo à formação dos jovens onde consta a educação empreendedora que já 

alcançou 7700 crianças e também, através da parceria com o André Leonardo (que vai ser 

alterada e melhorada) foram, através do projeto Faz Acontecer, abrangidas 31 escolas e 2700 

alunos. Aqui também se insere o concurso regional Ideia Açores e Inspira-te, Aprende e Age de 

valorização da iniciativa jovem. 

Outra ação é o apoio a conferências, fóruns e seminários que visam a promoção da 

discussão de assuntos inerentes à juventude. 

Depois o OTL-J e a ação Entra em Campo apoiando vários campos de férias em todas 

as ilhas dos Açores. 

Depois como outra ação há o observatório da juventude que é intenção rever e 

intensificar essa parceria, valorizando o próprio centro de empreendedorismo na Universidade 

dos Açores englobando outras aéreas. 

Projeto comunitários também constam com a intenção de potenciar o Erasmus + e o 

juventude em ação, definindo parcerias com o Conselho Nacional de Juventude e com o IPDJ. 

Outras áreas são a mobilidade jovem onde se insere a promoção do cartão Interjovem e 

as academias de juventude, reservando €150mil numa parceria que existe com a Academia de 

Juventude da Praia da Vitória, onde existe uma funcionária da DRJ que tem como principal 

objetivo dinamizar e promover o espaço. 

Depois existe o contrato programa com as Pousadas de Juventude e relativamente a 

construções de infraestruturas a única será a obra de modernização da Pousada de Juventude de 

Ponta Delgada, que para além de fundos da Região será comparticipada por fundos 

comunitários em €370mil. 

Também está previsto o programa ‘Prepara o Teu Regresso a Casa’ com a intenção de 

reformular e inovar, juntamente com os jovens deslocados a estudar fora da região, toda a forma 

de ação já que no mandato anterior não teve o impacto desejada em alguns casos. 

É objetivo desta Secretaria, juntamente com o Observatório da Juventude, e com as 

organizações de juventude da região estudar e avaliar o impacto que os programas da DRJ tem 

tido nos jovens, e consequentemente manter ou alterar o já existente procurando que os jovens 

açorianos sejam parte integrante na definição das políticas para juventude nos Açores. 

É intenção também rever o diploma 1828/A já o que o mesmo já tem 10 anos de 

existência. 
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De seguida a deputada Graça Silveira questionou o Secretario para quando a pousada de 

Juventude para o Faial? À qual o Secretário respondeu que não será em 2017. 

A deputada Mónica Seidi, de seguida afirma ser positivo que a juventude seja incluída 

da definição das políticas para a juventude e questiona se o orçamento participativo jovem será 

financiado pelo Governo da República e se este valor no plano é para a campanha de promoção? 

À qual o Secretário, em resposta, confirmou ambos os assuntos. 

A deputada acrescenta que a mobilidade tem valor mais baixo dos últimos 5 anos e com 

a importância do programa Bento de Góis, não acha que devia aumentar? Sendo o valor do 

Turismo Jovem constante desde 2013, que dados tem o governo que faça manter este valor? 

Também questionou se não acha que há sobreposição de programas, nomeadamente no que se 

concerne à promoção de indústrias criativas e à parceria com a Academia de Juventude da Praia 

da Vitoria? E também porque a pousada de Ponta Delgada esta separado? 

Em resposta e relativamente ao programa Bento de Góis, o Secretário referiu que 

gostaria de orçamentar mais dinheiro, mas está enquadrado com a execução do plano anterior 

que foram de cerca de 119 mil euros. Relativamente ao Turismo Jovem e de acordo com o 

realizado em anos anteriores esse tem sido um valor que se tem mostrado suficiente e que tem 

corrido bem. Quanto à Academia de Juventude, tem sido através de Contrato ARAAL, já que é 

única na região. Relativamente à separação da Pousada de Juventude de Ponta Delgada tem a 

ver com separação do que é a participação do Governo das Pousadas e a obra de modernização 

da Pousada em questão que não avançou em 2016 devido a uma divergência com o Tribunal de 

Contas, mas é intenção que avance já este ano após o fim da época alta. 

O deputado Paulo Estêvão inicia intervenção a dizer que este plano não traz nenhuma 

novidade. E afirma ser importante dar uma verdadeira dimensão regional à rede de Pousadas. 

No programa Prepara o Teu Regresso a Casa acha asfixia a diminuição do valor para este 

programa. E em relação ao Orçamento Participativo Jovem questiona sobre qual será o conceito 

e em que moldes será promovido junto da juventude? 

Em resposta, o Secretário afirma que não está previsto qualquer alargamento da rede de 

pousadas, sendo objetivo do Governo que a rede existente continue a dar um bom contributo 

como oferta. Relativamente ao programa Prepara o Teu Regresso a Casa, a verba vai ao 

encontro da forma como queremos alterar a passagem da mensagem e o valor não pressupõe 

uma menor importância que o Governo dá ao programa. No Orçamento Participativo Jovem 

estão em aberto várias formas de implementação do mesmo. Até porque há questões 
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metodológicas e legais que terão de ser tidas em conta. Será projetada esta forma divulgando 

todo o conceito. 

O deputado Jorge Jorge questiona sobre em que medida haverá participação do Governo 

no programa Erasmus? E em reposta o Secretário informa que tem uma reunião com o 

Secretário de Estado da Juventude para fazer uma análise profunda do Erasmus + e incluindo o 

programa Juventude em Ação sendo nossa intenção reforçar a perspetiva do programa. 

Em réplica o deputado diz que se notou uma diminuição das possibilidades das escolas 

dos Açores terem acesso ao programa. E o Secretário diz não ter os números consigo naquele 

momento, mas regista o alerta. 

A deputada Mónica Seidi questiona de que forma serão divididos os €15mil previstos 

para os projetos comunitários? À qual o Secretario responde que após reunião com o Secretário 

de Estado da Juventude conta ter mais novidades. 

 

 

Programa 9 – “Solidariedade Social” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

9. Solidariedade Social 41.479.264 39.379.264 2.100.000 

9.1 Apoio à Infância e Juventude 8.481.909 8.481.909  

9.2 Apoio à Família, Comunidade e Serviços 14.755.855 12.655.855 2.100.000 

9.3 Apoio aos Públicos com Necessidades 

Especiais 
4.196.933 4.196.933  

9.4 Apoio a Idosos 12.994.116 12.995.116  

9.5 Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social 

e Combate à Pobreza 
1.050.451 1.050.451  
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Audição do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

(SRAPAP) em substituição da Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS): 

 

O Secretário começou por dizer que estão reservados para esta área cerca de 39 milhões 

de euros sem contabilizar o montante referente à área da habitação posteriormente fazendo 

referência 5 áreas que são as ações prioritárias definidas para 2017: apoio à infância e 

juventude, família, comunidades e serviços, apoio aos públicos com necessidades especiais, 

apoio aos idosos e a igualdade de oportunidades, inclusão social e combate a pobreza. 

Acrescentando que as ações referentes a este plano estão todas devidamente descritas, sendo que 

para além de ações existem também infraestruturas, algumas já iniciadas, algumas a iniciar e 

outras que irão ser lançadas. 

Relativamente a linhas orientadoras para 2017 e para os próximos 4 anos destacou a 

estratégia regional de combate à pobreza e exclusão social estando já a decorrer encontros com 

os intervenientes no setor para juntos (Governo, partidos políticos e sociedade civil) poderem 

fazer um balanço do que já foi feito e para que se possa definir as linhas orientadoras de 

consolidação das matérias implementadas, mas também recriar metodologias e corrigir algo que 

possa ter corrido menos bem. 

Pretende-se também alargar a oferta de equipamentos sociais através do alargamento da 

rede e da requalificação da existente dando prioridade ao número de vagas disponíveis em 

creches, em ATL. 

O Secretário acrescentou que o Governo manterá o Compamid, o complemento regional 

de pensão, o complemento regional ao abono de família, ou seja, informando que há uma 

manutenção de todos os apoios sociais regionais. 

Deu também destaque ao plano regional de combate à violência doméstica em 

seguimento do que tem ocorrido nos últimos anos. 

De seguida o deputado Paulo Parece questionou sobre se a verba prevista para a 

ampliação do lar de idosos de vila do porto, é referente a pagamento de algo ou lançamento da 

nova fase? Ao que o Secretário respondeu que esta ação se refere à conclusão do pagamento da 

obra já inaugurada. 

A deputada Mónica Seidi questionou sobre qual a percentagem de aumento do 

complemento regional de pensão. E o Secretário diz que os apoios não serão aumentados, serão 

sim, pelo menos mantidos. Pediu explicação sobre o valor previsto para a ação 9.2.10 à qual o 
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Secretário respondeu que era referente à primeira fase da empreitada. Questionou também sobre 

se o valor referente à creche de Ponta Delgada, que já vem no plano desde 2015, tem alterações? 

Ao que o Secretário respondeu que não deverá sofrer alterações do que está inscrito no plano. 

Também questionou sobre para que serve o valor de €40mil afeto à ação Criação de Unidade de 

Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada ao que o Secretário 

explicou que tendo em conta que o valor referente a esta obra se encontra repartido por anos 

económicos, esta verba é referente ao pagamento de projeto a elaborar. Por fim a deputada 

questionou sobre quais os critérios, como pensa o Governo atuar na estratégia de combate a 

pobreza e em resposta o Secretário diz que há intenção de definir uma estratégia que congregue 

um balanço sobre o que foi feito, mas também do caminho que pretendemos seguir estando já 

neste momento na fase de auscultação dos responsáveis do setor sendo a verba destinada a este 

fim. 

De seguida o deputado Paulo Estêvão questionou sobre a verba referente ao serviço de 

apoio ao domicílio do Corvo ao que o Secretário respondeu que esta obra teve início em abril de 

2016 e prevê-se a sua conclusão em julho de 2017, sendo este montante para execução e 

apetrechamento desta empreitada. 

O deputado Jorge Jorge pediu explicação sobre se a comparticipação por utente ao lar 

de idosos é para manter e em resposta o Secretário esclarece que não esta ligado com o plano de 

investimento, mas que o feedback é positivo apesar de algumas entidades com ações na terceira 

idade tem tido opiniões contrárias. 

A deputada Maria João Carreiro perguntou onde está o valor afeto ao processo de 

educação parental que o Secretário referiu como sendo protocolado com o ISSA? Está no Plano 

da SRSS ou na SREC? E em resposta, o Secretário referiu que está inscrito no Projeto 9.5 - 

Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza, na ação 3 Projetos de 

intervenção social vocacionados para a promoção da inclusão de crianças e jovens. Na 

desagregação da ação consta o Projeto "Educação Parental", cuja entidade executante será o 

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Oliveira (42 373 €). 

A deputada Mónica Seidi volta a intervir questionando o Secretário sobre o porquê das 

4 obras destinadas a apoio à deficiência se destinam a Ponta Delgada e em resposta o Secretário 

diz que não há critério de área geográfica, referindo que algumas já foram feitas em outros 

locais e outras ilhas. Também questionando sobre o porquê do Fundo Regional de Ação Social é 
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o valor mais baixo dos últimos 5 anos? Em resposta o Secretário diz que foi o valor definido 

como o importante para o futuro. 

 

Programa 5 – “Investigação, Desenvolvimento e Inovação” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

5. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 14.856.397 11.156.397 3.700.000 

5.1 Programa de incentivos ao sistema científico e 

tecnológico dos Açores 
6.755.499 3.055.499 3.700.000 

5.2 Ações de Valorização e Promoção da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 
150.000 150.000  

5.3 Iniciativas, Projetos e Infraestruturas de Base 

Tecnológica 
925.000 925.000  

5.4 Construção dos Parques de Ciência e 

Tecnologia 
7.025.898 7.025.898  

 

 

Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT): 

 

O Secretário começou por dizer que este plano terá como base o conhecimento e o 

reforço do potencial cientifico na região com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

açorianos. Diz que uma das prioridades será a transferência do tecido cientifico para o tecido 

empresarial promovendo áreas de investigação primordiais para a região com dimensão 

internacional, mantendo o que já existe e reforçando também. 

Diz que a política de ciência deste Governo não pode estar distanciada daquilo que foi 

definido como pilares base já definidos (mar, turismo e agricultura) sendo que parte do 

investimento tem de estar com estas orientações estratégicas e que são diferenciadoras na nossa 

região. 

Também se debruçou sobre o apoio a criação nos Açores de um Centro Internacional de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação que envolve o Governo dos Açores e o Governo da 

República, do designado Air Centre, que engloba áreas como energia e oceano. Dando o 
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exemplo da implementação de uma antena da EUROMETSAT em santa Maria, que comprova a 

nossa posição geograficamente estratégica. 

Referiu também os investimentos nas infraestruturas dos parques de ciência e 

tecnologia, quer em São Miguel quer na Terceira e o apoio à Universidade dos Açores que tem 

um papel importante no panorama cientifico regional e que continua a ser um parceiro 

fundamental. 

Também referiu que esta proposta de plano prevê um investimento da ciência e 

inovação que totaliza cerca de 63 milhões de euros que totaliza um aumento de 50%, 

aproveitando fundos europeus. 

No que diz respeito ao plano anual para 2017 pretende-se a consolidação do potencial cientifico 

e tecnológico regional, a internacionalização da investigação realizada, a transferência do 

conhecimento para o tecido económico, o reforço da constituição de parcerias de conhecimento 

e de articulação com entidades do sistema cientifico regional e o tecido socioeconómico, a 

promoção da investigação em áreas relevantes para a região (Raiz 3 e Programa Operacional 

Açores 2020), qualificação dos recursos humanos em ciência e tecnologia através da formação 

avançada, da divulgação cientifica especializada e difusão da cultura cientifica e tecnológica. 

Realça também a contratação de doutorados por empresas realçando que o tecido 

empresarial deve ganhar recurso humanos altamente qualificados nestas áreas para que possam 

ganhar competências competitivas. 

 No que se refere aos apoios públicos destaca-se o PRO-SCIENTIA e no que se refere às 

áreas das tecnologias prossegue-se em 2017 à aposta na consolidação das infraestruturas com 

base tecnológicas já implantadas nos Açores, nomeadamente aquelas a tem que ver com energia 

espacial podendo estas atrair serviços tornando-se assim financeiramente mais autónomas E 

realça também a continuação do desenvolvimento da agenda digital dos Açores e os parques de 

ciência NONAGON e TERINOV que tem sido importantes na captação de novas empresas. 

O investimento na ciência e tecnologia totaliza para 2017 um total de 14,9 M€ (+ 21%) 

que se insere no Programa 5 que se estrutura em 4 projetos e 13 ações apresentando-os 

conforme inscrito no Plano 2017. 

De seguida o deputado Luís Rendeiro questionou o Secretário sobre quais são os 

objetivos temporais e materiais referente às transferências de conhecimento para as empresas? 

Quantos empregos irá criar? E se já existem projetos? Em reposta o Secretário refere-se ao 

deficit de incorporação da ciência nas empresas e aos projetos em contexto empresarial 
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permitindo que as empresas incorporem o conhecimento. Informa que, neste momento, é 

impossível quantificar o número de empregos a serem criados e que olhando para o tecido 

empresarial regional há áreas difíceis de incorporar estas matérias, mas que há investimentos 

que motivam o aparecimento de empresa novas e que tragam inovações para o mercado como o 

NONAGON e esperam que tenha sucesso no TERINOV e informa que relativamente à 

aquacultura e das pescas já existem muitas empresas interessadas. 

 A deputada Graça Silveira fazendo referência que a ação 5.1.5 pergunta porque é que 

não tem dotação com um único euro da região para pagamento de bolsas, questiona ainda de 

que forma se pretende apoiar a internacionalização já que a medida só apoia quem já está a 

candidatar-se a um projeto Europeu, quando o que é importante é conseguir arranjar formas de 

que os investigadores dos Açores consigam aceder aos grandes lobbies que acabam por ser os 

que rem projetos aprovados, como é exemplo do Horizonte 2020? Qual a ação que prevê o 

pagamento da região a projetos que não sejam nem no âmbito de internacionalização nem com a 

participação das empresas, às quais ninguém consegue “obrigar”? Referindo-se à ação 5.1.6. 

pergunta sobre qual é o plano de apoio? E o que fará a região para dar emprego aos pós-

doutorados? E também, se a aprovação de bolsas estará dependente da aprovação do projeto, no 

âmbito da qual o trabalho científico será desenvolvido, como de resto se verificava no passado? 

 Em resposta o Secretário refere que o financiamento dos projetos está previsto no 5.1.1. 

Foram aprovados 92 projetos e pretendem lançar novos concursos com projetos puramente de 

investigação permitindo contratar de recursos humanos. Relativamente à internacionalização e 

ao H 2020 refere que não há muitas equipas de investigação que consigam entrar nestes 

consórcios e estão a tentar que estas equipas entrem nestas redes de investigação. Refere que na 

Horta existem 6 projetos financiados pelo H 2020 que preveem a contratação de bolseiros. 

Acrescenta que existe um programa próprio para bolsas e prevê abrir mais concursos. 

Relativamente ao emprego científico refere que este é um problema do mundo inteiro. O 

modelo de financiamento dos investigadores é complicado e o governo tem o objetivo manter os 

investigadores seniores nos Açores e esta verba designa-se para fazermos avaliação do sistema 

cientifico e de como podemos alterar o modelo de financiamento, permitindo a sua fixação. 

Em réplica a deputada Graça Silveira solicita a desagregação da ação 5.1.1 na parte do 

financiamento aos projetos ao que o Secretário respondeu que este valor é de 880 mil euros 

sendo acrescida de 30 mil euros. 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 

 - 15 - 

  A deputada Susana Costa pediu explicações sobre os €1.250.000 para a 

internacionalização da investigação regional. Questionando se isto implica não só apoio à 

internacionalização de projetos como também candidaturas, articulações, promoções com 

entidades? E como o Governo pretende operacionalizar? 

 Em resposta o Secretário informa que este montante é a parte da comparticipação 

regional das despesas dos projetos INTERREG que permite as entidades poderem concorrer a 

estes projetos. Estando também aqui a participações nas ERANETS. 

 O deputado Paulo Estêvão interveio para dizer que não tem dúvidas sobre as prioridades 

do Governo nesta área, apenas discorda de muitas das opções. 

A deputada Bárbara Chaves, interveio referindo-se à criação das estruturas de missão 

vai integrar e estudar as questões relacionadas com áreas espaciais, incluindo apenas a 

articulação entre a estação da RAEGE, a estação da ESA, ou se vai também integrar as ações e 

medidas que são mais vastas ao nível da criação do Air Center? E se a Antena de Perth – esse 

investimento será em 2017 para iniciar em 2018? 

A deputada Sónia Nicolau questionou o Secretário sobre o que os investigadores 

poderão esperar do plano de emprego científico, sobre qual será o envolvimento da sociedade na 

agenda digital, e sobre qual será o envolvimento das empresas e da sociedade à abordagem da 

robótica? 

Em respostas o Secretário o respondeu que a estrutura de missão está pensada para dar 

respostas também ao Air Center e não só às questões espaciais mais particulares já que este 

centro tem uma forte componente espacial. Informou que todas as infraestruturas para a 

instalação da antena de Perth serão todas feitas em 2017. Informa que já foram ouvidos alguns 

investidores e estão a pensar como isto pode ser financiado e poder apresentar à comunidade 

científica propostas concretas. Relativamente à agenda digital o Secretário informou que se 

pretende fazer uma remodelação da própria agenda. 

A deputada Susana Costa voltou a questionar o Secretário sobre se a aquisição dos 

terrenos e infraestruturas para descentralização dos parques tecnológicos já esta concluído? Que 

em resposta o secretário regional afirmou que os terrenos já estão identificados. 

Por fim o Deputado Paulo Estêvão interveio para questionar se do ponto de vista da 

preservação da área marinha, parque natural da ilha do Corvo, que medidas estão previstas, 

tendo em conta a sua vulnerabilidade? E em resposta o Secretário informou que existe 
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participação em monotorização da parte marítima juntamente com a Secretaria Regional da 

Energia, Ambiente e Turismo havendo programas próprios para isso. 

 

 

Programa 6 – “Educação, Cultura e Desporto” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

6. Educação, Cultura e Desporto 79.015.212 75.265.212 3.750.000 

6.1 Construções Escolares 35.813.423 34.963.423 850.000 

6.2 Equipamentos Escolares 376.418 376.418  

6.3 Apoio Social 10.100.000 10.100.000  

6.4 Desenvolvimento do Ensino Profissional e apoio às 

Instituições de Ensino Privado e Formação 
5.190.000 3.390.000 1.800.000 

6.5 Tecnologias da Informação 693.465 693.465  

6.6 Projetos Pedagógicos 2.676.338 2.676.338  

6.7 Dinamização de Atividades Culturais 2.743.417 2.743.417  

6.8 Defesa e Valorização do Património Arquitetónico e 

Cultural 
10.571.547 10.571.547  

6.9 Atividade Física Desportiva 685.000 685.000  

6.10 Desporto Federado 7.380.000 6.280.000 1.100.000 

6.11 Infraestruturas e Equipamentos Desportivos 2.730.604 2.730.604  

6.12 Iniciativas Transversais às Diferentes Áreas do 

Desporto 
55.000 55.000  

 

 

 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC): 

 

O senhor SREC iniciou a audição a referir que iria fazer uma explanação sobre o que 

pretende o governo realizar (no âmbito do Plano) em matéria de: Educação, Cultura e Desporto. 

Educação: a prioridade é que os cidadãos açorianos se aproximem do nível de habilitações dos 

cidadãos da União Europeia, referindo a Estratégia 20/20. Referenciou que é com este objetivo 

que a Região implementou, há mais de um ano, o PROSUCESSO. Referindo que a mesma 
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retoma ações e define estratégias futuras, essencialmente no ensino básico e 1.º Ciclo, e 

diversifica os percursos. 

Cultura: as propostas apresentadas movem-se pelo passado, mas também pelo futuro 

através dos agentes no terreno, trabalhando com diversos departamentos intergovernamentais. 

Exemplo deste trabalho são: Criação da Rede de Museus dos Açores; Defesa do Património 

móvel e imóvel, bem como do Património subaquático; Formação/Promoção de Agentes 

Culturais. 

Desporto: o principal objetivo é manter a taxa de participação alta – neste momento é o 

dobro da nacional – através do fomento da participação em competições, também nas nacionais 

e internacionais como são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quanto ao investimento nesta 

área em infraestruturas estão a ser concluídas duas obras. Referiu que não está previsto 

investimento através de fundos comunitários, uma vez que, neste momento são considerados 

investimentos negativos pela EU. O investimento previsto nos Planos é, portanto, na promoção 

da participação.  

Referenciou ainda que no Plano 2017, na área da sua tutela, há um decréscimo de 

investimento relativamente ao ano de 2016, porém o mesmo não traduz uma menor aposta. A 

redução deve-se antes ao facto da conclusão de várias obras de que são exemplo: Escola Gaspar 

Frutuoso na Ribeira Grande; Escola das Lages do Pico; Biblioteca Pública de Angra do 

Heroísmo. E que as dotações para este ano são idênticas às do ano 2013 (ano em que se iniciou 

a última legislatura). Referiu também que se encontram a decorrer várias obras na área da 

Educação, como: Escola Canto da Maia, em São Miguel, Escola da Calheta, em São Jorge e 

Escola das Capelas (em fase de concurso), em São Miguel. Também aludiu a um crescimento 

no âmbito dos Apoios Sociais, bem como nas verbas destinadas à aquisição de equipamentos 

(tecnológicos) e processos pedagógicos. 

A deputada Maria João Carreiro questionou o senhor SREC sobre a manutenção da 

norma 45 no Orçamento para 2017.  

O senhor Secretário respondeu que no entender do Governo Regional não faz sentido 

que se retire a norma pois há muitos professores que terminam os contratos a 31 de agosto e 

renovam a 1 de setembro, logo a interrupção de Contrato é mais teórica do que prática. Lembrou 

que os Governos do PSD na República mantiveram-na sempre. 

A deputada Maria João Carreiro apresentou de seguida várias questões: referiu que no 

Programa 6 do Plano 2017, ponto 6.1.4 – Escola de Rabo de Peixe – a descrição é a mesma que 
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constava do Plano 2016. A que se deve? Quanto à Escola dos Arrifes há um decréscimo do 

valor do investimento entre 2016/2017. A que se destina a verba que está no Orçamento 2017? 

Quanto à Escola EBI da Horta o valor orçamentado é suficiente para completar o Complexo 

Desportivo? O ponto 6.2 – Equipamentos Escolares, que tipo de escolas são abrangidas? 

Programa 6 ponto 6.6 – Projetos Pedagógicos - há um decréscimo em relação ao ano anterior, a 

que se deve? Em Plenário foi referido que haveria um Programa Regional de promoção do 

aumento do nível de formação e de habilitações dos pais, qual a Ação do Plano que traduz essa 

intenção? Ponto 6.6.4 – Sistemas de Gestão Escolar com recurso às novas tecnologias, 

implementação da matrícula eletrónica - mantém-se nos vários Planos desde 2015, porquê a 

diferença de valores entre os vários anos? Na área da Cultura que apostas vão ser avalizadas nos 

conteúdos culturais no âmbito do destino turístico Açores? Que avaliação existe dos dois anos 

do Arquipélago – Centro de Arte Contemporânea no que respeita ao número de visitantes? Qual 

a ligação da Cultura à Diáspora e quais as perspetivas de reforço se pretende implementar nesta 

matéria? 

O senhor SREC interveio referindo que: quanto às escolas de Rabo de Peixe, Arrifes e 

EBI da Horta o que se prevê no Plano não são as edificações para o ano 2017. O que está 

previsto é a conclusão das escolas EBI Canto da Maia e EBI de Calhetas e a revisão dos 

projetos para uma intervenção nos anos económicos seguintes. Referiu ainda que se tem 

mantido uma média de intervenção em duas escolas de cada vez, o que se pretende manter no 

ano 2017 com o início da intervenção na escola das Capelas. Quanto aos equipamentos 

escolares a verba é transferida para as escolas que a gerem conforme as suas necessidades, 

admitindo que as mesmas poderão ser utilizadas para equipamentos informáticos também. 

Quanto à requalificação de habilitações dos pais há um projeto a ser desenvolvido com o ISSA 

– integrado no Eixo 3 do PROSUCESSO, designado de “Educação Parental”, citando como 

exemplo disso é um projeto que está a decorrer na Lagoa – Escola e Família – que tem sido um 

sucesso e trazido muitos pais à escola e traduzido na diminuição das queixas disciplinares. 

Quanto ao valor da verba afeta a essa ação, não soube responder. Em relação ao ponto 6.6 a 

diminuição não decorre do abandono da medida, mas devido à não utilização de fundos 

comunitário em 2016. Quanto ao sistema de gestão escolar já se encontra na fase da 

contratualização, daí a diferença de valores, sendo que o mesmo vai permitir uma visão mais 

global do sistema escolar. 
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Quanto às questões postas na área da cultura referiu que não tem contabilizado o 

número de visitantes do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, mas que o museu mais 

visitado da Região é o Museu dos Baleeiros, no Pico. Sendo que os museus dão uma ajuda 

preciosa na divulgação da cultura dos Açores. Referiu também que o ensino da cultura açoriana 

nas escolas é muito positivo, fazendo com que sejam os próprios alunos a divulgarem-na junto 

das suas famílias. Quanto à divulgação da cultura açoriana junto da diáspora aludiu à 

cooperação existente entre a Direção Regional da Cultura e a Direção Regional das 

Comunidades. Exemplificou com a Feira do Livro em Porto Alegre, no Brasil. 

De seguida interveio o deputado Paulo Estevão que questionou o senhor SREC sobre a 

necessidade de se fazer um refeitório na escola da ilha do Corvo. Questionou também sobre as 

verbas previstas para a formação do pessoal docente e não docente que considera deficiente e a 

respeito da duração do Protocolo que está previsto na medida do ponto 6.8.11 – Execução do 

Protocolo com a Diocese. 

O senhor SREC respondeu que quanto ao protocolo com a diocese não tem informação 

de quando termina. Quanto ao refeitório vai ao Corvo ver da necessidade junto da comunidade 

escolar e população. Referiu que no respeitante à formação do pessoal docente e não docente 

nos últimos dois anos foi feita muita formação e que o próprio PROSUCESSO prevê formação. 

A deputada Graça Silveira perguntou: se no ponto 6.8.3 do Programa 6 estão incluídos 

os catorze elementos arquitetónicos do roteiro de telecomunicações, que fazia parte do espaço 

museológico dos cabos submarinos, uma vez que a ação     desapareceu e criaram uma que 

comtempla apenas a recuperação da Trinity House. Se existem alguma verba prevista para a 

classificação dos dentes de marfim existentes no museu da Horta e para que são os 20 mil euros 

previstos para a recuperação da lancha Espalamaca. No que diz respeito ao ponto 6.7.8 - 

Programa de apoio às sociedades recreativas e filarmónicas questionou qual a taxa de execução 

de 2016, uma vez que para o CDS, autor da iniciativa tem chegado a informação de que a forma 

como a medida foi regulamentada tem dificultado o pedido de apoio. 

O senhor SREC respondeu que quanto à Espalamaca o que está orçamentado é para a 

conclusão dos trabalhos e que as verbas têm sido transferidas em tranches, que a sua 

motorização terá de ser feita por privados que estejam eventualmente interessados. Quanto ao 

espólio dos dentes de marfim referiu que os museus dispõem de verbas para tratarem do seu 

espólio e que certamente o museu da Horta não deixará de o fazer. Quanto ao museu dos cabos 

submarinos o mesmo acontecerá quando a Trinity House deixar de receber alunos (tem recebido 
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alunos enquanto a escola esteve em obras e neste momento alberga os alunos de “O Castelinho”. 

Quanto aos catorze elementos arquitetónicos do roteiro de telecomunicações é um projeto que o 

Governo Regional está a desenvolver conjuntamente com a Câmara da Horta. No que diz 

respeito ao ponto 6.7.8 - Programa de apoio às sociedades recreativas e filarmónicas - do 

Programa 6 – existe o programa SOREFIL que tem tido muito boa aceitação por parte das 

filarmónicas, mas que está a trabalhar na alteração de algumas questões de pormenor que 

melhorem a regulamentação. 

O senhor SREC respondeu que quanto à Espalamaca o que está orçamentado é para a 

conclusão dos trabalhos e que as verbas têm sido transferidas em tranches. Quanto ao espólio 

dos dentes de marfim referiu que os museus dispõem de verbas para tratarem do seu espólio e 

que certamente o museu da Horta não deixará de o fazer. Quanto ao museu dos cabos 

submarinos o mesmo acontecerá quando a Trinity House deixar de receber alunos (tem recebido 

alunos enquanto a escola esteve em obras e neste momento alberga os alunos de “O Castelinho”. 

Quanto os catorze elementos arquitetónicos do roteiro de telecomunicações é um projeto que o 

Governo Regional está a desenvolver conjuntamente com a Câmara da Horta. No que diz 

respeito ao ponto 6.7.8 - Programa de apoio às sociedades recreativas e filarmónicas - do 

Programa 6 – existe o programa SOREFIL que tem tido muito boa aceitação por parte das 

filarmónicas. 

A deputada Mónica Seidi, afirmando que o desporto é o parente pobre daquela 

Secretaria, questionou o seguinte: quanto da verba destinada ao desporto é consignada para o 

desporto adaptado? Quanto é consignado para as Escolinhas do desporto e para a sua 

fiscalização? Quanto para a formação de agentes desportivos. Para quando a conclusão das 

obras em São Jorge e em Santa Maria? 

O Secretário respondeu que pelo contrário o Plano espelha um acréscimo de verbas em 

2017 nas áreas onde se insere o desporto, que a Região esta a fazer um investimento geral no 

desporto e que são verbas exclusivas da Região, uma vez que a UE decidiu não investir na área. 

Quanto às obras em São Jorge e em Santa Maria referiu que a primeira terminará em meados 

deste ano e que a segunda terminará em tempo útil, brevemente. Não tem informação consigo 

sobre o que está consignado para cada um dos setores referidos pela senhora deputada Mónica 

Seidi. 

A deputada Mónica Seidi também questionou o Secretário sobre o Centro de Alto 

Rendimento para Atividades Náuticas, na Praia da Vitória, anunciado pelo Dr. Avelino Meneses 
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em março de 2016, após reunião do CADAR e sobre as verbas específicas para eventos 

desportivos, como acontecia anteriormente. Às quais o Secretário respondeu que, em relação ao 

Centro de Alto Rendimento para Atividades Náuticas, não está previsto e não se sabe para 

quando e em relação a verbas para eventos não soube responder, mas disse que de certeza elas 

existiriam, não sabendo especificar onde. 

A deputada Sónia Nicolau abordou o Secretário pondo as seguintes questões: 

desagregando o peso do Apoio Social qual a percentagem para cada vetor. Como se enquadra a 

educação parental através da EPIS e dos CDISJ. Formação dos professores no âmbito do 

pessoal docente e não docente. Como se processa a avaliação do Prosucesso. Qual o impacto no 

sistema educativo regional da matrícula eletrónica. No desporto federado o porquê da diferença 

da verba entre as ilhas do Corvo e Flores. Porquê a referência no Orçamento aos professores 

bacharéis.  

O senhor SREC respondeu referindo que nos Açores existem ainda oito docentes 

bacharéis com muitos anos de serviço que usufruem por um índice mais baixo do que docentes 

contratados em início de carreira que entram pelo índice, ou seja, superior àqueles que já tem 

vários anos de serviço. Foi com o sentido de se resolver esta desigualdade que se incluiu a 

previsão no Orçamento para 2017. Quanto à diferença de verbas para o desporto entre as ilhas 

do Corvo e das Flores disse que é importante deixar duas ideias: primeira: a grande aposta é no 

desporto para todos, segunda: o desporto federado é apoiado, no entanto é natural que haja 

diferença de verba entre as ilhas do Corvo e Flores devido à dimensão de cada uma e ao seu 

número de habitantes. Referiu que a matrícula eletrónica tem a vantagem de se saber em cada 

momento quantos alunos temos, ou seja, vai sendo sempre atualizado o número de alunos 

sempre que sai ou entra um aluno no sistema por qualquer motivo. Quanto ao PROSUCESSO 

referiu que é constituído em três pilares (Conselho Executivo, Comissão Coordenadora e 

Comissão de Acompanhamento ou Avaliação), dois estão constituídos falta o terceiro, ou seja, a 

Comissão de Acompanhamento ou Avaliação. Quanto à Educação Parental referiu que o 

enquadramento da EPIS e dos CDISJ está a ter um desenvolvimento muito positivo na 

prevenção da violência no âmbito escolar. Quanto à formação do pessoal docente e não docente 

tem tido resultados muito positivos, está a decorrer de uma forma muito boa. Relativamente à 

desagregação do peso do Apoio Social: 53% são para o transporte; 28% para os refeitórios e 

18% para o restante. 
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Por fim a deputada Mónica Seidi pediu ao Secretário que dissesse como que seria gasto 

o valor referente às Flores, pois de facto era exorbitante atendendo à dimensão da ilha e às ações 

que constam no desporto federado. Será para atividades desportivas? Formação de agentes não 

desportivos?  Desporto adaptado? Contratação de treinadores qualificados? Centros de treino? 

Jogos das ilhas? Reuniões do CADAR? Ao que respondeu que certamente não, mas não 

adiantou nada mais. 

 

Programa 8 – “Saúde” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

8 Desenvolvimento do Sistema de Saúde 24.859.713 24.859.713  

8.1 Ampliação e Remodelação de Infraestruturas 1.068.598 1.068.598  

8.2 Beneficiação de Infraestruturas 3.206.718 3.206.718  

8.3 Parcerias Público Provadas 11.459.866 11.459.866  

8.4 Apetrechamento e Modernização 1.601.167 1.601.167  

8.5 Apoios e Acordos 1.815.664 1.815.664  

8.6 Projetos da Saúde 3.536.700 3.536.700  

8.7 Formação 60.000 60.000  

8.8 Tecnologias de informação na Saúde 2.111.000 2.111.000  

 

 

Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS): 

 

O Secretário começou por dizer que o Programa contempla cerca de 25 milhões de 

euros e se divide em 8 projetos e passou por explanar o que contemplam cada um dos projetos 

tal como descrito no Plano Regional Anual para 2017. 

Referindo-se à empreitada da Construção do Novo Corpo C do Hospital da Horta - 2ª Fase - 

Centro de Saúde, Empreitada de reorganização dos serviços do Hospital da Horta, na sequência 

da construção do novo corpo C e construção das infraestruturas para instalação do Centro de 

Saúde, empreitada de Remodelação e Ampliação da Extensão de Rabo de Peixe que consiste na 

criação de condições adequadas à prestações de Cuidados de Saúde Primários em Rabo de Peixe 

aumentando o número de valências e gabinetes. Beneficiação de Infraestruturas das Unidades de 
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Saúde de Ilha, COA e Hospitais e obras de melhoramento das condições dos edifícios das 

Unidades de Saúde da RAA. Destaca para 2017 melhoramentos no edifício do Centro de Saúde 

da Graciosa, Centro de Saúde do Corvo e casa do Médico e no Hospital da Ilha Terceira. 

Beneficiação de Infraestruturas do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, beneficiação de 

Infraestruturas do Centro de Saúde das Lajes do Pico, beneficiação de Infraestruturas do Centro 

de Saúde da Calheta, beneficiação de Infraestruturas do Centro de Saúde das Velas, parcerias 

Públicas Privadas no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, apetrechamento e 

Modernização, equipamentos para Unidades de Saúde de Ilha, COA e Hospitais com a 

aquisição de pequenos equipamentos para Unidades de Saúde da RAA, tendo em vista a 

renovação do parque de equipamentos básicos de enfermagem e médicos. Equipamentos para 

Novo Centro de Saúde da Madalena com destaque para um equipamento de Tomografia 

Computorizada (TAC). Equipamentos para o novo Centro de Saúde de Ponta Delgada, 

equipamento Gastrenterologia para Hospital de Ponta Delgada. 

 Relativamente a Apoios e Acordos está aqui patente as redes de cuidados continuados 

integrados e de saúde mental com protocolos na área dos cuidados continuados integrados e 

Saúde Mental. Referiu-se aos incentivos à fixação de médicos e também aos projetos na Saúde 

com a continuação do apoio ao programa de deslocação de doentes, vale de Saúde, Plano 

Regional da Saúde, operacionalização, monitorização e avaliação do Plano Regional de Saúde. 

Referiu-se também à Estratégia Regional de Combate às Doenças Crónicas: às Doenças Cérebro 

cardiovasculares às Doenças Oncológicas, áreas de intervenção na saúde da mulher, 

infantojuvenil e saúde oral. 

Relativamente à Qualidade na Saúde refere-se à implementação de boas práticas no 

âmbito da prestação de cuidados de saúde com emergência em Saúde Pública e em situação de 

exceção, implementação da Rede Nacional de Vigilância de Vetores. Elaboração, monitorização 

e avaliação dos Planos de Emergência Externa das Unidades de Saúde do SRS. Formação em 

medicina de catástrofe e em planeamento e gestão em situações de exceção. Promoção de estilos 

de vida saudável e prevenção/tratamento e reinserção dos comportamentos aditivos e 

dependências, saúde da Mulher, saúde infantojuvenil, promoção da saúde em contexto escolar, 

doenças infeciosas; prevenção de acidentes e promoção do envelhecimento ativo. 

Relativamente à formação informa que se prevê bolsas de estudo, formação e 

atualização de profissionais de saúde, apoio aos profissionais de saúde na sua formação e 

atualização de conhecimentos. 
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Relativamente às tecnologias de informação na Saúde refere que está previsto a 

implementação de um sistema de informação centralizado de radiologia e a desmaterialização 

de processos e informatização do SRS. 

O deputado Paulo Estêvão questionou sobre a operação de reabilitação da casa do 

médico no Corvo e o montante previsto para concretizar a obra? Questionou também o 

Secretário sobre a necessidade de ser criado um mecanismo que permita ativar o direito a aceder 

a uma 2ª opinião médica na ilha do Corvo, tal como está previsto na lei. Sugeriu a deslocação 

periódica de um segundo médico. Questionou também sobre até quando a Região terá de pagar 

a quantia relativa à parceria público-privada relativa ao Hospital da Terceira. Referiu que a 

verba destinada a promover a fixação de médicos nos Açores é residual e não resolverá coisa 

nenhuma. Também questionou o Secretário a respeito de existir uma única enfermeira a 

desempenhar funções na Unidade de Saúde da Ilha do Corvo. Referiu que esta é uma situação 

que não é compreensível, até porque, em alguns casos em que a mesma se ausentou, a 

substituição não foi efetuada. 

Em resposta o Secretário informou que a parceria público-privada começou em 2012 e 

tem um prazo de 30 anos havendo este ano uma negociação com o consórcio que poderá reduzir 

os custos. O Secretário informou da substituição do médico tendo ele próprio abordado o 

assunto aquando da sua deslocação ao Corvo. Relativamente ao enfermeiro informa pretender 

implementar uma colaboração estreita entre Unidade de Saúde e a Santa Casa da Misericórdia 

do Corvo. Relativamente à verba prevista, €118 mil euros serão para a casa do médico e 

também para a parte de fisioterapia. No que diz respeito ao incentivo financeiro, o Secretário 

acrescentou que nem com as bolsas os médicos se querem fixar na região e por isso estava a 

estudar uma solução que não se esgote na componente financeira, por exemplo dias de férias, 

aumento da capacidade de formação, etc. 

A deputada Graça Silva questionou o Secretário sobre quais as diligências para o 

CIGICA e para o vale de saúde? E sobre quais as alterações presentes sobre as deslocações de 

especialistas? À qual o Secretário respondeu que tiveram que regulamentar o CIGICA, 

procurando colaboração com hospitais e Unidades de Saúde. Até 31 de março os hospitais vão 

propor um plano à tutela. Acrescentou que estando otimizado o bloco pode-se ultrapassar a 

limitação. 

O Secretário acrescentou também que existe um protocolo com a República para que 

possam vir equipas à região. No que diz respeito à deslocação estão a ser enviadas as listas de 
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forma a conjugar com as com as convenções que a Unidade de Saúde fez. Faltava alteração das 

convenções da legislação de deslocação de médicos. 

A deputada Mónica Seidi referindo-se ao mapa 7 do orçamento – despesa global da 

Saúdaçor – pergunta a diferença entre o montante deste ano e o montante de 2016, no plano 

8.2.1 a verba de 1,100 mil euros que tipo de melhoramentos serão feitos no Hospital e no COA. 

Questionou ainda sobre se a existência de uma verba de 323.366 euros para equipamentos para 

o novo Centro de Saúde de Ponta Delgada incluía a aquisição de um aparelho de RX, no plano 

8.5.1 (rede de cuidados integrados e de saúde mental) quantas camas são destinadas à saúde 

mental, e a nível de infraestruturas está previsto a integração do Hospital da Misericórdia, em 

Angra do Heroísmo e como em 2016 estavam inscritos 1.700.000 euros para o RIS - Sistema de 

Informação de Radiologia e como agora para 2017 volta a estar inscrita uma verba (8.8.1) de 

1.611.000 euros para o mesmo sistema. É este ano que vai arrancar? 

Em resposta o Secretário disse que relativamente à primeira questão não tinha a 

informação no momento, mas que posteriormente irá remeter a informação à CAS. 

Relativamente à segunda pergunta o Secretário informa que são despesas genéricas e que o 

valor se divide em de 108 mil euros para Ribeira Grande, 300 mil euros Graciosa, 118 mil euros 

para o Corvo e 300 para o Hospital de Sto. Espírito da Terceira e que relativamente à verba para 

este Hospital a mesma será para a Farmácia, de forma a cumprir requisitos impostos pelo 

Infarmed, no que concerne por exemplo a armazenamento/preparação de citotóxicos e outra 

parte da verba diz respeito ao Arquivo, dizendo ainda que pressionará o Hospital em questão a 

fazer uma candidatura para que também se faça desmaterialização do Arquivo. Relativamente à 

terceira pergunta o Secretário refere-se aos 309.811 euros sendo que 220.000 euros são para o 

TAC e cerca de 86.000 euros para material clinico e administrativo e que não está prevista 

aquisição do Raio X, sendo uma opção do Governo, devido à proximidade ao Hospital. 

Relativamente à diálise, não é um custo do Centro de Saúde, mas do Hospital. Há um concurso 

regional que aguarda visto do tribunal de contas. Relativamente à quarta questão informa que o 

Sr. Provedor já pediu uma audiência. É uma responsabilidade partilhada pela SRS e pela SRSS. 

Há possibilidade de investimento através do PO 2020. Os investimentos na SRS e na SRSS, 

toda a parte das infraestruturas, a UE, solicita um planeamento de necessidades de 

infraestruturas. Na altura a Santa Casa não apontou esta necessidade, porém adiantou que em 

2018 haverá uma reavaliação de infraestruturas. Relativamente à Saúde mental vai-se proceder à 

regulamentação. Sendo que está a decorrer um trabalho conjunto entre a SRSS e SRS para 
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regulamentação da rede. A portaria que regula os Cuidados Continuados aponta para máximo de 

225, mas atualmente existem cerca de 180. Há um diferencial de 45 camas, e que parte dessa 

verba poderá ser para concessão das mesmas. Relativamente ao Hospital das Misericórdias, 

inicialmente não está prevista, atendendo também ao facto que este é um trabalho conjunto entre 

Saúde e Solidariedade Social e a mesma não foi sinalizada pela Santa Casa da Misericórdia, mas 

que há possibilidade de investimento uma vez que em 2018 irá haver uma reavaliação do 

programa que subsidia esta rede, através do AÇORES 2020, e se for possível e/ou necessário 

esta infraestrutura poderá ser incluída. Relativamente à última questão o Secretário disse que o 

valor corresponde ao montante aproximado apresentado pela empresa que ganhou o concurso, e 

que este ano o projeto ficará concluído, sendo que o valor de 2016 era referente ao valor base do 

concurso. 

A deputada Mónica Seidi pergunta se havia previsões da Unidade Coronária para o 

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira ao que Secretário respondeu que esta opção depende 

do próprio Hospital. 

A deputada Isabel Quinto – plano 8.6.6 – referiu-se ao estudo da toxicodependência 

questionando se já existem prazos e objetivos. Ao que o Secretário responde que tem 1 ano para 

cumprir o estudo e que quer cumprir o prazo, sendo objetivo fazer o diagnóstico da situação e 

avaliação. Está a decorrer um estudo nacional que poderá haver uma parte quantitativa 

alargando a amostra, porém não diminui a margem de erro até pode aumentar e não vamos 

ganhar erro quanto ao aumento de custo. Referiu ainda que passo seguinte numa abordagem 

com a Universidade Açores, em reunião informal, procurando uma proposta que vai ao encontro 

dos objetivos. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

 Da análise efetuada pela Comissão de Assuntos Sociais pode concluir-se que a Proposta 

de Plano Regional Anual para 2017 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 2017-2020, sem prejuízo da atual adaptação ao atual contexto 

económico e financeiro. 
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Constata-se ainda que a Proposta de Plano Regional Anual para 2017 contempla, nas 

áreas de competência desta Comissão, programas e ações que asseguram a prossecução dos 

objetivos previstos no Programa do XII Governo Regional, inscrevendo as verbas necessárias à 

sua execução. 

Assim, a Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com os votos favoráveis 

do PS, votos contra do PSD e do PPM e com a abstenção com reserva de posição para plenário 

do CDS-PP, emitir parecer favorável à aprovação das Propostas do Plano Regional Anual e do 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2014, nas áreas da sua competência. 

 

Março de 2017 

 

 

O Relator 

 
 

 

 

 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 
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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 9 de março de 2017, na delegação 

da Madalena do Pico, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com 

o objetivo de dar parecer final sobre a Proposta de Plano para 2017, sobre o Orçamento 

para 2017 e as Orientações de Médio Prazo para 2017-2020. 

 

De acordo com a Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, compete à Comissão 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 regimentais, 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. 

 

As áreas económicas abaixo indicadas correspondem aos seguintes Programas do Plano 

Regional Anual 2017 e das Orientações de Médio Prazo – 2017-2020: 
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Objetivo 1- Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no 

Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo: 

 

1. Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa: 

 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. Controlo, Inspeção e Gestão; 

 3.2. Infraestruturas de Apoio às Pesca; 

 3.3. Frota e Recursos Humanos; 

 3.4. Produtos da Pesca e da Aquicultura; 

 3.5. Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020. 

 

4. Turismo: 

 4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico; 

 4.2. Sustentabilidade do Destino Turístico; 

 4.3. Qualificação do Destino. 

 

Objetivo 3- Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do 

Território: 

11. Ambiente e Energia: 

11.5. Eficiência Energética. 

 

14. Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas: 
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 14.5. Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuárias; 

 14.6. Gestão dos Aeródromos Regionais; 

 14.7. Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Inter-Ilhas; 

 14.8. Dinamização dos Transportes. 

 

A Comissão procedeu, no dia 21 de fevereiro de 2017, 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 o Orçamento e pelas Orientações a 

Médio Prazo 2017-2020; 

• O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, responsável pelo Programa 2; 

• O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia responsável pelo Programa 3; 

• A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, responsável pelos 

Programas 4 e 11;  

• O Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas, responsável pelo 

Programa 14. 
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1º.  CAPÍTULO –  ANÁLISE DA PROPOSTA DO PLANO REGIONAL 

PARA 2017 E DAS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2017-2020 

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 62 183 768 155 558 62 339 326 

1.2. Apoio ao Desenv. das Empresas Artesanais 775 686  775 686 

1.8. Estatística 100 000  100 000 

1.9. Planeamento e Finanças 4 200 000 1 402 500 5 602 500 

    

 67 259 454 1 558 058 68 817 512 

 

 

 

 

 -  50 000 000  100 000 000

1.1. Competitividade Empresarial

1.2. Apoio ao Desenv das Empresas…

1.8. Estatística

1.9. Planeamento e Finanças

1.1.
Competitividade

Empresarial

1.2. Apoio ao
Desenv das
Empresas
Artesanais

1.8. Estatística
1.9. Planeamento e

Finanças

Plano 62 183 768 775 686 100 000 4 200 000

Outros Fundos 155 558 1 402 500

Programa 1 - Empresas, Emprego e 
Eficiência Administrativa
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No Programa 1, nas áreas desta Comissão, destaca-se a verba destinada à 

Competitividade Empresarial, com uma dotação de 62,3 milhões de euros, provenientes 

de verbas do plano e de outros fundos (apenas 155 mil euros), onde ressalvam as ações 

de Sistemas de Incentivo à Competitividade Empresarial, com 43,8 milhões de euros, as 

Linhas de Apoio ao Financiamento Empresarial, com 7,5 milhões de euros e os 

Instrumentos Financeiros de Apoio às Empresas, com 7 milhões de euros. 

 

Seguem-se os Projetos Planeamento e Finanças com previsão de investimento público na 

ordem dos 5,6 milhões de euros, a Eficiência no Serviço Público ao Cidadão, com cerca 

de 3 milhões de euros e a Estatística, com 0,1 milhões de euros. 

 

Audição da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 

 

O Vice-Presidente do Governo dos Açores realizou uma nota introdutória relativa às 

Orientações a Médio Prazo 2017-2020, ao Orçamento e do Plano Anual 2017. 

 

O Vice-Presidente do Governo dos Açores abordou o Programa Competitividade, 

Emprego e Gestão Pública, e na nota introdutória referiu que os documentos 

apresentados, nomeadamente, os de expressão orçamental, o Orçamento, deduzidas as 

operações extraorçamentais, é do valor de 1.214 milhões de euros. 

 

Disse que as suas principais características assentam essencialmente na estabilidade das 

receitas efetivas da região, que se mantêm no montante do ano anterior, de 1.154 milhões 

de euros, e o orçamento mantem valores idênticos e uma estrutura idêntica ao do ano 

anterior, sendo estável nas componentes da receita e da despesa. 

 

Referiu que o total do investimento público previsto era de 774 milhões de euros, dos 

quais 517 milhões correspondem ao capitulo 50, ou seja, financiamento direto do 

orçamento da região. 

 

Informou que apenas ocorre um aumento de transferências de 9 milhões de euros para 

o Serviço Regional de Saúde, que totaliza 300 milhões de euros, e que corresponde a um 
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aumento significativo face ao padrão que existia em 2011, com mais 87 milhões de euros 

por ano face a 2011. 

 

Disse que também existe uma variação na despesa com o pessoal, que varia na 

componente correspondente à reposição integral em 2017, da reposição dos 

vencimentos, que ocorreu progressivamente em 2016, cuja expressão orçamental total é 

de 1,4 milhões de euros. 

 

Referiu que em termos de Investimento, existia uma estabilidade, com uma variação de 

menos 1% em relação ao ano anterior, e assenta essencialmente em três objetivos, que se 

refletem também nas orientações de médio prazo, onde no primeiro objetivo tem 51% 

do total da dotação, o que corresponde a 395 milhões de euros, com o objetivo de 

concretizar o reforço do crescimento económico e o emprego, o segundo objetivo tem 

27% do total da dotação, o que corresponde a  206 milhões de euros, que visa melhorar 

a sustentabilidade, a utilização dos recursos e as redes do território, e o terceiro objetivo 

com 23% da dotação pretende reforçar a qualificação, a qualidade de vida e a igualdade 

de oportunidades. Estas são as três prioridades estratégicas inseridas nas Orientações de 

Médio Prazo, e que corresponde também à afetação de recursos em termos de Plano de 

Investimento. 

 

Relativamente ao Decreto Legislativo, referiu a norma que garante o cumprimento do 

compromisso assumido pelo Governo no âmbito do Programa de Governo, para a 

integração nos quadros de pessoal da administração pública regional nos termos que 

foram definidos, e referiu, de igual modo a norma que assegura e adia por mais um ano 

o reembolso do sistema de incentivos SIDER, para os subsídios reembolsáveis que 

estavam previstos na legislação desses sistemas de incentivos. 

 

O Deputado Carlos Silva do PS, em relação às receitas próprias, questionou qual o 

entendimento relativamente ao fato delas conseguirem igualar as despesas de 

funcionamento, qual a sua importância para o reforço da autonomia financeira da região 

e de que forma este equilíbrio financeiro permitirá manter o investimento no reforço da 

coesão social e no desenvolvimento específico de cada uma das nossas noves ilhas dos 

Açores. Questionou também sobre o impacto estimado da integração dos designados 

precários nos quadros da função pública. 
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O Vice-Presidente referiu que, em relação às receitas próprias com as despesas de 

funcionamento, importa em primeiro lugar dizer que 85% das despesas de 

funcionamento são despesas com saúde e educação, e quando se fala em cortar em 

despesas de funcionamento, fala-se essencialmente em cortar na saúde e na educação. 

 

Disse que o que resulta da equação é que o investimento público seja igual às 

transferências do orçamento de estado e às receitas de fundos comunitários, o que faz 

com que o investimento público varie diretamente em função das transferências do 

orçamento de estado. 

 

Em relação ao impacto orçamental da integração de funcionários no quadro, respondeu 

que essa integração não tem a curto e a médio prazo impacto orçamental, uma vez que 

as pessoas já recebiam a sua renumeração, apenas mudando o vínculo. 

 

O Deputado António Vasco Viveiros do PSD, referiu que existem montantes muito 

significativos no plano de investimentos que vão promover o crescimento económico, o 

emprego, e em função desses investimentos, perguntou qual o impacto esperado em dois 

indicadores, no decréscimo da taxa de desemprego e no número de pessoas nos 

programas ocupacionais. 

 

O Vice-Presidente respondeu que em relação à expectativa da taxa de desemprego para 

2017, que no 1º trimestre de 2014, cerca de 18%, posteriormente baixou no final desse 

ano para 15,6%, depois para 12,4%, e que agora o valor de referência que temos é o de 

10,4%. Acrescentou que, não gostava de fazer futurologia sobre estas questões, estando 

os objetivos definidos, o de reforçar o crescimento económico e o emprego. 

 

Em relação aos programas ocupacionais, referiu que não são 7.105, havendo aqui um 

equivoco na análise, sendo que esse número inclui muitas mais componentes, como 

pessoas em formação e estágios de integração em empresas. Informou que, por exemplo, 

no programa recuperar, um dos que tinha mais expressão, que este conta com cerca de 

1.600 pessoas. Quanto à evolução do número de pessoas nos programas ocupacionais, 

referiu que depende de um conjunto de variáveis e circunstancias que são difíceis de 

quantificar. 
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2) Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 

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        17 533 600           27 281 780              44 815 380    

2.2. Modernização das Explorações Agrícolas        24 258 991           26 984 167              51 243 158    

2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícola e Florestais        10 546 545           24 833 333              35 379 878    

2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural          6 617 448           31 795 666              38 413 114    

    

        58 956 584         110 894 946            169 851 530    

 

 

 

 

Este Programa engloba um conjunto diversificado de ações nas vertentes das 

Infraestruturas Agrícolas e Florestais, de onde se destacam a Modernização das 

Explorações Agrícolas, com 51,1 milhões de euros, as Infraestruturas Agrícolas e 

Florestais. 

 

 -  20 000 000  40 000 000  60 000 000
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Ao nível da Modernização das Explorações Agrícolas há um enfoque destacado no 

Apoio ao Investimento nas Explorações Agrícolas, no valor de 30,0 milhões de euros, 4,9 

do Plano e 25,1 milhões de euros de Outros Fundos, e Regime de Apoio à Redução de 

Custos com a Atividade Agrícola, num investimento de 3,1 milhões de euros, com 

origem exclusivamente no Plano. 

 

Relativamente à Diversificação e Valorização do Espaço Rural, com 38,5 milhões de 

euros, sendo 6,7 milhões de euros do Plano e 31,8 milhões de euros de Outros Fundos, 

destaca-se a Manutenção da Atividade Agrícola, com 15,5 milhões de euros e 

Pagamentos das Agro-Ambientais e Natura 2000.   

 

No que concerne ao Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais, destaca-se 

as ações Apoio à Indústria Agro-alimentar, com um investimento de 26,7 milhões de 

euros, sendo 1,9 milhões de euros do Plano e 24,8 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

Audição da Secretário Regional da Agricultura e Florestas 

 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas realizou uma nota introdutória relativa 

às Orientações a Médio Prazo 2017-2020 e do Plano Anual 2017. 

 

Referiu que a atividade agrícola é uma atividade essencial no desenvolvimento da 

Região e um pilar da nossa economia, daí que o Plano que apresentado à ALRAA reflete 

que esta que é uma área importante da nossa atividade económica regional. 

 

Disse que o Plano de Investimentos pretende assegurar, nos próximos anos, o adequado 

investimento nas infraestruturas de ordenamento agrário, ao nível de caminhos 

agrícolas, rurais e florestais, na rede de abastecimento de água e energia elétrica de apoio 

à atividade agrícola. 

 

Pretende assegurar as adequadas dotações do plano de forma a potenciar os 

investimentos apresentados no âmbito do PRORURAL+, continuar o investimento 

público na rede de abate, quer com a construção de novos matadouro quer com a 

modernização das unidades existentes. Reforçar a organização e modernização das 

cadeias do leite e da carne, como principais pilares da atividade pecuária regional. 
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De igual modo, pretende promover também o desenvolvimento continuado da fileira do 

vinho, concretizando um potencial enorme que se tem vindo a manifestar, consolidar os 

investimento  no laboratório regional da energia, da sanidade vegetal e continuar o 

investimento no novo laboratório regional de veterinária, na Ilha Terceira, dotando a 

Região das melhoras estruturas de implementação dos plano de vigilância, de planos de 

sanidade, da certificação dos produtos e cumprimento de um conjunto de normas 

internacionais tendo em vista a melhoria do bem estar animal e a segurança alimentar. 

 

Por outro lado, referiu que é um plano que mantém o apoio ao investimento privado, às 

organizações de produtores, à formação profissional, à experimentação e 

aconselhamento agrícola, contribuindo para a valorização e qualificação dos nossos 

produtos.  

 

Disse que outro objetivo do Plano, era o de assegurar a promoção dos produtos açorianos 

em mercados externos, facilitando o seu escoamento. 

 

Com vista ao cumprimento destes objetivos considerou que o Plano apresentado vem 

dar resposta aos desafios do setor. O plano tem um valor global de cerca de 160 milhões 

de euros, configurando um ligeiro aumento, cerca de 1%, em relação ao plano de 2016, 

em termos de orçamento global e no capitulo 50 tem um acrescimento de 4,5%. 

 

Referiu que o Plano comprovava o empenho do Governo Regional em manter um 

investimento forte neste setor, que é um setor essencial. Depois deste enquadramento 

mais genérico, referiu todas as ações previstas no Plano. 

 

O Deputado António Parreira do PS, questionou o governante relativamente à 

distribuição de raticida pelos produtores, e relativamente à eletrificação das explorações, 

questionou para quando a publicação da portaria e quando estará disponível para os 

agricultores e se estava previsto o reforço desta medida. 

 

Questionou de igual modo, relativamente à Rede Regional de Abate, onde realçou o 

grande investimento dos governos do Partido Socialista, perguntando para quando se 
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prevê as conclusões das obras dos novos matadouros do Faial e da Graciosa, bem como 

as obras de remodelação dos matadouros da Ilha Terceira e de São Miguel. 

 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, informou que em relação ao raticida, 

que estavam a aguardar a entrega, que deve decorrer no próximo mês de um lote ainda 

referente ao ano passado, referindo que estão a preparar o novo concurso para aquisição 

de raticida ainda por conta deste orçamento e com a verba prevista em ação. Referiu que 

a sua intenção é da Direção Regional da Agricultura, em articulação com todas as Juntas 

de Freguesias e Câmara Municipais realizar intervenções integradas. 

 

Em relação ao PROAMAF informou estar a ultimar a portaria e que conseguiram 

acautelar que esses investimentos, quer na água quer na eletricidade, por via dos 

regulamentos comunitários, não vão contar para os limites mínimos dos agricultores. 

 

Referiu o investimento por parte do governo em termos de eletricidade, dizendo que 

estávamos a falar de 2,5 milhões de euros, num projeto em parceria com a EDA em que 

a Região recebeu 15% das verbas, e neste momento há muitas instalações que estão em 

condições de ser ligadas. 

 

Em termos da Rede Regional de Abate, informou que todos os matadouros deverão ficar 

concluídos este ano, exceto o da Graciosa.  

 

O Deputado António Almeida do PSD, referiu as expectativas do setor relativamente ao 

novo governo e ao novo titular, e que na agricultura existia uma vantagem em termos 

orçamentais para a Região, que era o nível de dotação de fundos da União Europeia 

significativo. Referiu que não existia grandes diferenças entre o plano anual de 2017 e o 

plano 2016, em termos de verbas e montantes atribuídos. 

 

Relativamente às mudanças que vem acontecendo nos mercados e da situação dos 

produtores, referiu que em tempo útil não foram tomadas medidas em termos de 

investimentos públicos e também de apoio à produção para colmatar aquilo que era o 

fim das quotas e a alteração dos comportamentos dos mercados.  
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Questionou o Secretário relativamente aos fundos comunitários, uma vez que anunciou 

que iria negociar com a Comissão Europeia um aumento de verbas disponíveis, quer 

para o PRORUAL+, quer para o POSEI, perguntando se isso vai ser possível e que o 

plano de investimento até poderá ser bastante diferente nos próximos anos, caso exista 

alterações nesse sentido. 

 

Perguntou se o governo pensa ser possível negociar um reforço de verbas que permita 

apoiar o investimento no âmbito do investimento e até os apoios ao rendimento, no caso 

do nosso plano de investimentos. 

 

Por último, referiu as deficiências em termos de infraestruturas, nomeadamente da bacia 

leiteira de Ponta Delgada, quer no abastecimento de água, quer na eletrificação, 

referindo que existem produtores que estão há mais de oito anos com requerimento a 

solicitar a instalação de energia elétrica. 

 

Referiu que relativamente ao abastecimento de água também não vê reforços 

significativos nessa área, que são as infraestruturas fundamentais para reduzir alguns 

custos operacionais, e no caso também da bacia leiteira se continua com o resultado do 

investimento na captação e impermeabilização de uma lagoa. Continua a zona de São 

Miguel, onde há maior contributo do setor leiteiro, a ter esta deficiência bastante grave 

e que o Plano não dá resposta. 

 

Por fim, relativamente aos mercados, referiu a existência de oportunidades de 

investimento no COMPETIR+, no âmbito de outra tutela, mas também no caso da 

agricultura nos investimentos orientados para as agroindústrias, sendo um dos maiores 

desafios que se colocam atualmente é da organização do marketing, do estudo e da 

conquista de novos mercados, acrescentando que não vê no Plano apostas nessas áreas, 

questionando se estão escondidas. 

 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, referiu que o que tem dito sobre o 

aumento das verbas situa-se num plano diferente do plano que o senhor deputado 

apresentou. Que o governo iria continuar a transmitir uma mensagem de pressão, quer 

junto do Governo da República, quer da União Europeia, relacionada com a nossa 
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posição estratégica de RUP, com as dificuldades que o setor atravessa e os desafios que 

tem. 

 

Referiu que o POSEI é negociado ano a ano, e é uma oportunidade para apresentar esses 

desafios, nomeadamente tem a ver com a questão das dificuldades que todo o setor 

atravessa pela Europa fora e aquilo que o Governo tem defendido é que exista ajudas no 

âmbito do POSEI, de discriminação positiva, das Regiões que tem esse problema do leite 

que é o caso dos Açores. 

 

Disse que não poderia garantir que haverá esse reforço, mas que também não se fala no 

sentido de iludir as pessoas, e sim num discurso de defesa do setor. 

 

Em relação ao PRORURAL+, referiu que o caso era diferente, este ano existirá uma 

reunião onde se faz uma avaliação sobre o programas em execução do PRORURAL+ e 

aí, como já aconteceu, pode existir redistribuição de verbas. O que tem acontecido nesse 

plano é uma procura muito boa por parte quer seja da agroindústria quer dos próprios 

produtores, o que também mostra confiança no setor, mesmo dos jovens. 

 

Em termos de execução das verbas das infraestruturas de abastecimento de água e de 

energia elétrica, respondeu que era necessário ver que o Governo realizou um grande 

investimento e esforço nessa área. 

 

Pretendemos neste momento fazer uma análise criteriosa daquilo que são os principais 

investimentos, onde há mais retorno para os agricultores, onde há mais agricultores, sem 

esquecer aquilo que é a nossa realidade de nove ilhas. 

 

O Secretário concordou que, em relação à bacia leiteira de Ponta Delgada, existe um 

problema em termos de abastecimento de água que é necessário resolver nos próximos 

tempos, tendo dado instruções ao presidente do IROA no sentido de ver essa questão 

resolvida. Relativamente ao pagamento da água, referiu que pretendem avançar para 

um processo tranquilo, para que de forma gradual os agricultores paguem a água de 

igual forma.  
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Relativamente aos novos mercados, respondeu que existem um conjunto de 

instrumentos, de cariz financeiro que permite à industria inovar nessa área, quer com 

recurso a dinheiros público, quer também com recursos próprios da parte da indústria. 

 

Estamos todos empenhados no desafio de encontrar novos mercado, de encontrar 

mercados que sejam capazes de valorizar aquilo que é a qualidade dos nossos produtos, 

referindo o caso do Queijo de São Jorge. 

 

A Deputada Catarina Cabeceiras do CDS/PP, referiu em relação à desratização, 

considerar importante apostar numa ação concertada senão nunca vai resultar. Em 

relação à qualificação e formação de agricultores, perguntou que apostas serão feitas 

nessa matéria, da formação e qualificação e qual será o fio condutor estratégico para 2017 

quanto a essa matéria.  

 

Relativamente à fileira do leite e uma vez que existem problemas neste setor, perguntou 

qual seria a estratégia para a comercialização, nomeadamente, do queijo de São Jorge, 

uma vez que agora em abril, com o pico da produção do leite em São Jorge podemos 

evoluir para uma situação ainda mais difícil. 

 

O Deputado Paulo Mendes do BE, expôs a situação dos procedimentos do Parque de 

Exposições da Ilha Terceira, referindo algum receio de que, a segunda fase, iria pelo 

mesmo caminho, tortuoso, onde existe já um atraso de um ou dois meses. Questionou, 

se ao contrário do que aconteceu na primeira fase em que se verificaram prorrogações 

do caso, se o mesmo vai acontecer, se foram já verificados trabalhos a mais e qual o prazo 

para a execução da obra. 

 

O governante, disse que em relação às ações de formação, que têm ações previstas para 

formações para primeiras instalações (130 ações de formação, com mais de dois mil 

formandos), para a higiene e produção primária, e para os APF (aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos, onde temos ainda um défice grande).  

 

Em relação ao queijo de São Jorge estamos a acompanhar, com a Lactaçores, existindo 

nos últimos tempos um crescimento e melhoria, mas a situação ainda não chegou dentro 
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dos níveis que seriam desejáveis. Existe neste momento contatos para 4 novas Áreas de 

interesse e de mercado, nomeadamente com o Canada, Costa Leste, China e França. 

 

Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Paulo Mendes, informou que 

desconhecia a história do processo anterior, sendo que a questão do atraso atual teve a 

ver com meses de muita chuva e vento, tendo sido os rendimentos em obra muito baixos. 

Informou que neste momento não se coloca a necessidade de prorrogação, mas considera 

que isso vai acontecer, e que não existiram trabalhos a mais. 

 

Finalizou dizendo que não se importaria de esperar mais 2 ou 3 meses, desde que isso 

garantisse a qualidade da obra, referindo que por vezes, a pressão sobre as obras tem 

efeitos contrários. 

 

 

3) 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. 

 

Programa 3 – Pescas e Aquicultura 

 

                                                            PROGRAMA 3 - PESCAS E AQUICULTURA                                                         Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

3.1. Controlo, Inspeção e Gestão             2 068 108                  2 068 108    

3.2. Infraestruturas de Apoio às Pescas             6 910 651                  6 910 651    

3.3. Frota e Recursos Humanos             3 131 765                  3 131 765    

3.4. Produtos da Pesca e da Aquicultura             1 056 667                  1 056 667    

3.5. Regimes de Apoio e Ass Técnica do Mar 2020                422 500              12 500 000              12 922 500    

    

           13 589 691              12 500 000              26 089 691    
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Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em cinco vertentes: 

Controlo, Inspeção e Gestão, Infraestruturas de Apoio às Pescas, Frota e Recursos 

Humanos, Produtos da Pesca e da Aquicultura e Regimes de Apoio e Assistência Técnica 

do Mar 2020. 

 

Relativamente ao primeiro Programa é de salientar a ação Gestão Sustentável das Pescas 

e da Aquicultura, com 1,6 milhões de euros e 287 mil euros destinado à Comunicação e 

Ações Coletivas. 

 

Ao nível das Infraestruturas de Apoio às Pescas podemos relevar uma verba importante, 

cerca de 5 milhões de euros, destinado à ação Portos da Região. 

 

Relativamente ao projeto Frota e Recursos Humanos, destaca-se o valor de 1,7 milhões 

de euros destinados ao Regime de Apoio à Frota de Pesca Local e Costeira e com 0,4 

milhões de euros para o Regime de Apoio à Redução dos Custos na Atividade da Pesca 

e 0,3 milhões atribuídos ao Fundopesca. 

 

Ainda neste Programa e no Projeto Produtos da Pesca e da Aquicultura regista-se 

também uma dotação importante, 0,7 milhões de euros, na ação Apoio a Profissionais 

da Pesca e Organizações Sectoriais.. 
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Por fim, no Projeto Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020, tem uma única 

ação (Apoio ao Investimento no âmbito dos Projetos Mar 2020), está previsto um 

investimento público de 12,9 milhões de euros, sendo 0,4 milhões do Plano e 12,5 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. 

 

Começou por referir que o setor das pescas é caracterizado por algumas fragilidades 

económicas, ambientais e sociais. E também por alguma vulnerabilidade nos fatores de 

produção, com alguns dos custos a aumentar. 

 

Informou que estamos perante tempos desafiantes, existindo alguns documentos que o 

Governo Regional elaborou, como “o Melhor Pesca e Mais Rendimento” e existindo 

alguns outros programas que tencionamos desenvolver no sentido de aumentar o 

rendimento dos pescadores, aumentar a qualidade dos nossos produtos e também 

conciliar tudo isto com as questões ambientais, com os recursos que temos disponíveis, 

e temos de adaptar a nossa capacidade, de alguma forma, aos recursos que existem. 

 

Enunciou as princípais linhas orientadoras do Plano, como o incremento da 

produtividade, o progresso técnico, a estabilização dos mercados, e a garantia de 

desenvolvimento sustentável, nomeadamente, através da proteção e manutenção dos 

recursos aquáticos e marinho.  

 

Afirmou, que outro grande objetivo, prende-se com o continuar a valorizar os produtos 

da pesca, dignificar as comunidades piscatória e tentar corresponsabilizar os atores deste 

setor na sua gestão e na adoção de medidas que visem a sua viabilização. Este é um fator 

muito importante porque ao longo dos últimos anos temos assistido a uma capacitação 

das associações de pescas e elas têm contribuído de forma relevante para a coesão deste 

setor e para a construção do setor. 
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Considerou a preservação do ambiente, uma vez que estamos a falar de uma atividade 

extrativa é sempre uma preocupação nossa, como também o de garantir a segurança, ao 

nível da qualidade das embarcações, e da qualificação do capital humano. Temos novas 

áreas emergentes como é o caso da aquicultura, onde temos a intenção de continuar a 

apoiar e dinamizar de uma forma mais robusta para poder ser uma alternativa à 

atividade da pesca e poder, eventualmente, englobar alguma mão de obra, para que seja 

canalizada para a aquacultura e para isso temos algumas medidas especificas para esse 

fim. 

 

Referiu, que em termos de investimento para esse período o 2017-2020, prevemos um 

investimento na área das pescas e da aquicultura que totaliza 112, 6 milhões de euros, 

onde cerca de 60%, 60,5 milhões serão do Plano, e 52 milhões de eurous serão de Outros 

Fundos.  

 

Informou que, comparativamente ao período de governação anterior, constata-se uma 

manutenção do total de investimento que regista apenas um aumento de 0,02%, 

verificando-se, contudo, uma variação negativa no financiamento proveniente do Plano 

e um aumento de 64% das verbas provenientes de outros fundos, devido à nova 

tipologia dos fundos comunitários. 

 

Chamou a atenção para a diminuição dos fundos provenientes do Plano, que na sua 

opinião deve-se a uma redução esperada, daquilo que eram os investimentos da 

responsabilidade da Direção Regional das Pescas em infraestruturas e equipamentos 

portuários, que no quadriénio anterior, realizaram-se grandes obras, com grande 

volume financeiro, onde se destacam o porto de pesca de Rabo de Peixe e da Povoação, 

na ilha de São Miguel, e o porto de Pesca de Porto Judeu, na ilha Terceira, e a construção 

do entreposto frigorífico de Ponta Delgada. 

 

Por outro lado, referiu que o aumento das verbas alocadas à Região no âmbito programa 

operacional 2020, permitirá o cofinanciamento de projetos nos dominios dos portos de 

pescas, desenvolvimento sustentável de pescas, e aquacultura , transformação e 

comercialização, desenvolvimento local de base comunitária (os chamados GAL-

PESCAS), o controlo e execução da política comum de pescas e também muitos destes 
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investimentos são da responsabilidade das próprias empresas e de associações privadas 

para além das empresas públicas que podem concorrer a estes fundos. 

 

No que diz respeito ao Plano Regional Anual, referiu que o Governo irá continuar a 

apostar na melhoria de algumas infraestruturas como os portos e redes de frio, existindo 

uma grande aposta nos investimentos destinados a garantir a capacitação dos 

protagonistas da fileira da pesca, na promoção de uma série de estratégias de formação 

e sensibilização, aumentar as competências dos recursos humanos deste setor, bem como 

também apostar na reciclagem de alguns dos recursos humanos atualmente existentes, 

medidas que podem ser muito importantes para o setor neste momento. 

 

Por outro lado, informou que pode haver uma tentativa de reorientação dos ativos para 

obtenção de outro rendimento, onde os GAL-PESCAS poderão ser importantes, mas 

também aquilo que são as iniciativas na área da aquacultura, podem ser muito 

importantes para a reorganização eventual dos ativos. 

 

Disse que a base da estratégia política para este setor, tem naturalmente de continuar 

com o aumento do nosso conhecimento do mar dos Açores e dos recursos marinhos, por 

isso iremos continuar com os programas de monotorização existentes, continuar com o 

controlo e a inspeção das atividades, alicerçando o setor no conhecimento. 

 

Informou que em termos de investimento, a proposta de plano para 2017, prevê um 

investimento na área da pesca e aquacultura totaliza 26 mil milhões de euros, tem um 

decréscimo de menos 6% face a 2016.  

 

O Sectreário abordou todos os progrmas e projetos previstos na sua área de competencia, 

descrevendo os seus objetivos, os seus propositos, e analisando os valores de cada 

dotação prevista. 

 

O Deputado José Ávila do PS, referiu que a orientação é no sentido de aumentar o 

rendimento e qualidade dos produtos da pesca e, no fundo, aumentar o rendimento dos 

pescadores, e dignificar as comunidades piscatórias. Referiu que generalizar o apoio e a 

ação médica era uma medida importante. Questionou o que estava previsto no 

relacionamento do IMAR, onde tem a sua sede. 
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Relativamente ao documento “Melhor Pesca e Mais Rendimento”, questionou sobre a 

taxa de execução deste documento, e sobre os foruns e campanhas, perguntou se serão 

feitas em todas as ilhas, e se com a participação de associações. Por último, questionou 

esclarecimento sobre o programa de reestruturação da frota. 

 

O Secretário, respondeu que o Governo pretende alargar o programa de apoio e ação 

médica como muito importante para os atores do setor da pesca, referindo que existe 

alguns exemplos na Terceira que queremos aprofundar. 

 

Informou em relação ao IMAR, que este surgiu como uma associação há muitos anos, 

que era entendido como sendo um centro de investigação que pudesse englobar várias 

universidades que tivessem nas suas áreas de investigação o mar. Ao longo dos anos, o 

IMAR deixou de ser um centro de investigação e passou a ser um centro de gestão de 

projetos à semelhança da Fundação Gaspar Frutuoso, que gere financeiramente os 

projetos. A FCT financia vários centros de investigação, nomeadamente alguns dos 

investigadores do DOP e de São Miguel do Departamento de Biologia que pertencem a 

centros de âmbito de investigação. 

 

Referiu que, neste momento o IMAR tem sede na Região, já teve sede em Coimbra, por 

questões de financiamento e aos critérios de alguns programas da própria Comissão 

Europeia.  

 

Quanto ao programa “Mais Pesca Mais Rendimento” informou que não podia precisar 

exatamente a taxa de execução, mas que julgava ser em redor dos 70%, pelo que 

continuamos a trabalhar na implementação das restantes medidas. Haverá um 

complemento a estas medidas, que será o plano de reestruturação da frota. 

 

Quantos aos fóruns científicos, referiu que o Governo pretende rodar estes fóruns pelas 

várias ilhas, alternando as temáticas. Referir que estes fóruns decorrem um pouco das 

Semanas da Pescas que até hoje ainda dão frutos, nós achamos que eram fóruns muito 

interessantes onde investigadores, administração e pescadores se encontravam e viam 

os resultados de uns e de outros, criticavam, transmitiam os seus conhecimentos e no 
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fundo pretende-se que estes fóruns fossem assim de transferência de conhecimentos 

entre os vários intervenientes. 

 

Em relação ao plano de reestruturação da frota, afirmou que neste momento estavam a 

elaborar, a fazer um reconhecimento de tudo o que é frota, a idade dos profissionais, a 

que pescarias se dedicam, quais os seus rendimentos, ou seja, a fazer uma avaliação 

profunda deste setor para podermos apresentar um plano de reestruturação que se 

coadune, por um lado, com os recursos disponíveis, que a sustentabilidade das pescas 

está aqui em primeiro lugar. Depois deste estudo nosso, teremos de conversar com 

outros departamentos, que terão outros programas de ação, de forma a ligarmos 

iniciativas. 

 

A Deputada Catarina Cabeceiras do CDS/PP, referiu que o caminho da valorização dos 

produtos da pesca e, no nosso entender, e bem, deve ser por aí, referindo que para pescar 

menos e vender melhor, temos de falar da questão dos transportes. 

 

Perguntou que medidas estão a ser pensadas para o ano de 2017 no sentido de criar 

condições para que os pescadores consigam escoar os seus produtos, sobretudo nas ilhas 

sem gateway, no sentido de valorizar o pescado, o que fará toda a diferença no valor que 

vão conseguir pelo produto. Relativamente a São Jorge, perguntou sobre a obra do 

entreposto frigorifico, uma vez que no Plano não identificamos nenhuma ação para esse 

fim. 

 

O Secretário, referiu que os transportes são fundamentais, sobretudo em algumas ilhas, 

tendo sido elaborado no ano passado, um protocolo entre a Federação ou algumas 

associações, e a própria SATA, que tenta prever tanto quanto possivel,  para a SATA 

como para os produtores, qual a disponibilidade de carga. Ainda não foi possível 

finalizar o protocolo para garantir essa maior articulação. 

 

Em relação ao entreposto das Velas, informou que não estava explícito, porque faz parte 

de uma série de investimento que estão na Lotaçor e que estão todos na ação 3.5. sendo 

o entreposto em causa, uma prioridade tendo em conta o estado em que se encontram.  
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O Deputado Jaime Vieira do PSD,  referiu que vê com bons olhos o apoio médico e o seu 

alargamento, questionando o Secretário relativamente ao entreposto frigorifico de Ponta 

Delgada, sobre os contratos de trabalho e sua aceitação, sendo este um contributo 

importante para dignificar o trabalho no setor da pesca. Perguntou quantas pessoas 

receberam o Fundo Pesca nos anos de 2014, 2015 e 2016 e que valores foram atribuídos. 

 

O Secretário, em relação ao entreposto de Ponta Delgada, referiu que o que estava 

previsto é a aquisição de um ou outro equipamento que ainda falta, e tmbém um acerto 

na compra de alguns terrenos. 

 

Em relação aos contratos de trabalho, informou que era uma uma preocupação grande 

do Governo, e que têm trabalhado junto da Federação no sentido de promover de 

contratos de trabalho de pesca, referindo que existe legislação neste aspeto muito 

complicada, onde por um lado temos os usos e costumes, que tem de ser agora 

compatibilizados com os contratos de trabalho. Penso que há alguns armadores que já 

têm contratos, mas não lhe posso dizer de memória eses números. Referiu também que 

não tinha de memória quantos pescadores receberam o Fundo de Pesca nos últimos 

anos. 

 

O Deputado Luís Garcia do PSD, referiu que via como positivo o enfoque dado à 

formação, quetão fundamental para a dignificação destes profissionais, perguntando o 

que será feito de concreto, tendo em conta o aumento de verbas. 

 

Referiu que, normalmente os planos anteriores, existia uma ação que dizia mais ou 

menos isto “cooperação com OMA, DOP, IMAR e outras entidades”, que em 2016, 

ascendia a 1 milhão e 200 mil euros, sendo que este ano não encontramos no Plano esta 

ação, pelo que pergunto se este apoio está ou não previsto, ou onde está. 

 

Relativamente às infraestruturas, questionou sobre o Porto do Topo, que tinha no ano 

passado mais de um milhão e 500 mil euros e este ano só tem 60 mil euros, sobre o Porto 

de Pescas da Ribeira Quente, que teve no ano passado mais de dois milhões e 500 mil 

euros, este ano tem 30 mil euros, qual o ponto de situação destes investimentos. 
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Relativamente ao núcleo de Pesca do Porto da Horta, que no ano passado tinha mais de 

um milhão de euros, no qual não foi feito nada, e que este ano tem 117 mil euros, o que 

será feito com este dinheiro, perguntando porque em 2016 as verbas eram 

significativamente avultadas, e em 2017 as verbas decrescem. 

 

Questionou, de igual modo, que outras prioridades existem para além dos entrepostos 

frigorificos. Por último, perguntou qual o ponto da situação da sede das associações da 

APASA e APEDA na Ilha do Faial. 

 

O Secretário, em relação às ações formação, referiu que têm previsto a ligação e a 

cooperação com alguns programas de formação que já existem e nomeadamente com 

algumas escolas profissionais, de algumas ilhas, de forma a integrarmos de alguma 

maneira pescadores em cursos de formação, para lhes dar outras capacidades e outras 

valências, além de que a Escola do Mar preparará intervenções nesta área de formação 

do mar e, como disse, tenciona-se que elas não sejam concentradas aqui, que sejam 

dispersas por várias ilhas.  

 

Informou que vai ser continuada a formação que estava a ser dada anteriormente e 

reforçada, eventualmente, nomeadamente a que havia na embarcação Formar, que tem 

dado formação em algumas ilhas. Queremos além da reciclagem dos profissionais, 

alguns cursos que lhes permitam que sejam reconhecidas as competências que as pessoas 

já têm, garantindo algum grau de formação para permitir tirar outro tipo de cartas a 

prosseguir na sua carreira. 

 

Relativamente à cooperação com o DOP, afirmou que não aparece descriminada, mas 

que ela continua. É a ação 3.1.4., que contempla cerca de 1 milhão e 500 mil para uma 

série de programas que já decorrem, que é o POPA, dos demersais, o projeto Condor e a 

monotorização dos recursos costeiros, que será um novo projeto. Quanto ao programa 

de recolha de dados que faz parte do programa nacional, é gerido a nível regional, os 

Açores têm cerca de, para o quadriénio, mais de três milhões de euros, mas que é 

executado por candidatura, sendo o IMAR que gere este programa a nível regional. 
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Em relação à infraestrutura do Topo, referiu que existiu problemas com o visto do 

Tribunal de Contas, problemas processuais, sendo nossa pretenssão reavaliar o projeto 

e o investimento, sendo uma obra que não caí. 

 

Quanto ao porto de pescas da Ribeira Quente informou que a decisão ainda não está 

tomada, prevendo-se a realização de um estudo de topohidrográfico para eventual 

intervenção na ponta do molho do porto de Ribeira Quente.  

 

Em relação ao Porto da Horta, informou que também é um porto que não caiu, e 

naturalmente que, com o não avanço da grande obra do porto, o núcleo de pesca não 

fazia sentido avançar com este projeto este ano, daí a verba ser mais reduzida. Além 

disso a obra grande prevê a dragagem daquela zona toda do núcleo de pescas por esse 

motivo. 

 

Quanto aos entrepostos afirmou que os que são prioritários, são os das Velas e da Horta, 

sendo os entrepostos que necessitam de intervenções mais urgentes. 

 

Relativamente à sede da APASA e da APEDA, informou que iriam fazer uma avaliação 

da casa que será utilizada para sede destas associações, e que só postreiormente poderia 

adiantar mais sobre o assunto, referindo que o Governo pretende apoiar essas 

instituições. 

 

O Deputado Mário Tomé do PS, destacou a importância do Fundo de Pesca e questionou 

sobre se estão a ser criadas condições para a implementação do GAL-PESCAS. Colocou 

ainda outra questão, sobre a formação profissional, do ponto vista do desenvolvimento 

das competência e da qualificação dos profissionais da pesca, isto leva-nos a questão de 

fundo, quais são as ações previstas e as suas tipologias, nomeadamente no que diz 

respeito às áreas da tecnologias. 

 

O Secretário, em relação ao Fundo de Pesca, referiu que o ideal era que não existisse. O 

ideal seria que existisse rendimento suficiente para que não fosse necessário acionar o 

Fundo, referindo que algumas ilhas não descontam para ele, sendo um exemplo que 

deve ser levado em conta, no sentido que são empresas de pesca que gerem bem as suas 

capturas, portanto não precisam de recorrer a estes mecanismos.  
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Em relação ao GAL-PESCAS, informou que existiu vários períodos de candidaturas, 

estando agora numa fase de avaliação das candidaturas que foram remetidas, para que 

posteriormente possamos passar à fase de apresentação de projetos para os territórios.  

 

Referiu que o GAL-PESCAS, poderá ser muito interessantes, porque pretendem 

encontrar projetos, mecanismos e formas de complementar o rendimento do pescador. 

São projetos que se pensa possam ir ao encontro de cada território marinho, que 

aproveita as potencialidades de cada um dos territórios e que potencie as atividades da 

comunidade piscatória que lhes traga mais rendimentos.  

 

Em relação à formação profissional, disse que não poderia informar sobre todas as ações 

previstas, o que lhe posso dizer é que a ideia é que ocorram em várias ilhas, em vários 

momento, onde a tecnologia será, naturalmente, uma das ações contempladas, 

nomeadamente a utilização de sondas, a utilização de radares e também, muito 

importantes para determinadas componentes da frota, a utilização e preenchimento dos 

diários de bordo. 

 

Informou da intenção de reforçar as ações que permitam cumprir com a exigência 

comunitária, do preenchimento do diário de bordo,onde o não preenchimento destes 

diários pode trazer consequências negativas, com a colaboração da Inspeção Regional 

das Pescas. 

 

O Deputado Jaime Vieira do PSD, voltou a questionar sobre o Fundo de Pesca, sobre o 

número de pescadores, que em 2017, vão ter acesso ao Fundo de Pesca, isto tem a ver 

com as questões dos seguros, uma vez que muitos armadores não têm todos os seus 

pescadores assegurados. 

 

O Secretario respondeu que as candidaturas estão a decorrer, a plataforma está a 

funcionar, e que o número será aproximado ao número do ano passado. Em relação ao 

Fundo de Pescas pretende-se desenvolver trabalho por forma a torna-lo mais celere na 

sua aplicação. No fundo tem de haver muita seriedade e muita verdade nas candidaturas 

senão estamos a prejudicar alguns, sendo a questão dos seguros fundamental.  
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Finalizou, afirmando que “temos de trabalhar nisso, à semelhança dos contratos de 

trabalho, para a dignificação da classe”. 

 

4) Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 

Da leitura dos documentos conclui-se o seguinte: 

 

Programa 4 - Turismo 

                                               PROGRAMA 4 - TURISMO                                                                           Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico      9 114 053           8 165 289            17 279 342    

4.2. Sustentabilidade do Destino Turístico         220 717                   220 717    

4.3. Qualificação do Destino      5 744 394              800 000              6 544 394    

    

    15 079 164           8 965 289            24 044 453    

 

 

 

Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em três Projetos: Promoção  

e Desenvolvimento Turístico, Sustentabilidade do Destino Turístico e Qualificação do 

Destino. 

 

Ao nível do primeiro projeto, é atribuída a maior parcela aos Incentivos à Promoção, 

com 18,8 milhões de euros e 2,9 milhões de euros destinados à ação Eventos Desportivo 

de Promoção do Destino. 
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Relativamente ao segundo projeto, destacamos o montante previsto para o 

Desenvolvimento do Turismo Sénior, com cerca de 300 mil euros com origem no Plano. 

 

O Projeto Qualificação do Destino tem como principais ações o apoio a iniciativas 

diversas, com uma dotação de 3 milhões de euros, onde se destaca a Qualificação dos 

Recursos Termais, com 0,6 milhões de euros. 

 

Programa 11 – Ambiente e Energia 

                                                                PROGRAMA 11 - AMBIENTE E ENERGIA                                                                 Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

11.5. Eficiência Energética             1 215 000                  1 215 000    

11.6. EcoMob(in)Azores                250 000                     250 000    

11.7. Serviços Energéticos                  39 710                       39 710    

    

             1 504 710                             -                  1 504 710    

 

 

 

O Programa 11, na área da Comissão Permanente de Economia, tem uma dotação de 1,5 

milhões de euros, sendo a parcela mais importante reservada à Eficiência Energética, 

com 1,2 milhões de euros e dentro deste projeto destacamos a ação Eficiência Energética 

nos Edifícios e Vias Públicas, com 0,5 milhões de euros. 
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Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 

A Secretária referiu que a criação da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 

Turismo, no âmbito da presente XII legislatura, pretende marcar de forma vincada, a 

preocupação do Governo dos Açores em potenciar o crescimento económico do nosso 

arquipélago, com a salvaguarda intransigente das características que tornam as nossas 

nove ilhas diferentes e peculiares a nível mundial. 

 

Defendeu que o desenvolvimento turístico dos Açores passa, obrigatoriamente, por uma 

oferta ambiental impar, aliada à sustentabilidade energética, numa estratégia que seja 

concertada para salvaguardar, em primeiro lugar os recursos naturais, potenciando a 

atividade turística do arquipélago, como destino de Natureza. 

 

Referiu que a criação desta Secretaria, pretende aliar a Energia com o Ambiente e o 

Turismo, tem como principal foco uma gestão integrada destas áreas, que cremos 

fundamentais para o desenvolvimento dos Açores. 

 

Informou que o Plano e Orçamento para 2017 prevê um investimento público na área do 

turismo de 26,4 milhões de euros, pretendendo fomentar o crescimento económico e o 

Emprego, através do setor do turismo. 

 

Disse que registamos desde 2014, um crescimento na atividade turística nos Açores, 

fruto do esforço conjunto entre agentes privados, em estreita colaboração com o Governo 

Regional, o que permitiu que pudéssemos chegar a março de 2015, com a possibilidade 

de incrementar e melhorar as acessibilidades de, e, para a Região, o que teve um impacto 

muito forte no nosso turismo. 

 

Informou que não se pretende descurar as acessibilidades, sendo que a aposta desta 

secretaria será mantida no investimento da consolidação de uma oferta turística assente 

na fruição ativa dos espaços naturais, nomeadamente através das atividades de 

pedestrianismo, cicloturismo, trail run, atividades marítimas, observação de aves, 

canyoning, entre outros, com o objetivo de contrariar a sazonalidade, desafio que todos 
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os destinos turísticos enfrentam, de forma a potenciar o crescimento das atuais taxas de 

ocupação pelas diferentes ilhas. 

 

Pretendemos promover uma visão integrada dos trilhos, com a prática de várias 

atividades de animação turística, no que em terra diz respeito, pretendendo-se criar 

pequenas instalações, ao longo dos percursos, que proporcionem o conforto mínimo e 

suporte aos vários visitantes, sejam eles pedestrianistas, cicloturistas ou trail runners. 

Este produto turístico tem especial impacto num destino como o dos Açores, atendendo 

aos sucessivos prémios que temos alcançado, de excelência como destino turístico 

sustentável. 

 

A governante, informou que se pretende dar destaque e apostar na sofisticação dos 

serviços e infraestruturas relacionadas com a saúde e bem-estar, em especial, na área do 

termalismo, um recurso que temos em abundância, através do aproveitamento turístico 

dos recursos termais endógenos. 

 

Referiu que, mais do que sermos reconhecidos pela beleza mística das nossas ilhas, o 

posicionamento está a consolidar-se num jogo duplo entre a contemplação da paisagem 

e o usufruto de atividades com oferta de animação turística. Esta panóplia de 

possibilidades, em terra e no mar, em cada uma das 9 ilhas, constitui desafio enorme 

para o desenvolvimento do setor, potenciando as peculiaridades dos produtos primários 

de cada uma delas. 

 

Defendeu que o crescimento turístico deve ser harmonioso com a natureza, não pondo 

em causa a sustentabilidade do nosso destino e a valorização da nossa identidade, a 

nossa prioridade é proteger e preservar o património natural e cultural dos Açores, 

criando condições para que a qualidade de vida das nossas comunidades não seja, e não 

se sinta comprometida.  

 

Disse que a componente da formação terá especial atenção, quer ao nível da formação 

inicial, para quem está no seu ciclo normal de formação escolar, mas também com a 

valorização das competências dos ativos atuais, bem como com a requalificação de 

recursos humanos que podem estar noutras áreas, mas que podem encontram um futuro 

mais promissor no turismo. 
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Outro objetivo é o da implementação das estratégias delineadas no âmbito do Plano 

Estratégico e de Marketing do Turismos dos Açores (PEMTA), uma ferramenta 

desenvolvida e concluída no final do ano passado, e que foi amplamente discutida e 

aceite pelos vários intervenientes do setor.  

 

Informou que não esquecemos a importância do desenvolvimento da Política de 

Turismo a concretizar através do Plano de Ordenamento Turístico com uma análise da 

oferta do alojamento turístico, nas suas diversas tipologias, explorando mais uma vez as 

potencialidades e características de cada uma das nossas ilhas.  

 

A governante referiu que o governo se encontra empenhado em continuar a transmitir 

à sociedade açoriana as externalidades positivas proporcionadas pelo desenvolvimento 

do sector do turismo, aliado agora a setores como o Ambiente e a Energia, enquanto 

motor de desenvolvimento económico, social e cultural dos Açores.  

 

A Secretária Regional, no setor da energia, referiu que este setor é um dos que mais pode 

contribuir para um desenvolvimento sustentável, capaz de combater as alterações 

climáticas, em equilíbrio com o crescimento económico. Para 2017, temos como objetivo 

primordial o desenvolvimento de uma agenda política energética regional, ancorada nos 

objetivos de aumentar a eficiência energética, reduzir as emissões de gases de efeito de 

estufa, reduzir a dependência e os custos inerentes à utilização de combustíveis fósseis. 

 

Disse que o grande objetivo, ambicioso, é o de em 2020 seja possível alcançar, pelo 

menos, 60% de produção de eletricidade com origem em fontes renováveis e endógenas, 

combinando-as com sistemas de armazenamento, de forma a assegurar a qualidade e a 

segurança do abastecimento das populações. Com esta Estratégia Energética, 

pretendemos potenciar os Açores, no contexto dos espaços insulares, como um 

verdadeiro Living Lab de soluções inovadoras.  

 

Relativamente à mobilidade elétrica, informou que está a ser estruturado o projeto 

MOB(in)Azores que fomentará a adoção da mobilidade elétrica no transporte terrestre, 

de utilização pública ou particular. 
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Referiu que se pretende também, levar a cabo ações de sensibilização no setor energético, 

com enfase nos jovens, por serem os agentes principais na promoção da eficiência 

energética, repercutindo os comportamentos para o ambiente familiar e na comunidade 

onde se envolvem. 

 

Toda esta linha de pensamento será conjugada com o desenvolvimento do turismo, 

defendendo o crescimento harmónico do turismo, relacionado com a natureza que não 

ponha em causa a sustentabilidade do nosso destino. 

 

A Deputada Catarina Furtado do PSD, questionou relativamente às estatísticas relativas 

ao crescimento do turismo, referindo que São Jorge foi a única ilha em que não houve 

um crescimento do turismo, e por isso gostaria de saber se o Governo tem alguma 

medida especifica em termos de promoção ou realização de eventos naquela ilha. 

 

A Secretária Regional, referiu que a situação de São Jorge em concreto, tem efetivamente 

um crescimento em 2016 que é bastante mais baixo e que se destaca dos outros, mas que 

é preciso perceber que em 2015, foi uma das ilhas com um crescimento dos mais 

elevados, por isso o ponto de partida face a 2015 era bastante mais elevado que as 

restantes ilhas. Por essa razão, referiu que o governo não sente que São Jorge tenha um 

problema em termos de crescimento do turismo, percebemos que é uma questão 

estatística, e como falamos à pouco do PEMTA, está previsto em concreto e para cada 

uma das ilhas, com produtos que façam sentido para cada uma das ilhas tem para 

oferecer, e nesse sentido continuaremos na promoção dos Açores, a estratégia é global 

para os Açores, com oferta especificas adequadas a cada uma das nossas ilhas. 

 

A Deputada Catarina Furtado do PSD, questionou se existe por parte do Governo, 

algumas medidas para minimizar o impacto do fim das operações da TUI e da AIR 

BERLIM. 

 

O Deputado Luís Rendeiro do PSD, questionou em que medida o governo regional está 

preparado para contrariar as assimetrias que hoje em dia se vivem entre os custos das 

acessibilidades entre o exterior da região e a região, e a mobilidade interna na região, 

uma vez que a diferença de preços de transporte neste momento condiciona o turismo e 

a mobilidade dos turistas no espaço regional. 
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Questionou também sobre o alojamento local, que considerou que tem sido um caso de 

sucesso no turismo regional, existindo apoios públicos para tipologia hostel em espaço 

urbano, e a abertura e fecho de candidaturas para este tipo de apoios também tem sido 

muito sazonal, se o governo prevê voltar a abrir apoios e estender esses apoios ao 

alojamento local em espaço rural. 

 

Por último, questionou, que tendo em conta o sucesso que se pretende para a operação 

da Ryanair para a ilha Terceira, para quando a colocação de uma fotografia do destino 

no espaço de promoção no site da Ryanair, permitindo uma melhor promoção do 

destino. 

 

A Secretária, relativamente às questões colocadas sobre as operações da TUI e da AIR 

BERLIM, referiu que são situações diferentes. Relativamente à TUI, o que temos é a 

ausência de toque na ilha do Pico durante o Verão, pelo que o que nos compete agora 

fazer, é garantir a acessibilidade às várias ilhas através dos reencaminhamentos. 

 

Relativamente à AIR BERLIM, o contexto é diferente, existiu uma reestruturação da 

empresa, com uma redução de equipamentos e por essa via não a companhia não está a 

conseguir responder a todas as rotas. Nesta situação o que estamos a fazer é tentar 

encontrar solução de forma a permitir que relativamente ao mercado Alemão, muito 

importante para os Açores e que tem crescido muito, e com potencial para continuar a 

crescer. Em todo o caso, a AIR BERLIM toca na Terceira e em São Miguel com voos 

diretos. 

 

A governante, relativamente às questões sobre as acessibilidades referiu o trabalho 

conjunto com a Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, referindo que 

temos preços muito atrativos se bem planeados para o acesso à região, e entre ilhas por 

vezes com aquisições diretas dos consumidores preços menos atrativos, mas à ofertas de 

agencias de viagens que negoceiam em pacotes e que conseguem ter entre várias ilhas 

programas a preços mais interessantes. 

 

Relativamente à questão do alojamento local, a Secretária, referiu que crescimento tem 

sido enorme, com uma subida de duas mil camas para cerca de cinco mil camas. Quem 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|34 
 

 

viaja para os Açores, de forma legitima, pode e deve procurar um alojamento diferente 

daquilo que é tipificado nas grandes cidades, e por isso o alojamento tem um papel 

importante, que tem de ser bem regulamentado e que tem de observar qualidade. 

 

Informou que o crescimento verificado foi praticamente sem incentivos, com o mercado 

a funcionar, pelo que o governo não sente necessidade de intervir e estar a colocar 

incentivos ao alojamento local 

 

Relativamente à operação da Ryanair, na ilha Terceira, temos indicadores estatísticos 

bastante positivos, também muito utilizada por residentes, acreditamos que na 

primavera e verão se sinta mais em termos turísticos o seu impacto, e relativamente à 

fotografia, informou que já efetuou esse pedido junto da Ryanair e vamos voltar a 

insistir. 

 

O Deputado Carlos Silva do PS, perguntou qual a estratégia do Governo dos Açores 

relativamente à proteção dos Parques Naturais face ao aglomerado de pessoas que se 

juntam nesses locais, essencialmente na época alta, nomeadamente na Lagoa do Fogo, e 

se o Governo tem em vista a criação de algumas infraestruturas de apoio e de 

minimização dos riscos. 

 

O Deputado André Rodrigues do PS, referiu a necessidade da qualificação da oferta na 

Região Autónoma dos Açores, plasmada no PEMTA, onde a formação de recursos 

humanos e a qualificação de todos os serviços prestados aos nossos clientes e turistas é 

fundamental para o futuro do setor turístico, questionando sobre como pretende o 

Governo implementar, e com que parceiros essa necessidade de dotar os nossos recursos 

humanos com melhores qualificações para uma boa prestação do serviço. 

 

A Secretária Regional referiu que a Secretaria tem a responsabilidade de conciliar o 

Turismo e o Ambiente, promovendo uma estratégia de turismo de Natureza, onde se 

associe o bem-estar. As ilhas onde temos o privilegio de viver, tem uma oferta impar, 

que promove uma aproximação a essa natureza, temos a responsabilidade de garantir 

que a fruição desses espaços é feita de acordo com os padrões de respeito para com os 

nossos recursos naturais, garantindo a sustentabilidade ambiental, económica e social. 
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Informou que o governo tem o objetivo de gerar riqueza, de gerar emprego na área do 

turismo, mas não podemos por em causa o ativo que temos, com a pressão dos visitantes, 

e por isso, neste momento está a ser realizada um proposta de avaliação de cargas para 

cada um dos pontos mais críticos e sensíveis que atualmente, e durante a época alta, 

sofrem mais pressão, sendo feito também em colaboração com as Obras Públicas, uma 

vez que estamos a falar também de miradouros, de acessos, de estacionamentos, e por 

outro lado, como foi anunciado pelo Presidente do Governo Regional, também está 

prevista a introdução de algumas cobranças em alguns locais que permitirá por um lado 

alguma racionalização de entradas, mas acima de tudo um contributo financeiro para a 

gestão e para a manutenção desses espaços. 

 

Relativamente à qualificação da oferta, no que diz respeito à formação, a Secretária 

respondeu que este é um dos grandes desafios que temos e muito trabalho para fazer 

nesta área. A região pretende através das escolas profissionais e com destaque para a 

escola de formação turística e hoteleira, ter uma oferta adequada às necessidades da 

região. Referiu ainda a necessidade de uniformizar conteúdos, de desenvolver a técnica, 

mas também é necessário saber receber bem, com orgulho e com satisfação. 

 

Ainda sobre esta questão, referiu que a população em geral não revê no setor do turismo 

e nas profissões associadas uma valorização, um empregado de mesa-bar ainda é visto 

como uma solução de ultimo recurso, e nós temos de mudar esta mentalidade, que 

começa no que pretendemos fazer junto das escolas, valorizando estas profissões. 

 

Pretendemos dar formação de quem está no inicio de carreira, formação para quem já 

está a trabalhar no turismo, e formação para quem está noutras áreas, mas pretende 

ingressar no turismo, e também passar a mensagem para a população que este é um setor 

para acarinhar. 

 

A Deputada Catarina Cabeceiras do CDS/PP, questionou se a formação de ativos, 

daqueles que estão a trabalhar na área do turismo, se será feito em articulação com os 

empresários do setor, de modo a minimizar os impactos da época baixa, onde alguns 

profissionais são dispensados durante o esse período, criando instabilidade em termos 

de emprego, desvalorizando essas carreiras e a qualidade do serviço prestado. 
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Por último, questionou que medidas pretende o Governo Regional implementar durante 

o ano de 2017, no âmbito do Plano Integrado de Desenvolvimento das Fajãs de São Jorge. 

 

O Deputado Luís Garcia do PSD, questionou sobre a coordenação de toda a oferta 

turística, uma vez que os agentes do setor se queixam de alguma desorganização, pelo 

que pretende saber o que está a Secretaria a fazer neste sentido.  

 

Relativamente ao aproveitamento dos nossos recursos termais e endógenos, referiu estar 

inteiramente de acordo, mas que pretendia saber como este objetivo teórico se coaduna 

com o abandono das termas do varadouro na ilha do Faial e o que está previsto fazer a 

esse nível. 

 

A Secretária respondeu que a formação de ativos tem de ser realizada em conjunto com 

os empresários, indo de encontro com as necessidades identificadas por eles, e depois 

com as escolas profissionais, sendo que idealmente a formação teórica deveria acontecer 

na época baixa, de forma a compensar a menor necessidade de recursos nessa altura do 

ano. 

 

Relativamente ao Plano Integrado de Desenvolvimento das Fajãs afirmou que não terá 

lugar no ano de 2017, estando previsto para 2018. 

 

Quanto à coordenação da oferta turística, respondeu que o governo pretende coordenar 

e conciliar a agenda turística, dando o exemplo, da Ilha Terceira, onde existem cinco 

aplicações sobre turismo, e o que nós pretendemos fazer aqui, é investir no visit azores, 

que terá todos os eventos para todas as ilhas, e assim posteriormente podemos alertar 

para a duplicação de eventos e sugerir alterações, melhorando a comunicação entre 

todos os intervenientes, sejam eles privados ou públicos. 

 

Relativamente à questão do aproveitamento dos recursos naturais e endógenos, a 

questão do termalismo, nós temos efetivamente a vantagem de termos, pela nossa 

origem vulcânica, muitas águas quentes disponíveis, com qualidades que podem ser 

aproveitadas para o turismo de bem-estar. Relativamente às Termas do Varadouro, 

informou que elas têm neste momento um projeto, que está a ser analisado pela Câmara 

Municipal da Horta, com muito boas perspetivas de ter um projeto concreto. 
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A Deputada Catarina Furtado do PSD, em relação aos objetivos da utilização das 

energias renováveis para a produção de eletricidade, questionou a criação da estratégia 

açoriana da energia para 2030, e se isso se vai consubstanciar sobre a forma de um plano 

estratégico.  

 

Em relação ao programa Eficiência +, programa que substitui o programa Pro-Energia, 

considerando que existe um erro no Plano, porque numa parte do Plano diz que o 

programa de incentivo vai ser reformulado no sentido de se destinar às famílias, 

organizações, empresas e administração pública, e no outro lado a administração pública 

desaparece, questionando também se a produção será feita por microgeração ou 

microprodução. 

 

Questionou relativamente ao nome do programa da mobilidade elétrica, se é 

Mob(in)Azores ou se é EcoMob(in)Azores, questionando se está relacionado com o 

programa da mobilidade elétrica dos açores ou se abandonaram por completo o 

programa iniciado em 2010. 

 

A Secretária respondeu que a estratégia energética não foi pensada enquanto plano, foi 

pensada enquanto estratégia da região, onde se sentiu dificuldades na definição de 

objetivos e metas para cada uma das ilhas, de acordo com as características e fase em que 

cada uma se encontra. É uma estratégia energética, que será divulgada e partilhada. 

 

Confirmou que o programa Eficiência + é a evolução do Pro-energia, e que não se destina 

à administração pública, sendo referida no Plano porque também tem objetivos de 

eficiência energética, mas com financiamento por outros meios.  

 

Relativamente à microgeração e à microprodução, referiu o caminho que tem sido 

percorrido, onde numa primeira fase existiu incentivos para a produção para o 

autoconsumo, quer para a produção para venda. Disse que, agora o caminho é 

claramente para o autoconsumo, e não para a venda ao sistema, por várias razões, mas 

acima de tudo pela instabilidade que provoca nas linhas, daí que o caminho será o de 

não incentivar a colocação na rede, mas sim, o autoconsumo. 
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Relativamente ao programa de mobilidade elétrica de 2010, respondeu que ele foi 

abandonado, com as alterações que foram verificadas no setor, os próprios veículos, no 

tipo de baterias, no tipo de carregadores, a evolução das necessidades, a evolução do 

turismo, levou a necessidade de desenhar um programa novo e especifico para a 

realidade que temos hoje. 

 

O Deputado Carlos Silva do PS, referindo-se ao futuro da eficiência energética, 

nomeadamente nos edifícios públicos, questionou se existe alguma estimativa da 

poupança que a administração publica irá conseguir através das medidas de eficiência 

energética. Questionou, de igual modo, para quando a construção de postos de 

carregamento para os veículos elétricos e que incentivos prevê o governo para a 

aquisição dos veículos elétricos. 

 

A Secretária Regional informou que relativamente aos edifícios públicos, que ainda não 

tinha informação real da poupança, uma vez que está a ser feito neste momento, com a 

criação de uma plataforma onde toda a administração pública caracterizara os seus 

edifícios, os seus consumos, as suas dimensões, as localizações, e com base nesta 

informação de diagnostico depois iniciar a fase de propostas de medidas e concretização 

das mesmas. 

 

Relativamente aos postos de abastecimento, referiu que o Mob(in)Azores está a ser 

elaborado com as autarquias, com as empresas que atualmente detentoras dos postos de 

abastecimento tradicionais, porque a colocação de postos de carregamento não compete 

só à região faze-los, existindo interesse e capacidade por parte dos privados para faze-

lo. Os contatos realizados tem sido positivos, com muitos privados interessados e 

também com as autarquias também interessadas em colocar postos de carregamentos 

rápidos nos centros históricos, nos centros das suas cidades e vilas. Referiu ainda a 

necessidade de ser garantida uma rede mínima de carregamentos rápidos por toda a 

região. 

 

O Deputado Paulo Mendes do BE, referiu que a Secretaria tem como objetivo atingir a 

meta de produção energia a partir de fontes renováveis, de forma a que as energias 

renováveis perfaçam 60% da energia produzida, objetivo de salutar e de enaltecer, mas 

convém colocar aqui em questão o conceito da energia renovável, colocando em causa, 
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outra fonte de energia, que começa a ser utilizada na região com sendo energia 

renovável, que é a partir do momento em que nos resíduos passamos a ter uma fonte de 

energia renovável, e penso que na meta dos 60% que o governo pretende deve estar aqui 

incluído os resíduos, e assim sendo esse objetivo poderá ser até certo ponto incompatível 

com outro objetivo, que é o de aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos em 50% até 

2020. Perguntou como vai o governo conseguir compatibilizar estes dois objetivos que 

poderão ser opostos. 

 

O Deputado Luís Rendeiro do PSD, referiu de igual modo as intenções da Secretaria em 

querer atingir os 60% de produção de energia a partir de energias de fontes renováveis, 

considerando que terá de existir uma forte aposta na acumulação de energia, 

nomeadamente nos períodos de menor consumo, só existindo duas hipóteses possíveis, 

as baterias de lítio e as hídricas reversíveis, sabendo que já existe uma experiencia a 

decorrer na Graciosa. Por outro lado, temos o caso concreto da Ilha Terceira, onde 

começa a existir um excesso de oferta em termos energéticos, onde é imperativo apostar 

na acumulação. 

 

Em termos de política energética e de politica de acumulação de energia, questionou se 

o governo já se decidiu, se vai apostar nas hídricas reversíveis ou vai ser nas baterias, vai 

ser um misto, sabendo que já estamos a deitar energia fora na ilha Terceira. 

 

A Secretária respondeu que o objetivo do governo é para a produção 60% de energia a 

partir de energia renovável ou endógena, e aqui no endógena entra o conceito de energia 

produzida pelas centrais de valorização energética. A questão que colocou sobre o trade 

of, sobre a questão da política de resíduos, com o objetivo de aumentar em 56% a taxa de 

reciclagem, que é um desafio que pretendemos alcançar, referindo que as centrais de 

valorização energética devem ter capacidades que não comprometam estes objetivos. 

 

Informou que de acordo com o trabalho desenvolvido, nas escolas, nas campanhas de 

sensibilização, com o nosso compromisso, a nossa obrigação é aumentar as taxas de 

reciclagem, e em 2016, os dados ainda não fechados, dizem que a recolha seletiva já 

supera a média nacional. 
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Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Luís Rendeiro, respondeu que 

efetivamente o governo só atingirá a meta dos 60% se aproveitando mais as energias 

renováveis, e que neste momento, no caso da ilha Terceira, não estamos a utilizar, e que 

só poderá ser feito com uma politica de armazenamento. Como referiu só existem duas 

possibilidades, as hídricas reversíveis ou as baterias, e sobre este aspeto a EDA e a Região 

tem uma visão muito claro sobre aquilo que se pretende, onde as baterias, e apesar das 

grandes evoluções, ainda apresentam um custo face ao tempo útil de vida do projeto, 

muito superior ao das hídricas reversíveis. Por isso, e estando o governo a aguardar 

posição da ERSE e financiamento, a intenção do governo é a de avançar com a hídrica 

reversível, quer para a Terceira, quer para São Miguel. 

 

Disse ainda, que no caso de São Miguel, é possível que seja necessária uma bateria, não 

para armazenamento, mas sim para criar estabilidade e equilibrar a rede, devido ainda 

à nossa dependência das térmicas, e porque as fontes de energias renováveis são muito 

instáveis. 

 

Por último, e relativamente à Lei em vigor, efetivamente refere que quem tem prioridade 

é quem entra primeiro no sistema, mas tem uma referencia que tem levantado algumas 

duvidas e interpretações jurídicas, porque refere “a primeira e renovável”. 

 

5) Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 

 

Da leitura dos documentos conclui-se o seguinte: 

 

Programa 14 – Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas 

 

       PROGRAMA 14 - TRANSPORTES, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS           Euro 

 Montante de investimento 

Programa / Projetos Plano Outros Fundos Invest. Público 

14.5. Infraestruturas e Equi Portuários e Aeroportuários      10 729 655        27 856 796        38 586 451    

14.6. Gestão dos Aeródromos Regionais        1 973 882            1 973 882    

14.7. Ser Púb de Transp Aéreo e Mar Inter-Ilhas      41 609 977          41 609 977    

14.8. Dinamização dos Transportes           253 800               253 800    

    

      54 567 314        27 856 796        82 424 110    
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Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em quatro Projetos 

descritos no gráfico acima.  

 

O Projeto Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimos Inter-Ilhas detém 41,6 

milhões de euros, sendo a totalidade com origem no Plano. 

 

Por sua vez, o Projeto Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários tem 

previsto um investimento de 38,6 milhões de euros, estando destinados 7,2 milhões de 

euros ao Porto de Velas, 6,9 milhões de euros ao Porto de Ponta Delgada, 4,6 milhões de 

euros ao Porto da Casa, no Corvo, 4,2 milhões de euros ao Porto das Poças, nas Flores, 

3,2 milhões de euros ao Aeródromos do Corvo e da Graciosa. 

 

Ao nível do Projeto Gestão dos Aeródromos está prevista uma única ação, cujo montante 

previsto é de 2 milhões de euros, provenientes do Plano. 

 

Audição do Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas 

 

O Secretário Regional do Turismo e Transportes abordou os Programas da sua 

competência, nomeadamente o Programa 14 – Transportes, Obras Públicas e 

Infraestruturas Tecnológicas. 
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Na sua intervenção de enquadramento, disse que os transportes são fundamentais numa 

região como a nossa, numa perspetiva de promoção da coesão social, económica e 

territorial, onde numa região insular e arquipelágica essa importância é redobrada, 

tornando-se essencial garantir a acessibilidade e a mobilidade das pessoas, sendo 

também imprescindível fomentarmos a coordenação e a intermodalidade, na linha do 

que iniciamos e realizamos na anterior legislatura, com o plano integrado de transportes, 

que em dois dos seus eixos fundamentais, tem uma execução praticamente plena, 

estando o eixo das medidas facilitadores ainda encontrasse em desenvolvimento e em 

execução, por forma de conseguirmos mais e melhores ferramentas ao serviço dos nossos 

açorianos. 

 

Referiu que ao nível dos transportes aéreos, o objetivo principal passa por incrementar 

a eficiência dos mesmos, potenciando as acessibilidades e a capacidade instalada, 

promovendo uma revisão das Obrigações de Serviço Público para as gateways da Horta, 

do Pico e de Santa Maria, procurando torna-las mais atrativas.  

 

Por outro lado, informou que o Governo pretende concluir o processo da Obrigações de 

Serviço Público do transporte de carga aérea, entre São Miguel – Terceira – Lisboa, onde 

o primeiro concurso público internacional está a decorrer, que irá complementar aquilo 

que existe atualmente em termos de Obrigações de Serviço Público de carga nas 

gateways da Horta, do Pico e de Santa Maria, uma vez que para essas gateways uma vez 

que são cumulativas às Obrigações de Serviço Público de Passageiros.  

 

Disse que nas gateways de Ponta Delgada e das Lajes, com a liberalização do transporte 

aéreo de passageiros, não existe obrigatoriedade de transporte de carga. Neste segundo 

concurso, existe um incremento do preço base do concurso e criados mecanismos de 

maior flexibilização do ponto de vista do ajustamento da oferta à procura. 

Por outro lado, referiu que o Governo irá prosseguir com a melhoria operacional nos 

aeródromos da região, bem como com o processo de certificação da Base das Lajes para 

utilização permanente de aeronaves civis, onde no mês passado deslocou-se um grupo 

de trabalho constituído por elementos da ANAC, do ministério da defesa, da força aérea 

e da região, no sentido de desenvolver os trabalhos técnicos necessários que esse 

processo fique concluído o mais depressa possível. 
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Afirmou que ao nível do transporte marítimo, irá aprofundar e evoluir o modelo 

existente, com o objetivo claro de otimizar e reduzir custos, quer diretos, quer indiretos, 

diminuindo assim também, os tempos de entrega junto dos principais mercados 

exportadores, no caso da exportação, e por outro lado, também, torna-los mais eficientes 

naquilo que importamos para cada uma das nossas ilhas, potenciando assim uma maior 

competitividade da nossa economia. 

 

Informou que o Governo Regional pretende dar seguimento ao transporte marítimo de 

passageiros e viaturas, prosseguindo com a implementação de Obrigações de Serviço 

Público definidas no ano passado, na anterior legislatura. 

 

Ao nível das Infraestruturas, referiu que a aposta passa por intervir de forma a garantir 

maior segurança e maior eficiência operacional, concluiremos as obras que estão em 

curso, nomeadamente, o Porto da Casa, o Porto das Poças, o Porto das Velas, a rampa 

Ro-Ro da Calheta, e lançaremos os procedimentos para os projetos que estão em fase de 

desenvolvimento. Assim ao nível das infraestruturas, portuárias e aeroportuárias temos 

previsto para o ano de 2017, um investimento de 38,5 milhões de euros, sendo que este 

valor se refere à execução financeira só deste ano, uma vez que muitos deles tem uma 

programação financeira plurianual. Teremos também um investimento de 41 milhões de 

euros para a prestação do serviço público do transporte aéreo e marítimo. 

 

Em termos globais, informou que estamos perante um investimento de 156 milhões de 

euros, no âmbito da secretaria que tutela, prevendo-se e promovendo-se uma 

estabilidade do investimento ao longo dos quatro anos da legislatura, essencial para 

alguns setores de atividade, como o setor da construção civil e das obras públicas. 

 

O Deputado José Ávila do PS, perguntou que trabalho tem sido desenvolvido pela 

Secretaria relativamente à integração dos vários modelos de transportes. Referiu o 

incremento do transporte aéreo, que está a acontecer na maioria dos aeroportos da 

região, questionando se as novas Obrigações de Serviço Público possuem mecanismos 

que permitam acompanhar esta tendência e que respostas dão ao incremento da procura. 
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Por último, questionou se o investimento previsto no Plano de 2017 para a Ilha da 

Graciosa, no valor de 6,3 milhões de euros, seria para a melhoria da operacionalidade do 

aeródromo da Graciosa, ou se seria para a torre de controle. 

 

O Secretário, em relação ao transporte aéreo, referiu que o mesmo era regulado por um 

concurso publico internacional, ganho pela SATA AIR ACORES, sendo que a 

preocupação que existiu na elaboração das Obrigações de Serviço Público, e porque 

estávamos numa fase de grandes mudanças ao nível do transporte aéreo na nossa região, 

foi o de dota-lo de um conjunto de mecanismos que permitissem o ajustamento da 

procura e da oferta, definindo claramente do ponto de vista contratual, respostas para 

os piques de procura que possam ocorrer, e níveis de serviço que tem de corresponder, 

seja a situações de listas de espera.  

 

Considerou que temos verificado ao longo dos últimos 2 a 3 anos, um crescimento 

consolidado do número de passageiros desembarcados nos aeroportos da região, e que, 

se olharmos especificamente para o número de passageiros desembarcados no âmbito 

do transporte Inter-Ilhas, executado pela SATA AIR ACORES, de 2014 para o ano de 

2016, temos mais 147 mil passageiros desembarcados, o que representa um crescimento 

de 33,2%, se olharmos só para o ultimo ano, esse aumento é de 17,6%. 

 

O que na sua opinião, demonstra, por um lado, que houve naturalmente um aumento 

da procura, mas também um aumento da oferta e da capacidade de resposta do lado de 

quem presta este serviço para acomodar o crescimento da procura. 

 

Por último, referiu a grande revolução realizada ao nível do transporte aéreo na nossa 

região, a maior reforma de sempre, não só ao nível das acessibilidades com o exterior, 

mas também ao nível das Obrigações de Serviço Público Inter-ilhas, onde se concretizou 

a maior redução de sempre ao nível do preço, com uma redução média superior a 20%, 

e onde se aumentou, em muito, a capacidade de interligação entre todas as ilhas da 

região, possibilitando uma maior fluidez na circulação dos passageiros, sejam eles 

residentes ou os que nos visitam. 

 

A Deputada Catarina Furtado do PSD, relativamente ao serviço de transporte marítimo 

de passageiros e viaturas, referiu que o plano para 2017, refere que será lançado um 
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concurso público destinado à aquisição de dois navios, questionando se será adquirido 

um ou dois navios, e como estaria o processo de aquisição. 

 

O Secretário Regional, respondeu que o Governo tem como objetivo a aquisição de dois 

navios, e que no âmbito desta legislatura estava previsto adquirir o primeiro navio, e 

posteriormente o segundo navio. Os navios serão gémeos, com as características 

apresentadas publicamente. O processo continua a decorrer entre a região e a DG 

REGIO, sendo a nossa expetativa é que seja já este ano, uma vez que não temos dados 

que indiquem que será inviabilizado, sendo que do ponto vista técnico e jurídico, 

estando tudo preparado para que o concurso seja lançado assim que tenhamos validação 

por parte da união europeia, considerando que seria imprudente não prever o seu 

lançamento no ano de 2017. 

 

O Deputado António Vasco do PSD, relativamente à SATA referiu que estão previstas 

transferências ao abrigo das Obrigações de Serviço Público Inter-Ilhas, no valor de 31 

milhões de euros, questionando se esse montante é suficiente para cobrir o valor das 

obrigações e se cobre uma parte do valor em dívida de anos anteriores. Sobre o reforço 

do capital social em 21 milhões de euros, referiu que era uma boa noticia, só sendo má 

noticia, porque vai ser realizada ao longo de 6 anos, o que em termos de impacto 

financeiro efetivo na empresa, tem em termos de balanço, mas na pratica e para a 

situação financeira de tesouraria da empresa, não tem um impacto muito grande. 

 

Relativamente à redução do preço das tarifas Inter-Iilhas, em cerca de 20%, disse que não 

deixava de ser bom, mas quando comparada com as reduções para as ligações ao 

exterior, acaba por ser irrelevante, passando de 300 euros para 120 euros, uma redução 

de 60%, enquanto que na Inter-Ilhas essa redução foi de cerca de 20%, não podendo 

dissociar isso da situação financeira da SATA, com capitais próprios negativos de 78 

milhões de euros, questionando em que medida a situação financeira da SATA e o seu 

desequilíbrio condiciona ou não aquilo que todos nós pagamos nos transportes Inter-

Ilhas. 

 

O governante, referiu que as verbas inscritas no Plano contemplam o pagamento integral 

das Obrigações de Serviço Público para 2017 e todos os compromissos assumidos pelo 

Governo para com a companhia.  
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Em relação à questão colocada referente às passagens e tarifas, referiu que estamos a 

falar de situações muito diferentes. Enquanto que nas ligações ao exterior da região, 

estamos a falar essencialmente de ligações ponto a ponto, nas ligações Inter-Ilhas 

estamos a falar de 72 segmentos, contendo uma complexidade do ponto de vista 

operacional e um custo associado, que está claramente inerente à nossa condição 

arquipelágica e à nossa geografia. 

 

O Secretário, relativamente aos valores de indeminização compensatória que se paga, 

referiu que a questão é que ninguém apareceu a concorrer, portanto a questão de que 

este custo estaria diretamente relacionado com a situação financeira da SATA não é 

correta, tendo a região aqui um duplo papel, o papel de acionista e o papel de 

concedente, sendo necessário separar as duas águas. Estamos a falar de um concurso 

publico internacional, podem aparecer outras companhias a concorrer, se me está a dizer 

que aquilo que foi imposto pelas obrigações de serviço publico é um fato à medida da 

SATA, digo-lhe que não é, e que seria ilegal. 

 

O Deputado Luís Rendeiro do PSD, colocou uma questão relativa à construção do 

terminal de cargas do aeroporto das Lajes, nomeadamente, o que faltaria para que 

efetivamente se concretizasse aquele investimento, já previsto, várias vezes, em 

anteriores planos de investimento. 

 

Questionou se o Governo Regional, considera ou não, ser adequado voltar a discutir a 

necessidade realizar voos circulares na região, e se existe conflitos de interesses na 

elaboração de cadernos de encargos dos concursos públicos internacionais, uma vez que, 

de facto a região é acionista e ao mesmo tempo concedente do serviço de transporte, e 

existe de facto outras empresas que poderão prestar um bom serviço à região, com 

preços muito mais baratos, estando a ser praticados preços atualmente que dificulta a 

mobilidade dos Açorianos e de quem nos visita. Perguntou se a Região não tem tentação 

em fazer um fatinho de alfaiate, como concedente para a empresa da qual é acionista. 

 

O Deputado Luís Garcia do PSD, questionou sobre a ação 14.5.4. que se refere ao porto, 

marina e baía da Horta, estando previsto um investimento de 500 mil euros, 

perguntando o que estará previsto fazer exatamente com esta verba. 
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O Deputado José Ávila do PS, começou por referir preocupação pelas afirmações 

proferidas na comissão, contra a nossa empresa do setor publico regional, que é a 

empresa que no fundo promove a coesão regional, que faz um serviço exemplar, a todas 

as ilhas dos Açores, sendo a SATA igual a coesão territorial. Questionou sobre o processo 

de certificação dos portos da região, as suas implicações, e quais os motivos e objetivos 

dessa certificação. 

 

O Secretário Regional, em relação ao Portos, referiu que aquilo que se pretende é seguir 

com as determinações internacionais ao nível da segurança portuária, ou seja, neste 

momento existe um conjunto de regulamentos, à semelhança do que existe para os 

aeroportos, que regulam a atividade portuária, em que é necessário adotar as medidas 

de segurança inerentes. 

 

Em relação à questão relativa ao Porto da Horta, informou que o que estava previsto era 

a implementação do projeto de requalificação do porto da bacia, estando neste momento 

a ser feita uma revisão da estimativa orçamental por parte da Porto dos Açores, uma vez 

que o concurso ficou deserto, e por outro lado, estão a ser avaliadas as sugestões que 

foram dadas e transmitidas pelo Presidente da Câmara Municipal da Horta, no sentido 

de perceber o enquadramento que elas têm, garantindo naturalmente sempre a 

segurança e a operacionalidade do Porto. Referiu que o valor do Plano é referente à 

execução financeira deste ano, e não ao valor da obra. 

 

Quanto ao terminal de cargas, disse que a sua expetativa é que deve ser desta, estando 

neste momento em fase de análise das propostas referentes ao concurso lançado. Todas 

as situações que se arrastaram com o anterior Governo da República foram 

ultrapassadas, pelo que neste momento é necessário aguardar que o procedimento seja 

concluído. 

 

Por último, referiu que as afirmações proferidas, e o que estava implícito nessas 

afirmações, é de uma gravidade extrema, que poe em causa a honra e bom nome da 

Região, sendo esta uma entidade de bem, põe em causa o profissionalismo, a própria 

honra e integridade de todos os trabalhadores da SATA, e põe em causa a transparência 

da atuação pública, quer seja pela atuação política, quer seja pela atuação processual. 
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Disse que estávamos perante um Concurso Público Internacional, publicado ao nível da 

União Europeia, auditado pelo tribunal de contas, a SATA é provavelmente a entidade 

mais escrutinada nesta região, por várias entidades. Se estivéssemos perante uma 

tentativa, fosse ela de quem fosse, de fazer um fato à medida, considera que isso não 

passaria incólume. 

 

Por último, afirmou que os governantes da região pautam a sua atuação de uma forma 

clara, transparente, qua a SATA é uma empresa feita por pessoas dignas e que 

respondem às necessidades dos Açorianos. 

 

O Deputado Miguel Costa do PS, relativamente às notícias relativamente às SCUT´s, 

questionou o peso desses valores no plano e orçamento da região, e que a comunicação 

social associou isso às Obrigações de Serviço Público de Transporte Aéreo, dando a 

sensação que uma situação está intimamente ligada à outra, ou que por existir este valor 

nas SCUT’s o transporte aéreo recebe menos. Perguntou que relação pode ser feita com 

as Obrigações Serviço Público de transporte aéreo. 

 

O Deputado Luís Rendeiro do PSD, referiu que estávamos reunidos em comissão, que é 

um grupo de trabalho, que estamos à porta fechada e que ninguém está aqui a fazer 

barulho. Referiu que a Região é pessoa coletiva de bem, sendo a oposição também pessoa 

de bem, e que faz parte das suas obrigações colocar questões, por mais sensíveis que eles 

sejam, não sendo isso de imediato um atentado ao bom nome, sendo que se a resposta 

for dada, como a que o Senhor Secretário deu, só nos tranquiliza a todos. Considerou ser 

inevitável que estas questões possam ser colocadas, democraticamente, aqui na 

comissão, porque de facto a região é acionista e é concedente. 

 

O Deputado, voltou a questionar o Secretário, relativamente aos voos circulares e à 

possibilidades destes poderem ou não contribuir para uma redução dos custos de tarifas 

para os residentes e para quem nos visita. 

 

O Secretário, referiu que o Senhor Deputado, pôs em causa o facto de a região ser 

concedente e proprietário da companhia aérea em simultâneo, sendo a única forma que 
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ele vê de resolver isso, é através da venda da SATA, uma vez que a Região não pode 

deixar de ser concedente, perguntando se o Senhor Deputado defende isso. 

 

Em relação aos voos circulares, respondeu que nada impede que estes sejam feitos, se do 

ponto de vista financeiro, económico e da rentabilidade da operação for melhor. O 

modelo foi concebido de forma a dar a flexibilidade necessária para que as companhias 

possam ajustar e adequar a oferta à procura, afirmando que interessava era termos um 

bom serviço, e que as pessoas não fiquem limitadas do ponto de vista da mobilidade e 

das acessibilidades. 

 

Referiu que tudo isto, não é assim tao linear, porque temos outra componente 

importante, e que é a questão carga, que tem de ser conciliada, existindo um partido, 

neste caso o CDS/PP, que já por diversas vezes veio defender um avião cargueiro, onde 

se pretende que exista um avião que responda à chamada. Não propõe um serviço 

estruturado, enquanto que com as Obrigações de Serviço Público que temos sabemos 

que temos uma oferta atualmente sobredimensionada.  

 

Afirmou que existe um conjunto de interesses do ponto de vista dos cidadãos e da 

economia da região, que são acautelados com a definição de Obrigações de Serviço 

Público, definindo serviços mínimos que tem de ser cumpridos. 

 

Em relação à possível ligação entre as SCUT’s e as Obrigações de Serviço Público das 

ligações aéreas, é facto de existirem mais passageiros a desembarcar em Ponta Delgada 

e a utilizar as SCUT´s. As SCUT´s são uma obra executada no regime de parceria público 

privada, em que a região paga uma renda, definida com base em determinados critérios 

e pressupostos, sendo que de 2012 para cá a região pagou menos 64,5 milhões de euros, 

do que aquilo que estava previsto pagar inicialmente, se o nível de trafego fosse aquele 

que se previa, só em 2017 a região vai pagar menos 12 milhões de euros daquilo que era 

a previsão. Este ano temos uma previsão de pagamento de 31,2 milhões de euros. 

 

O Deputado José Ávila do PS pediu uma interpelação à mesa, chamando a atenção da 

mesma, para o facto desta reunião não ser à porta fechada, e que será produzido um 

relatório com o teor daquilo que foi dito aqui, e que será do conhecimento público. 
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O Deputado Luís Rendeiro do PSD, considerou que existiu alguma celeuma com as 

questões aqui colocadas, mas que julga que o governo deveria interpretar as questões 

difíceis como oportunidades. Oportunidades de resolver quando existem problemas, ou 

oportunidades de explicar quando necessário. Quero reiterar a pertinência das 

perguntas e a objetividade com que o Senhor Secretário respondeu, porque de facto as 

perguntas e as respostas ficarão em relatório para memória futura. 

 

 

2º.  CAPÍTULO –  APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2017 

 

1. ENQUADRAMENTO DO ORÇAMENTO PARA 2017 

 

A Proposta de Orçamento para 2017 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 de Orçamento de 

Estado para o ano de 2017. 

 

A proposta de Orçamento para 2017, apresentada pelo Governo dos Açores a esta 

Assembleia, prevê um valor de 1.508,6 milhões de euros, dos quais 215,8 milhões euros 

respeitam operações extraorçamentais. 

 

 

2. ORÇAMENTO DA RECEITA 

 

A Receita Total prevista para 2017, sem as operações extraorçamentais, atinge o valor 

global de 1.292,8 milhões de euros. 

 

As receitas efetivas, atingem o valor de 1.154,4 milhões de euros. Estas receitas estão 

desagregadas em três agrupamentos – receitas próprias, transferências do Orçamento de 
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Estado e transferências da União Europeia – correspondentes às três fontes de 

financiamento do orçamento regional. 

 

As receitas próprias estão estimadas em 688,4,4 milhões de euros, englobando duas 

componentes principais – as receitas fiscais e outras receitas próprias. 

 

As receitas fiscais atingem uma previsão orçamental de 653,5 milhões de euros, 94,9% 

do respetivo total.  

 

Os Impostos diretos atingem uma previsão orçamental de 229,0 milhões de euros, menos 

4,1% do valor estimado para 2016.  

 

Destes impostos o mais significativo é o IRS com uma estimativa de 179,0 milhões de 

euros, mais 1,6% relativamente a 2016. O IRC estimado atinge 50 milhões de euros. 

 

Dos impostos indiretos, cuja previsão global é de 424,5 milhões de euros, mais 3,1% face 

ao valor orçamentado para 2016, merece destaque especial o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) que está estimado em 284 milhões de euros e o Imposto sobre 

Produtos Petrolíferos (ISP) com o valor previsível de 54,5 milhões de euros. Acresce 

ainda as estimativas para os Imposto sobre o Tabaco, estimado em 46,1 milhões de euros, 

sobre Veículos, na ordem dos 6,5 milhões de euros, do Selo, cuja receita previsível é de 

20 milhões de euros e de Circulação, cuja receita poderá atingir os 5,1 milhões de euros.   

 

Para outras receitas próprias estima-se um valor de 26,5 milhões de euros, constituídas 

por um grande conjunto de naturezas de receita. 

 

As transferências do Orçamento do Estado estão previstas em 250,5 milhões de euros, 

sendo 178,9 milhões de euros referente à compensação dos custos de insularidade e 71,6 

milhões de euros relativos ao Fundo de Coesão. 

 

As transferências da União Europeia que se prevê, em 2017, no âmbito de 

cofinanciamento de projetos de investimento diretamente executados pelo Governo dos 

Açores, capítulo 50, ascendem a um valor global de 206,9 milhões de euros. 
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As operações extraorçamentais têm um montante estimado de 215,8 milhões. 

 

3. ORÇAMENTO DA DESPESA 

 

O valor global da despesa estimada para o ano de 2017 atinge os 1.508,6 milhões de 

euros, incluindo operações extraorçamentais, cuja previsão se cifra em 215,8 milhões de 

euros. 

 

As despesas correntes representam 57,0% do total das despesas, seguindo se as despesas 

do Plano com 42,9% e as despesas de capital com 0,0%. 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. 

 

Despesas Despesas Dotação em milhares de Euros % 

Despesas correntes 688.044.374 57,0% 

Despesas de capital 565.300 0,0% 

Despesas do Plano 517.480.454 42,9% 

TOTAL 1.206.090.128 100% 

 

As despesas correntes ascendem a 688,0 milhões de euros, sendo que as transferências 

(330,9 milhões de euros) e as despesas com pessoal (315,4 milhões de euros) representam, 

respetivamente, 27,4% e 26,1% daquele valor.  As despesas de funcionamento aumentam 

apenas 1,6%.  

 

Regista-se também um reforço de 9 milhões de euros nas transferências para o Serviço 

Regional de Saúde. 

 

A classificação orgânica apresenta a despesa pública desagregada pelos respetivos 

serviços e organismos, em razão das competências que lhes estão atribuídas para a 

execução da mesma. 

 

O quadro seguinte apresenta a despesa global orçamentada para 2017, bem como a sua 

desagregação pelos diversos departamentos regionais, e respetiva comparação com os 
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montantes atribuídos em 2016, tendo-se, neste caso, procedido às necessárias 

reconversões decorrentes da alteração orgânica efetuada. 

 

Departamento 2016 % 2017 % 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 10 774 100 0,9 12 170 800 1 

Presidência do Governo Regional dos Açores 11 163 350 0,9 11 367.625 0,9 

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 145 979 490 12,1 144 624 733 12 

Secretaria Regional da Saúde 331 939 204 27,6 335 906 233 27,9 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo     46 376 946 3,8 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 64 017 377 5,3 68 810 136  5,7 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 314 108 681 26,1 304 716 112 25,3 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 113 076 682 9,4 89 704 435 7,4 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 40 451 510 3,4 45 542 948 3,8 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 170 072 200 14,2 146 870 169 12,2 

 

1 201 582 
594 

100 1 206 090 128 100 

 

 

O quadro seguinte apresenta a mesma estrutura orgânica da despesa global, em 2017, 

não se considerando o montante das operações extraorçamentais. 

 

Departamento 2016 % 2017 % 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 10 774 100 0,9 12 170 800 0,9 

Presidência do Governo Regional dos Açores 11 163 350 0,9 11 367 625 0,8 

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 380 491 570 26,5 360 200 569 25,3 

Secretaria Regional da Saúde 331 939 209 27,6 335 906 233 27,9 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo     46 376 946 3,8 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 64 017 382 4,5 68 810 136  4,8 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 314 108 681 21,9 304 716 112 21,4 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 113 077 697 7,9 89 904 455 6,3 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 40 461 515 2,8 45 552 948 3,2 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 170 082 205 11,8 146 870 189 10,3 

 
1 436 115 714 100 1 421 877 014 100 

 

O quadro a seguir apresentado apresenta as despesas previstas no capítulo 50 do 

orçamento da Região Autónoma dos Açores, para o ano 2017, distribuídas pelos diversos 

departamentos da administração pública. 
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Departamento 2017 % 

Presidência do Governo Regional dos Açores 4 164 276 0,8 

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 78 452 458 15,2 

Secretaria Regional da Saúde 32 107 875 6,2 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 36 886 696 7,1 

Secretaria Regional da Solidariedade Social 61 982 836 12 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 75 265 212 14,5 

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 58 956 584 11,4 

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 42 088 848 8,1 

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 127 575 669 24,7 

 
         517 480 454    100 

 

 

4. ORÇAMENTO DOS FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS 

 

O valor do orçamento consolidado para os Fundos e Serviços Autónomos (FSA) ascende 

a 811,9 milhões de euros. 

  

Das despesas globais dos FSA e tendo em conta a classificação funcional, as despesas de 

carácter social são as de maior relevância, representando 78,7% do total, destacando-se 

entre estas as despesas de saúde com 560,4 milhões de euros. 

 

5. DÍVIDA PÚBLICA REGIONAL 

 

5.1. Dívida direta 

 

No final do ano de 2016 o stock da dívida da Região Autónoma dos Açores era no valor 

de 573 milhões de euros.  Os juros da dívida pública pagos até 31 de dezembro de 2016 

totalizaram a quantia de 14,7 milhões de euros. 

 

5.2. Avales 

Em 31 de dezembro de 2016, as responsabilidades da Região Autónoma dos Açores com 

avales era de 877,4 milhões de euros. O Governo definiu o plafond de avales para 2016 

no valor de 236,0 milhões de euros. 
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6. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL 

 

GRUPOS EMPRESARIAIS: 

• Grupo EDA – 10 empresas; 

• Grupo SATA – 8 empresas; 

• Grupo Portos dos Açores – 7 empresas; 

• Grupo Lotaçor – 4 empresas; 

• Grupo Ilhas de Valor – 4 empresas. 

 

EMPRESAS COM PARTICIPAÇÃO DIRETA E COM O TOTAL DO CAPITAL: 

• SAÚDAÇOR, SA – sector da saúde; 

• Hospital Divino Espírito Santo, EPE – área da saúde; 

• Hospital de Santo Espírito, EPE – área da saúde; 

• Hospital da Horta, EPE – área da saúde; 

• Sata SGPS, SA 

• Portos dos Açores, SA 

• Lotaçor, SA 

• SPRHI, SA 

• Azorina, SA 

• IROA, SA 

• SDEA, SA 

 

PARTICIPAÇÃO DIRETA MAIORITÁRIA: 

• Ilhas de Valor, SA 

• EDA, SA 

• Teatro Micaelense SA 

• Pousadas da Juventude dos Açores, SA 

 

ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS: 

• INOVA 

• ENTA 

• Associação de Turismo dos Açores 

• Observatório Regional do Turismo 
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• Associação Portas do Mar, SA 

• AAFTH 

• Nonagon 

 

 

3º.  CAPÍTULO –  PARECER 

 

Após a análise do documento a Comissão deliberou aprovar, por maioria, a proposta de 

Plano Anual Regional para 2017, com os votos favoráveis do PS, com os votos contra do 

PSD e abstenção com reserva para plenário do CDS/PP e do BE. 

 

Após a análise do documento a Comissão deliberou aprovar, por maioria, a proposta de 

Orçamento para 2017, com os votos favoráveis do PS, com os votos contra do PSD e 

abstenção com reserva para plenário do CDS/PP e do BE. 

 

Após a análise do documento a Comissão deliberou aprovar, por maioria, a proposta de 

Orientações de Médio Prazo para 2017 – 2020, com os votos favoráveis do PS, com os 

votos contra do PSD e abstenção com reserva para plenário do CDS/PP e do BE. 

 

Madalena, 9 de março de 2017. 

O Relator 

                                   

______________________       

        André Rodrigues  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.                  

         O Presidente 

         

                                                                                    

       _________________________        

                     Miguel Costa  



PARECERES RECEBIDOS
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ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2017-2020 E PLANO REGIONAL ANUAL 2017  
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 

Parecer da CGTP-IN 
 

 
 
1. Evolução recente da Região 
 
Analisando a evolução dos últimos anos, verifica-se que nos Açores também se fizeram sentir negativamente os 
efeitos da crise do capitalismo, ao nível mundial e da intervenção da Troica e do Governo do PSD/CDS. Ao nível 
regional, não foram tomadas medidas para fazer frente a esse quadro, tendo sido antes aplicado um memorando, 
entre o Governo Regional e o Governo central, que trouxe ainda mais entraves à Região. 
 

Assim, o PIB dos Açores recuou em termos reais entre 2011 e 2013. Em 2014 e 2015, houve alguma recuperação, 
mas ainda não foram retomados os níveis anteriores à crise. O investimento teve um recuo significativo neste 
período, mais visível nos primeiros anos. Entre 2012 e 2014, a Formação Bruta de Capital Fixo caiu 22,1%, 
seguindo-se a uma queda de 20,6%, em 2011. 
 
Em consequência, o desemprego aumentou significativamente e o emprego diminuiu, embora tenha havido uma 
recuperação nos anos mais recentes. Mas aumentou também a precariedade, sem que o Governo Regional e as 
autoridades públicas tomassem medidas para a combater. Por sua vez, os salários continuam baixos (o salário 
líquido mensal médio é de apenas 764 euros face a 825 euros da média nacional) e 37% dos trabalhadores 
assalariados recebem menos de 600 euros líquidos mensais)1. 
 

O PIB per capita da Região aumentou, em termos nominais, mas não se incluem os valores reais, o que seria o 
correcto, em termos de evolução. No entanto, há uma deterioração da posição da Região face à média nacional 
(passou de 91%, em 2012, para 89%, em 2015) e à média da UE (68,2%, em 2015, face a 70,6%, em 2012). 
 
Apesar de ambos os documentos conterem dados sobre o emprego e desemprego para os anos completos (por 
isso terminando no ano de 2015), estão disponíveis dados mais recentes relativos aos primeiros três trimestres de 
20162 que permitem concluir que: 
 

 a população activa desceu em 2016 (-1,2% nos primeiros nove meses, face a 2015); 

 o emprego cresceu muito pouco (+0,4%, face a 2015) e está cada vez mais dependente dos serviços, já 
que na indústria e agricultura e pescas diminuiu3;  

 a precariedade do emprego aumentou (a precariedade que se consegue medir através do Inquérito ao 
Emprego passou de 21,2%, em 2015, para 23,1%, nos primeiros nove meses de 2016); 

 o desemprego diminuiu. 
 
A dependência da Região relativamente aos serviços e o definhamento do sector secundário, que passou de perto 
de 30% do emprego total, em 2007, para 15,4%, nos primeiros nove meses de 2016 (tendo a indústria 
transformadora um peso de apenas 7,2%), é visível também pelo não tratamento de dados sobre a evolução do 
sector e em consequência com a ausência de medidas para a sua revitalização. 
 
 
 
 

                                                        

1 Fonte: Inquérito ao Emprego, 3.º trimestre de 2016/SREA. 

2 Idem, vários trimestres. 

3 Ao contrário do que se diz nas OMP (pág. 15), o sector primário está a perder peso na Região. Nos 
primeiros três trimestres do ano de 2016, o peso da agricultura e pescas no emprego total tinha 

baixado para 9,6%. 
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2. Medidas de política 
 
As medidas de política inserem-se nas políticas sectoriais, que, por sua vez, se enquadram nas Grandes linhas de 
orientação estratégica seguintes: (i) Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, sustentados no 
conhecimento, na inovação e no empreendedorismo; (ii) Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade 
de Oportunidades; (iii) Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território; (iv) 
Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição dos Açores no Exterior e Aproximar as Comunidades. 
 
Em ambos os documentos ressalta a opção por incentivos às empresas para a produção de bens transaccionáveis 
com o objectivo de fomentar as exportações e a penetração no mercado global, descurando a produção para o 
mercado regional e interno e a substituição de importações, o que é necessário ao equilíbrio da balança comercial 
regional e do próprio país. 
 

Não há medidas de revitalização ou modernização do sector produtivo, que, como se viu atrás, está em retrocesso, 
sendo apenas tratados especificamente a agricultura e a floresta, as pescas e a aquicultura e ainda o turismo, o que 
significa uma visão extremamente redutora do desenvolvimento da Região. Aparentemente os outros sectores de 
actividade não necessitam de qualquer planeamento ou orientação. 
 
O documento contém medidas para a elevação da educação e das qualificações dos açorianos, mas não há uma 
preocupação em traduzir os avanços alcançados e a alcançar no emprego e no aumento dos salários dos 
trabalhadores.  
 
Assinala-se, pela negativa, a ausência de orientações e medidas para a criação de emprego com direitos, para o 
combate à precariedade e aos baixos salários, apesar de se preconizar o aumento do emprego. Opta-se antes pelo 
mesmo tipo de medidas de apoio à contratação às empresas, estágios e mercado social de emprego.  
 
No nosso entender, o primeiro combate relativamente ao emprego deve ser a eliminação da precariedade, através 
do reforço de meios da Inspecção Regional do Trabalho para aumentar a fiscalização do cumprimento das relações 
laborais, bem como pelo exemplo do próprio Governo Regional nesse domínio, acabando com a precariedade com 
os contratos a prazo na administração pública regional (que no final de Junho de 2016 abrangiam 10,6% dos 
trabalhadores).  
 
Relativamente às medidas de apoio ao emprego, não devem continuar a apoiar-se contratos a termo. A 
implementação de uma medida de incentivo à estabilização do vínculo contratual no âmbito do Integra não é 
suficiente, parecendo-nos mais correcto a sua transformação numa medida de apoio à contratação sem termo, 
cumprindo o princípio de que a cada posto de trabalho permanente deve corresponder um contrato de trabalho 
efectivo.  
 
Deve ainda fiscalizar-se o uso de medidas de emprego ou ocupação para evitar a substituição de postos de 
trabalho, seja através de estágios, do chamado trabalho socialmente necessário ou de outra qualquer medida. 
 
O sector público tem um tratamento insuficiente neste documento e não apenas relativamente à não referência do 
combate à precariedade do emprego no sector, como se disse atrás, mas também relativamente a necessidades de 
formação dos trabalhadores ou de recrutamento.  
 

09 de Março de 2017 
CGTP-IN/Açores 
 
Junta-se em anexo Parecer sobre a área da educação 

 
 

 
 
 
 

mailto:ussmsm.servicos@gmail.com


   

CGTP-IN/AÇORES 
 

…………………..……………………………………………………………………………………………………….

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL/AÇORES 
Rua do Peru, 101, 9500-340 PONTA DELGADA | Tel: 296 282319 | Fax: 296 284275 

ussmsm.servicos@gmail.com 

     

 
Parecer da CGTP-IN/Açores e do Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA) 

sobre a área da Educação.  
 

Nota introdutória 
 

 A presente proposta, reconhecemos, tem impacto financeiro no presente Orçamento, no entanto, 
consideramos que ela, intrinsecamente, representa, simultaneamente, o atenuar de injustiças que se têm vindo a 
perpetuar no tempo, no caso das normas de transição entre carreiras, da resolução de uma injustiça de tratamento 
discriminatório dos docentes em relação aos restantes trabalhadores da administração pública e do setor privado, 
no caso da compensação pela caducidade de contrato, e de combate à precariedade e de suavização das 
injustiças, no que diz respeito aos docentes contratados, mantidos em regime de precariedade por longos períodos, 
nos restantes casos. 
 
 A presente proposta centra-se, assim, em questões profissionais e não no Sistema Educativo Regional, 
não porque este não tenha problemas que careçam de resolução, mas porque consideramos que o arrastamento 
destas injustiças exige uma resolução rápida e uma priorização no topo do processo reivindicativo deste sindicato e 
do movimento sindical unitário. 
 

Carreira docente 
 

 No âmbito das propostas de alteração ao Plano e Orçamento, o SPRA e a CGTP-IN/Açores pretendem a 
revogação total ou parcial das Normas de transição entre carreiras do DLR n.º 21/2007/A, de 30 de agosto. 
 
Dos factos: 

1. As normas de transição entre carreiras nos termos do DLR supracitado encontram-se em vigor. 
 

2. Estas normas deveriam ter uma aplicação temporal definida, que, por força do congelamento do 
tempo de serviço entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, produzem distorções significativas no 
desenvolvimento da carreira de todos os docentes, com especial destaque para os docentes 
bacharéis, para os docentes bacharéis que fizeram licenciatura nos últimos anos e para os 
docentes do primeiro escalão da atual carreira. 

 
3. As referidas normas, ao obrigarem estes docentes a cumprirem tempo de serviço na estrutura e 

escala indiciária aprovada pelo Decreto-Lei 312/99, de 10 de agosto, antes de serem 
posicionados na carreira prevista pelo DLR nº. 21/2007/A, de 30 de agosto, estrutura de carreira 
também já revogada pelo DLR n.º 25/2015/A, de 17 de dezembro, têm como resultado um 
prolongamento absolutamente artificial e inaceitável/incompreensível da carreira para estes 
docentes, nomeadamente o impedimento do seu reposicionamento no escalão/índice em que se 
deveriam encontrar, face ao tempo de serviço descongelado que possuem. 

 
Perante o exposto, considera-se da maior pertinência e justiça a revogação das normas de transição entre 

a estrutura de carreira e escala indiciária prevista no Decreto-Lei 312/99, de 10 de agosto, e a estrutura de carreira e 
escala indiciária prevista no DLR nº. 21/2007/A, de 30 de agosto, pelo que os docentes bacharéis, os docentes 
bacharéis que fizeram licenciatura nos últimos anos, e que auferem por um índice já inexistente na carreira docente 
em vigor - índice 125 -, e os docentes do primeiro escalão da atual carreira deverão ser reposicionados no 
escalão/índice remuneratório em função do tempo de serviço descongelado que detêm. 

Com esta proposta não se verificarão ultrapassagens e será reposta alguma justiça no processo, tendo em 
conta que estes docentes têm mais de quatro anos descongelados e não foram alvo de qualquer progressão. 

Objetivamente, tendo em conta o exposto, o atual quadro legal, conjugado com os períodos de 
congelamento, terá um efeito devastador no desenvolvimento da carreira docente tendo como principal efeito que a 
esmagadora maioria dos docentes não terão tempo útil de vida profissional para chegar ao último terço da carreira.  
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Estas estruturas sindicais exigem, assim, com efeitos já no Plano e Orçamento Regional de 2017, a 
resolução do problema dos docentes bacharéis e do 1º escalão da carreira. Para o ano de 2018, para além 
do descongelamento das carreiras, a existência de mecanismos que, no mínimo, permitam a todos os 
docentes chegarem ao topo de carreira durante a sua vida profissional. 

 
Compensação pela caducidade do contrato 

 
O DLR que contempla o Orçamento Regional de 2016 introduziu uma norma discriminatória para os 

docentes contratados que prestam serviço nas Escolas Públicas da Região, ao limitar, contrariamente a todos os 
restantes trabalhadores da Administração Regional, o acesso à indemnização pela caducidade de contrato somente 
aos docentes que, tendo terminado um contrato num ano civil apenas adquirem o direito à referida indemnização 
quando o contrato seguinte se celebra no ano civil posterior. Ora, em termos práticos, um docente que terminou um 
contrato a 31 de agosto apenas adquire o direito à compensação em apreço se o contrato seguinte ocorrer após o 
dia 31 de dezembro. 

Admitindo que no próximo Orçamento Regional esta norma será expurgada, considera-se de toda a 
justiça a existência da retificação das injustiças ocorridas durante o período de vigência do Orçamento de 
2016. 
 

Definição de necessidades permanentes do Sistema Educativo Regional 
 

O SPRA e a CGTP-IN/AÇORES vem defendendo, há muito tempo, que a necessária estabilização dos 
docentes nas escolas só é alcançável através do reforço do número de lugares dos quadros de escola, devendo, 
nesse sentido, serem aprovados critérios objetivos e mensuráveis para a abertura desses lugares.  

 
Embora a proposta do SPRA tenha sido parcialmente acolhida, ao poderem vir a ser contabilizadas 

as horas de redução da componente letiva por antiguidade, são propostas outras. O cumprimento desta 
norma obrigará igualmente a que, para a determinação das necessidades permanentes das escolas, sejam tidos em 
consideração: 

 
- A existência de turmas com um número reduzido de alunos em função de nelas estarem integrados 
alunos com necessidades educativas especiais; 
- O desdobramento das turmas nos termos legalmente estabelecidos; 
- Os cargos de natureza pedagógica de cuja atribuição resulte a redução da componente letiva 
(exemplo: Direção de Turma); 
- Docentes com mais de sessenta anos e que se encontrem de baixa médica prolongada. 
 
 

Índices remuneratórios dos docentes contratados 
 

 O Sindicato dos Professores da Região Açores e a CGTP-IN/Açores consideram que não seria mais do 

que justo que os docentes contratados fossem remunerados de acordo com o seu tempo de serviço, tal 

como, aliás, preconiza a Diretiva 1999/70/CE do Conselho da União Europeia: No que diz respeito às 

condições de emprego, não poderão os trabalhadores contratados a termo receber tratamento menos 

favorável do que os trabalhadores permanentes numa situação comparável pelo simples motivo de os 

primeiros terem um contrato ou uma relação laboral a termo [...]. O SPRA não desistirá desta luta e contará 

com o incondicional apoio da CGTP-IN/Açores, porque, para além de fazer sentido, uma vez que a formação base e 

a experiência são as mesmas, é uma realidade em vários países da Europa e, inclusivamente, já o foi nos Açores. 

Os docentes contratados não podem ser discriminados! Já lhes basta serem precários!... 

 
09 de Março de 2017 
CGTP-IN/Açores 
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PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES E REIVINDICAÇÕES SINDICAIS 

DA UGT/A PARA A LEGISLATURA 2016/20 

 

 

 

 

A Autonomia dos Açores cumpriu, 40 anos depois da sua criação, os objetivos que lhe 

foram fixados na Constituição, nomeadamente no que toca ao desenvolvimento económico e 

social das infraestruturas de base dos Açores. 

Uma extensa rede de portos e aeroportos, hospitais e centros de saúde e de 

estabelecimentos de educação, equipamentos coletivos sociais de apoio às crianças, jovens e 

idosos, cobre hoje as novas ilhas dos Açores, sem que os seus concelhos e freguesias sejam 

exceção, graças à Autonomia dos Açores e à ação dos seus órgãos de governo próprio. A isto 

acresce referir a importância da criação da Universidade dos Açores e da RTP/Açores que 

permitiu gerar uma maior consciência e pensamento regionais sobre a nossa identidade coletiva e 

o desenvolvimento do arquipélago. 

Se em 1974 o PIB per capita dos Açores era cerca de 45 por cento do nacional, hoje 

representa 91 por cento.  

Esta fase bem-sucedida da nossa Autonomia foi possível graças à solidariedade 

nacional, numa primeira fase, e aos fundos disponibilizados pela União Europeia, numa segunda 

fase, e à ação dos sucessivos órgãos do governo próprio da Região, sobretudo a partir da 

aprovação da Lei das Finanças Regionais 13/98 de 24 de fevereiro. 

Atualmente o orçamento da Região é composto por 66 por cento do seu as receitas 

próprias, 16 por cento por fundos comunitários e a solidariedade nacional, aproximadamente, 18 

por cento, como bem salientou o presidente do Governo Regional dos Açores recentemente  na 

sua intervenção no Clube de Pensadores em Vila Nova de Gaia. 

Contudo, se é verdade este nosso sucesso coletivo, temos igualmente que reconhecer 

que a nossa Autonomia falhou no que toca à captação do investimento reprodutivo e à 

modernização, reforço e capacitação do nosso tecido produtivo regional de bens e serviços 

transacionáveis, indispensável à criação de empresas, riqueza e emprego sustentável, pelo facto 

de não termos sabido ou conseguido adotar rapidamente um novo paradigma de crescimento 

económico e social que apostasse no desenvolvimento das nossas capacidades e 
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potencialidades produtivas endógenas dos setores da agricultura, em que se torna 

premente ultrapassar a atual crise da lavoura, gerada com o fim das quotas leiteiras, do 

mar, onde é fundamental apostar no aumento e modernização da nossa frota de pesca, na 

transformação, industrialização e comercialização do pescado e na aquacultura, e do 

turismo, agora que, liberto dos estrangulamentos que os transportes colocavam à sua 

afirmação, começa a dar sinais promissores disso. A atual dimensão e gravidade do 

desemprego na Região tem a ver, em grande parte, com o fim da fase de crescimento 

apostada na criação das infraestruturas regionais e com a crise da construção civil que daí 

resultou, com a agravante de mais de 75% do orçamento da RAA estar comprometido nos 

próximos anos (Quadro Plurianual de Programação Orçamental artigo 45º do DLR nº 

1/2016/A de 8 de janeiro, que aprova o orçamento da Região Autónoma dos Açores). 

Neste contexto, 

 

Tendo em conta a debilidade da nossa estrutura produtiva regional, assente 

basicamente no setor terciário, dos serviços, e a necessidade de a diversificar, reforçar e 

modernizar; 

Considerando a falta ou insuficiência de investimento interno e externo que 

aumente, capacite e desenvolva o nosso tecido produtivo regional de bens e serviços 

transacionáveis, e a necessidade de o atrair como forma de criação de empresas, riqueza e 

emprego; 

Tendo presente a dimensão e gravidade do desemprego, e a necessidade de o 

combater através do lançamento de políticas ativas de criação de emprego, nomeadamente 

por via do reforço das competências académicas e profissionais dos desempregados; 

Considerando o aumento dos fenómenos de pobreza, de conflitualidade social e 

mesmo de insegurança, e a necessidade de os combater de forma coordenada e 

consequente; 

Considerando a falta ou deficite de diálogo e negociação coletiva e de 

transparência e de informação no que toca ao funcionamento da nossa administração 

pública regional, e a necessidade de as corrigir e ultrapassar; 
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Considerando, por último, a tendência crescente verificada na nossa administração 

pública regional para a aplicação do princípio da confiança política na ocupação dos cargos 

públicos, partidarizando-os, e a necessidade de reforçar aqui o princípio da competência; 

 A UGT-Açores elege como principais preocupações e reivindicações sindicais a ter 

em conta na próxima legislatura 2016/20 – para as quais pede e espera a atenção e atuação 

consequente de todos os partidos políticos concorrentes, -- as que se passam a enunciar de 

imediato:  

1. A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE CRESCIMENTO ECONÓMICO 

SUSTENTÁVEL – tendentes à diversificação, reforço e modernização do sector reprodutivo 

regional, nomeadamente nos setores onde a Região possui potencialidades endógenas e revela 

capacidades de resposta imediata em termos de oferta de bens e serviços, nomeadamente nos da 

agricultura, das pescas e do turismo, através da aplicação e aproveitamento eficiente e eficaz dos 

fundos europeus alocados ao desenvolvimento da RAA no âmbito da Agenda 2020.  

2. POLÍTICA DE APOIO À REQUALIFICAÇÃO URBANA EM 

COOPERAÇÃO COM AS AUTARQUIAS – a UGT-Açores defende a necessidade do reforço 

dos programas e ações tendentes à recuperação e beneficiação do parque habitacional, 

arquitetónico e cultural regional, no âmbito de uma política mais geral de reabilitação e 

requalificação urbana, em estreita cooperação com as autarquias, como forma de combater por 

esta via o desemprego gerado no setor da construção civil.  

3. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATRAÇÃO DE 

INVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO – que conduzam à criação e surgimento de 

empresas regionais que permitam o tão desejado e necessário reforço, modernização e 

diversificação do setor produtivo regional.  

4. A ADOÇÃO DE POLÍTICAS ATIVAS DE APOIO AO EMPREGO E DE 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES – que 

apostem no reforço e valorização das competências profissionais e académicas dos 

trabalhadores, em geral, e dos desempregados, em particular, que capacitem e potenciem a sua 

integração plena no mercado do trabalho, com a consequente e progressiva mitigação e 

abandono dos atuais programas ocupacionais provisórios, precários e geradores de dependências, 

promovendo-se a integração destes trabalhadores ocupacionais na administração pública 
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sempre que o exercício das suas funções vise a satisfação de necessidades permanentes dos 

serviços públicos.  

Impõe-se aqui um levantamento urgente, estreitamente concertado com os 

sindicatos e as associações empregadoras, das necessidades formativas com vista à criação e 

implementação de programas de formação profissional que permitam aumentar a 

empregabilidade dos trabalhadores em geral, e dos desempregados em particular, em que 

aquelas entidades sejam chamadas a participar na sua organização, gestão e realização tal 

como aconteceu no passado, não se compreendendo que, passados 3 anos de execução do novo 

quadro comunitário de apoio, nada tenha sido aqui financiado, encontrando-se atualmente as 

escolas de formação profissional a desenvolver a sua atividade com recurso exclusivo ao 

financiamento bancário.     

5. REFORÇO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE À POBREZA E À 

EXCLUSÃO SOCIAL E QUE PERMITAM A REPOSIÇÃO E AUMENTO DOS 

RENDIMENTOS DOS TRABALHADORES – as primeiras, em colaboração estreita com as 

misericórdias e demais instituições particulares de segurança social, que permita também a 

atualização dos salários e demais remunerações dos trabalhadores das IPSS/Misericórdias, 

congelados desde 2009, as segundas, em concertação com o setor empresarial, privado e público, 

de bens e serviços transacionáveis, que conduza à celebração de contratos coletivos que se 

traduzam na reposição e aumento dos rendimentos dos respetivos trabalhadores, e com o 

Governo Regional, através do diálogo social e da negociação coletiva que permita, entre outras 

coisas. 

a) A atualização anual do complemento regional de pensão; 

b) A atualização anual do complemento regional de abono de família; e, 

c) A atualização anual da remuneração complementar/subsídio de insularidade, 

congelada desde 2012. 

6. APOIO E INCENTIVO À PRESENÇA E ATUAÇÃO DAS FORÇAS DE 

SEGURANÇA NA REGIÃO, NOMEADAMENTE PSP E GNR – que potencie e capacite a 

sua intervenção de garantia da segurança pública de pessoas e bens na Região, nomeadamente 

mediante o reforço do seu efetivo humano, dos seus meios e equipamentos de defesa e da 
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atribuição da remuneração complementar/subsídio de insularidade à semelhança do que 

acontece com os funcionários públicos regionais e locais. 

7. RESPEITO E REFORÇO DO DIÁLOGO SOCIAL E DA NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA NA REGIÃO – quer no âmbito do diálogo institucional, através da substituição 

do atual conselho regional de concertação estratégica por um verdadeiro conselho económico 

e social presidido por uma personalidade independente em que a sociedade civil organizada aí 

tenha presença maioritária e possa exercer o seu efetivo papel de aconselhamento e da revisão 

da organização e funcionamento dos atuais conselhos de ilha, quer no âmbito da negociação 

bilateral entre a administração pública e os sindicatos do setor, através do cumprimento 

integral da nova LTFP (Lei de Trabalho em Funções Públicas), quer ainda através da 

negociação coletiva entre o setor empresarial e os sindicatos que conduza à celebração de 

acordos coletivos que permitam contemplar aumentos salariais para 2017 e anos seguintes. 

8. REFORÇO DA PRESENÇA E ATUAÇÃO DA INSPEÇÃO REGIONAL DO 

TRABALHO NO TERRENO EM ARTICULAÇÃO COM A AÇÃO DE DENÚNCIA DOS 

SINDICATOS – através do aumento do número, qualidade e surpresa das ações inspetivas no 

terreno às empresas, valorizando-se os aspetos pedagógicos das mesmas de forma a permitir 

relações de trabalho sãs e mais conformes com a lei.  

9. DEFESA DE UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL MAIS 

TRANSPARENTE, COMPETENTE E RESPEITADORA DOS DIREITOS À 

INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS – em que os seus órgãos, serviços e 

agentes ajam de forma transparente e informem atempadamente os cidadãos sobre os seus 

pedidos e requerimentos, promovendo mediadas legislativas que garantam o princípio da 

competência no preenchimento dos cargos públicos regionais, garantido assim a 

despartidarização dos mesmos. 

10. REPOSIÇÃO DO DIFERENCIAL FISCAL PARA OS NÍVEIS 

ANTERIORES AO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO, COM VISTA À 

DIMINUIÇÃO DA ATUAL CARGA FISCAL SOBRE OS CIDADÃOS E AS EMPRESAS 

– tendo em vista a diminuição da carga fiscal, a atração do investimento e a reposição e aumento 

dos rendimentos dos trabalhadores e suas famílias, a UGT-Açores reivindica a reposição do 
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diferencial fiscal de 30% em matéria de IVA e IRC nos exatos moldes em que existia a 31 de 

dezembro de 2013.  

 

Açores, 26 de setembro de 2016 

                                                                                                    UGT/AÇORES 
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PARECER DA UGT/AÇORES 

 SOBRE  

ANTEPROPOSTA DAS ORIENTAÇÕES A MÉDIO PRAZO 2017 – 2020 DA 

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A elaboração da anteproposta das Orientações a Médio Prazo OMP 2017–2020, 

acontece num período de grandes incertezas e de alguma instabilidade politica 

europeia e mundial na decorrência dos referendos, no Reino Unido que determinou a 

sua saída da União Europeia, da rejeição da revisão constitucional proposta pelo 

governo de Matteo Renzi na Itália, e, finalmente com a eleição de Donald Trump para a 

Presidência dos Estados Unidos da América, e das eleições que se avizinham em 

alguns países da União Europeia, todos estes acontecimentos em contra corrente ao 

status quo atual. 

 

Simultaneamente Portugal, e os Açores neste particular, estão ainda a sofrer os efeitos 

do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, conhecido pela sigla PAEF, 

particularmente severo, que implicou grandes constrangimentos económicos, 

financeiros e sociais, mas com evidentes reflexos positivos ao nível da consolidação 

das nossas finanças públicas e credibilidade externa. O deficit orçamental foi 

progressivamente diminuindo ao longo dos anos desde 2012, sendo que a evolução 

positiva da balança comercial com o exterior permitiu a passagem de uma necessidade 

de financiamento da economia, que atingia cerca de 10% do PIB aquando do pedido de 

auxilio financeiro externo feito por Portugal em 2011, para um registo crescente e 

positivo depois de 2012, contribuindo assim para aquele objetivo, bem como a melhoria 

de outros agregados, que concitaram finalmente a tão ansiada redução da dívida 

pública que registou um decréscimo de 1,2% em 2015. 

 

                                                                                                                                     .1. 
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ANÁLISE E SEU DESENVOLVIMENTO 

 

O documento em causa que decorre do programa do Governo aprovado na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, visa dar uma perspetiva global e 

abrangente da atividade governativa para a legislatura, no período 2017- 2020, 

assumindo por isso grande relevância no contexto económico-social da Região, na 

medida em que pretende ser uma referência para os agentes económicos sociais que 

interagem e atuam no seu espaço geográfico. 

 

É também importante, porque permite, ou deveria permitir aos agentes económicos e 

sociais, organizarem e planear a sua atividade no horizonte temporal de curto e médio 

prazo, na medida em que podem ou poderiam fazer opções e tomar decisões gerindo 

racionalmente o presente e perspetivar o futuro com relativa confiança.  

 

Todavia, e não obstante a sua estrutura seguir o estipulado no diploma que institui o 

Sistema Regional de Planeamento dos Açores, a nosso ver, enferma de algumas 

debilidades, porque a forma como é apresentado acaba por não cumprir com os 

objetivos e fins que um documento dessa natureza deve conter, senão vejamos:  

 

No documento são feitas projeções ao nível macro, do investimento público para o 

período em causa quantificando por objetivo/programa os recursos financeiros a afetar 

em cada ano e sua conexão com os fundos comunitários, que não obstante ser um 

indicador, deixa muitas dúvidas quanto à sua concretização/execução, como se tem 

constatado pela análise às Contas Regionais de exercícios anteriores. 

 

De referir a este propósito, que segundo dados oficiais, a execução dos primeiros três 

anos das OMP 2013-2016, ficou em apenas 55% do total planeado, e a execução de 

2016 no fim do 3º trimestre estava em apenas 53% da dotação revista, pelo que  
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chegamos à conclusão que a execução orçamental em termos de legislatura vai ficar 

muito aquém do previsto no documento relativo às Orientações a Médio Prazo OMP 

2013-2016.  

 

Aliás, como ficou demonstrado nas execuções orçamentais de 2013, 2014 e 2015, que 

atingiram 85%, 73,3%, e 75,02% respetivamente em relação à dotação revista, isto 

quando se sabe que a execução financeira dos Fundos Comunitários no âmbito do 

anterior quadro comunitário de apoio, 2007-2013, ocorreu praticamente a 100%, mais 

precisamente 99,7%.  

 

Por outro lado, não existe qualquer registo e identificação dos compromissos 

plurianuais assumidos, quando se sabe que parte das verbas orçamentadas, destinar-

se-ão a pagar compromissos assumidos anteriormente, como por exemplo, as vias de 

comunicação em regime de SCUT, a Parceria Público Privada do Hospital de Angra do 

Heroísmo, transferências para as Empresas Públicas, Entidades Públicas 

Empresariais, Autarquias Locais, reequilíbrio do Plano Regional de Saúde e outros 

decorrentes de obrigações assumidas no passado, com efeito multiplicador na 

economia muito inferior do que aquando da execução das respetivas obras. 

 

Em circunstâncias normais, nada de errado haveria na situação acima descrita, 

porquanto o dinheiro que entrava na banca, instituições financeiras, bem como doutros 

eventuais credores, voltaria de seguida ao circuito económico normal por via do 

consumo, investimentos e outras operações afins. 

 

 Porém, e, não obstante o clima de descompressão gerado pela atual maioria 

governamental ao tomar mediadas na perspetiva de devolução de rendimentos à 

população, a difícil situação financeira em que se encontra a banca portuguesa não 

proporciona tal desfecho, pelo que continuam a existir alguns constrangimentos que  

                                                                                                                                       .3. 
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não facilitam a tão necessária liquidez para que a economia funcione normalmente, 

promovendo o crescimento económico para níveis desejáveis, de modo a 

aproximarmo-nos novamente dos demais parceiros europeus. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste contexto, pelas razões expostas e sem deixar de reconhecer o cumprimento da 

legalidade, de algum virtuosismo, e até de alguma concordância em termos genéricos 

com o que aí é dito, achamos o documento manifestamente insuficiente e até mesmo 

evasivo, na medida em que os agentes económicos continuam sem saber ao certo 

quais são os valores afetos a compromissos plurianuais assumidos, desconhecendo 

assim os montantes efetivamente disponíveis em cada ano, dificultando ou impedindo-

os mesmo dum exercício atempado de planeamento e de orientação da sua atividade, 

pelo que não podemos dar uma opinião mais pormenorizada sobre a anteproposta das 

Orientações de Médio Prazo 2017-2020.  

 

 

Açores, 8 de Fevereiro de 2017               
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PRPOSTAS DA UGT AÇORES SOBRE A ANTEPROPOSTA DO PLANO ANUAL DA REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES DE 2017 

 
1.INTRODUÇÃO 
Após uma abordagem aos indicadores da conjuntura económica e social, que constam no 
primeiro capítulo da Anteproposta do Plano de Investimentos da RAA para 2017, podemos 
verificar ligeiras dissonâncias negativas com o todo nacional e europeu.  
A nossa análise incidirá sobre as politicas setoriais enquadradas nos quatro objetivos globais, 
alertando para os pontos dos programas inseridos em cada um deles que achamos mais 
importantes na nossa perspetiva.  
 
2. POLÍTICAS SECTORIAIS A DESENVOLVER EM 2017 
2.1 - FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O EMPREGO SUSTENTADOS NO 
CONHECIMENTO, NA INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO 
 
No que diz respeito a este objetivo, que é composto por cinco programas, com uma dotação de 
mais de 51% do Plano, da qual cerca de 56% são provenientes de «Outros Fundos» (Europeus 
na sua maioria), são os que pela sua natureza e estrutura, reputamos da maior importância no 
âmbito deste plano pelo seu eventual impacto sobre o crescimento económico sustentável que 
se pretende. 
Concretizando,  
No que toca ao ponto 1 Empresas, emprego e eficiência administrativa dever-se-á privilegiar o 
incentivo às empresas e ao investimento que se traduza no aumento da capacidade produtiva 
regional e na criação líquida de emprego como forma de combater o flagelo do desemprego e 
da precariedade laboral que se abateu sobre a Região. Os incentivos a conceder deverão ter em 
conta o número e qualidade dos empregos a criar.  
Nesta conformidade preconizamos a adoção de políticas de investimento, que venham ao 
encontro das reais necessidades da Região no âmbito de um modelo de desenvolvimento 
económico sustentável, dando-se aqui prioridade ao investimento com carácter reprodutivo, 
gerador de riqueza e emprego, assente no potencial endógeno da Região proporcionados pelos 
setores agrícola, das pescas e do turismo, no que será relevante a sua aplicação criteriosa e 
eficiente por forma surtir os efeitos e resultados desejados. 
    
No Programa de Emprego e Qualificação Profissional, 
Relevam-se as verbas financeiras alocadas à Formação Profissional (1.3.1) sem que, contudo, aí 
nada se especifique quanto à forma da sua distribuição pelo universo de trabalhadores 
abrangidos, a saber quantos trabalhadores públicos e privados é que serão eventualmente 
abrangidos pela formação profissional, quantos desempregados e ativos, etc. Importa assim 
especificar melhor o público-alvo e os objetivos que se pretendem atingir com esta verba de 
84.840.649 Euros.  
                                                                                                                                                                   .1. 



                
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES DOS AÇORES  

União Geral de Trabalhadores dos Açores (UGT-A)| NIF: 509 525 687 
Rua Dr. João Francisco de Sousa, 20 R/C | 9500-187 Ponta Delgada  
Telefone/Fax:. 296 283 181  |  EM. acores@ugt.pt 

       
                                                                     

 

 

Constatamos preocupados o fato de tão elevados montantes transferidos via Fundos Europeus 
não se traduzirem, numa efetiva e real criação de emprego duradoiro e sustentável. 
Se analisados os projetos aprovados e investimentos efetuados, cujas projeções, previam 
impactes bastante positivos na economia e sobretudo na criação de emprego, ficamos 
preocupados, pois a divulgação recente pelo Instituto Nacional de Estatística, e outros da 
Especialidade de alguns indicadores económico e sociais, confirma-se que a Região Açores está 
a divergir novamente da Comunidade Europeia e do País. 
Atento, a um indicador bastante importante para aferir o nível de desenvolvimento dos países 
e regiões, o Produto Interno Bruto, PIBppc, verificamos que estamos respetivamente a 68% e 
89% da média da Comunidade Europeia e do País, mantendo uma tendência decrescente desde 
2013, que se traduz num retrocesso equivalente a mais de 10 anos, ou seja, ao inicio do século 
XXI.  
Preconizamos a continuação das políticas ativas de apoio ao emprego, nomeadamente na 
formação e requalificação profissional dos trabalhadores, habilitando-os para a inserção no 
mercado de trabalho cada vez mais exigente.  
Chama-se a atenção para a necessidade de apoios especiais para os recursos humanos mais 
desfavorecidos, como sejam os casos dos jovens, das mulheres, dos desempregados de longa 
duração, e recentemente dos licenciados, situação impensável há poucos anos. 
Saudamos e apoiamos a abertura do programa DUAL Açores, que constituirá uma aposta na 
aprendizagem com recurso a maiores tempos de aprendizagem em contexto real de trabalho, 
através de uma experiência-piloto. Embora em contextos económicos estruturalmente 
diferentes o sistema DUAL já é implementado com sucesso há muito tempo noutras regiões 
europeias. 

 Ao nível da Gestão na Administração Pública preconizamos uma política de defesa do serviço 
público, designadamente através da promoção ou reforço da política da prestação de serviços 
públicos nomeadamente nos sectores da saúde e da educação, assegurando a sua qualidade e 
acesso universal, como instrumentos indispensáveis de aproximação ao modelo de 
desenvolvimento económico e social europeu.  

A UGT/Açores alerta assim para a necessidade de reforço urgente do pessoal médico, 
paramédico e auxiliar nos hospitais e unidades de saúde da Região, bem como de assistentes 
operacionais, como forma de dar resposta a um dos setores mais carenciados de pessoal 
qualificado na Região. 

Na área da educação, importa igualmente alertar sobre a permanente falta de pessoal auxiliar e 
para a necessidade de abertura de concursos por forma a preencher as vagas existentes nos 
respetivos quadros de pessoal em inúmeras escolas e mesmo noutros serviços da 
Administração Pública. 

                                                                                                                                                                      .2. 
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Segundo dados do IFP de dezembro de 2016, estavam inscritos nos centros de emprego da 
Região Autónoma dos Açores 9 611 indivíduos, dos quais, 7 105 estavam afetos a programas 
ocupacionais, ou seja, cerca de 74%, a maior percentagem do País, confirmando um registo 
anual marcadamente crescente desde 2012, o que é para nós motivo de preocupação já que 
não se vislumbra a inversão desta tendência.  

Também e ainda no âmbito da Administração e Gestão Pública preconizamos uma política de 
planeamento e acompanhamento eficaz no combate à ilegalidade, e evasão fiscal através do 
reforço dos meios e ações inspetivas tendo em vista evitar o desperdício e má gestão financeira 
por parte dos serviços públicos regionais e autárquicos, e de verificação da correta e efetiva 
aplicação dos fundos comunitários. 
A este propósito, reivindicamos a conclusão do processo de reposição integral do 
desagravamento fiscal prometido que assegure o aumento do rendimento disponível dos 
trabalhadores e suas famílias, bem como o aumento da competitividade das empresas 
regionais, desafiando-se o Governo Regional a retomar os níveis de carga fiscal existentes a 31 
de dezembro de 2013, repondo-se assim o diferencial fiscal de 30% em matéria de IVA e IRC, 
aos consumidores e empresas regionais, respetivamente. 
Acresce ainda o alvitre, para introdução ou agravamento pelo Governo da República via 
Orçamento Estado de um conjunto taxas e impostos, que podem ter um efeito bastante 
nefasto para a economia dos Açores, como é o caso da criação do imposto especial sobre o 
Alojamento Local com uma taxa de 35%. 
Apelamos para o Governo Regional, no uso das competências conferidas no âmbito do Estatuto 
Politico Administrativo e da Lei das Finanças Regionais, para já: derrogar a aplicação daquele 
imposto, ou reduzi-lo substancialmente, porque estando os Açores a tentar sair da crise, com 
os sectores da, Agropecuária, Pescas e Construção Civil ainda com grandes problemas, a nosso 
ver era e será, com a ajuda do setor turístico que começa finalmente a dar sinais de 
crescimento efetivo, que temos de contar para crescermos económica e socialmente.  
No Programa de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Com o fim das quotas leiteiras, este setor com grande peso na economia dos Açores vem 
atravessando alguns problemas de sustentabilidade da atividade, pelo que se exige uma 
atenção redobrada por parte do Governo Regional e demais entidades a ele ligadas, 
designadamente junto da Comunidade Europeia, pois a falência deste setor na prática 
implicaria a falência da nossa economia, com todas as consequências que daí advêm ao nível do 
emprego, bem como da condição social de muitas famílias.  

No Programa de Pescas e Aquacultura  

Dado o potencial que representa para a nossa economia, é um programa que deve merecer 
também a maior atenção por parte do Governo Regional, pois o fato de vivermos em ilhas no 
meio do Oceano Atlântico assim o determina. 
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Neste plano a UGTA propõe a realização de um esforço por parte do Governo Regional no 
sentido de atrair mais e melhor investimento externo nesta área, designadamente na 
modernização e aumento da nossa frota de pesca, na captação de investimentos para a 
indústria de transformação de pescado e para o setor da aquacultura, que sendo um tipo de 
atividade de mão-de-obra intensiva, funcionaria como escape para a mão-de-obra não 
qualificada que ficou disponível na sequência da crise da construção civil. 

No Programa de Desenvolvimento Turístico 

Com abertura do espaço aéreo às companhias de aviação Low Coast, especialmente em S. 
Miguel, este setor registou um crescimento apreciável, com efeitos positivos ao nível do 
comércio, restauração, transportes e atividades afins, como se confirma pelos últimos dados 
estatísticos. 

Nesta conformidade, a UGTA entende ser de reforçar os apoios ao investimento e à iniciativa 
privada na criação e melhoria das infraestruturas de oferta turística, nomeadamente no que 
toca ao alojamento.   

2.2 - REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO, A QUALIDADE DE VIDA E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
Em relação a este objetivo, transversal a diversos departamentos do Governo, engloba ele 5 
Programas da área Social e Educação, sendo contemplado em cerca de 3,6% da sua dotação 
com Fundos Externos, a aplicar preferencialmente na Educação e Solidariedade Social.  
Também aqui, os resultados não têm sido os esperados como se pode confirmar por alguns 
indicadores recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. 
Achamos que poderão ser necessárias outras medidas e ações por forma a retirar os Açores da 
cauda do País em termos sociais, como por exemplo o desemprego, a grande percentagem de 
famílias com necessidade de apoio ao rendimento, o abandono e insucesso escolar, a 
toxicodependência, a gravidez precoce, etc .  
Neste plano, alerta-se para o seguinte: 
No Programa de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 
Preconizamos a adoção de políticas de cooperação com a Universidade dos Açores, 
encomendando nomeadamente estudos e trabalhos que a Região necessite em conjugação 
com programa comunitário Programa Operacional PO 20-20, como forma de desenvolver e 
projetar esta instituição a nível nacional e internacional e até de apoiar e financiar o modelo 
tripolar da Universidade dos Açores como projeto emblemático do movimento autonómico dos 
Açores;  
Quanto à qualificação e recuperação do parque escolar chamamos a atenção novamente para o 
fato de na Região Autónoma dos Açores existir ainda inúmeras escolas com coberturas de 
amianto, material nocivo, porque tóxico e cancerígeno e proibido em toda a União Europeia  
                                                                                                                                                                      .3. 
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desde 2005, no que será necessário a sua substituição ou requalificação. 
Registamos ainda o fato de estarem inscritas um grande número de ações no domínio da 
recuperação e construção escolar, parecendo-nos, todavia, nalguns casos com dotação 
insuficiente para o fim pretendido.  
Quanto ao Programa de Desenvolvimento do Sistema de Saúde, apelamos mais uma vez para o 
aproveitamento dos recursos materiais disponíveis em muitas unidades de saúde e hospitais, 
que não estão a ser utilizados com evidentes e graves prejuízos para a saúde dos açorianos que 
deles necessitam. 
No que respeita à Solidariedade Social preconizamos uma política de cooperação ativa com as 

IPSS/Misericórdias reforçando-se o apoio às instituições que atuam na área do combate à pobreza e à 

exclusão social, e no apoio domiciliário e assistência familiar dos idosos mais carenciados, bem como no 

apoio à prestação de cuidados de retaguarda a pessoas acamadas e em evidentes condições de 

fragilidade física ou psicológica. 

 

Alerta-se a este propósito para a cobertura e resposta às novas realidades de disfunção social 

emergentes da situação de crise que ainda se vive que atingiu particularmente a classe média (como 

seja o do fenómeno do desemprego prolongado de ambos os progenitores), utilizando para o efeito a 

rede de solidariedade social em torno das IPSS/misericórdias. 

 

Alertamos novamente para a necessidade de se garantir atempada e quantitativamente as 

transferências financeiras para as IPSS/misericórdias, por forma a poderem cumprir cabalmente os seus 

serviços junto dos utentes e o cumprimento das suas obrigações pecuniárias com os seus trabalhadores. 

A UGT/Açores continua a defender a necessidade do reforço dos programas e ações de 
recuperação e beneficiação do parque habitacional regional, no âmbito de uma política mais 
geral de reabilitação e requalificação urbana, em estreita cooperação com as autarquias, como 
forma de combater por esta via o desemprego existente no setor da construção civil. 

Para além do benefício de existir a Carta Regional de Obras Públicas (CROP) que é transversal 
no Plano de Investimentos, achamos que será também benéfico para a economia regional a 
implementação de concursos de obras públicas regionais que tenham em conta e medida a 
capacidade das nossas empresas regionais, com o objetivo de dinamizar a atividade económica 
e a consequente empregabilidade no setor. 

2.3 - MELHORAR A SUSTENTABILIDADE, A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E AS REDES DO 
TERRITÓRIO  
Em relação a este objetivo, também transversal a diversos departamentos do Governo, engloba 
4 Programas das áreas da Coesão Territorial e Transportes, sendo contemplado em mais de 
14% da sua dotação com Fundos Externos a aplicar maioritariamente no Programa 14 
Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas, com especial relevância nos 
Equipamentos Portuários e Aeroportuários. 
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No que diz respeito a este objetivo, alerta-se para: 
A condição arquipelágica da região obrigar à existência de políticas de transporte e energia 
coerentes com o objetivo do seu desenvolvimento sustentável e harmonioso, que cruzado com 
outras iniciativas ao nível da competitividade e empregabilidade, deverão permitir a mobilidade 
interna a todos os açorianos e também dos estrangeiros que nos visitam. 
Sem prejuízo doutras iniciativas, a recente experiência com o novo modelo de transporte 
aéreo, do tipo Law Coast, dá-nos indicadores bastante positivos quer pelo número de 
passageiros desembarcados, quer pelo aumento da frequência de toques nos aeroportos, 
especialmente em S. Miguel, pelo que preconizamos a sua extensão a outras ilhas com forte 
potencial turístico, como as designadas “Ilhas do Triangulo”, pois a maior parte das 
infraestruturas e equipamentos já existem e seria um desperdício não aproveitarmos este 
impulso para projetarmos a Região Açores de uma vez por todas como destino privilegiado de 
turismo de natureza e do lazer. 
 
2.4 - MODERNIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFORÇAR A POSIÇÃO DOS AÇORES 
NO EXTERIOR E APROXIMAR AS COMUNIDADES  
 
Pese embora com uma expressão material e financeira muito pequena, não deixa de ser 
importante, face à nossa diáspora, e à existência de meios e órgãos de comunicação social com 
dificuldades financeiras e materiais, em especial a RTP Açores, que tem uma expressão menor 
que a RTP Porto, ou RTP África, achamos que podem e devem ser reforçados aqui os meios 
financeiros. 
3 - INVESTIMENTO PÚBLICO 
Numa Região onde predomina um pequeno e frágil tecido económico como é o caso dos Açores, o 
Plano de Investimentos do Governo se aplicado criteriosamente em obediência aos princípios de 
eficiência, eficácia e da racionalidade económica, é sem dúvida um instrumento de primordial 
importância para o seu desenvolvimento económico e social. 
Usando uma figura grosseira, mas verosímil, verificamos que a Anteproposta do Plano de 
Investimentos para Região Autónoma dos Açores para o ano 2017, com uma dotação global de 774 
631 823,00€ incluindo fundos externos, inferior ao ano anterior em 1%, se dividida por 365 dias do 
ano, corresponde a uma injeção aproximada de 2 122 279,00 € por dia na economia Açoriana, que é 
muito dinheiro de fato, pelo que se espera que produza mais efeitos do que até agora. Contudo tais 
impactos positivos sobre a economia real só serão possíveis se esta injeção financeira for 
efetivamente real e não se encontrar comprometida com encargos anteriormente já assumidos.   
Neste contexto, espera-se que o objetivo, “Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, 
Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo”, com um incremento 
superior a 2% relativamente a 2016, e um peso de 51,1% do total do investimento público, mais do 
que os restantes três em conjunto, abarque mesmo as prioridades e opções adequadas face ao 
objetivo do crescimento económico duradoiro e sustentável por forma a convergirmos de novo com 
o todo nacional e com a União Europeia. 
                                                                                                                                                                           .5. 



                
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES DOS AÇORES  

União Geral de Trabalhadores dos Açores (UGT-A)| NIF: 509 525 687 
Rua Dr. João Francisco de Sousa, 20 R/C | 9500-187 Ponta Delgada  
Telefone/Fax:. 296 283 181  |  EM. acores@ugt.pt 

       
                                                                     

 

 

Todavia, por ser o Plano de Investimentos um instrumento por natureza de caráter previsional, 
parte das ações previstas poderão não se concretizar ou até serem substituídas por outras, 
importando assim conseguir-se aqui um esforço de execução o mais próximo possível dos 100%, 
tarefa não muito difícil uma vez que parte desta dotação se deve destinar a satisfazer em parte 
compromissos anteriormente assumidos. 
A finalizar chamamos a atenção para a necessidade de se proceder de futuro a um esforço ainda 
maior de especificação e justificação de alguns dos objetivos, programas e ações enunciados de 
forma ainda demasiado genérica que não permite aquilatar a afetação mais concreta das verbas 
anunciadas.    
Eis sucintamente o que se nos oferece por ora dizer sobre o documento em apreço. 

Açores, 8 de fevereiro de 2016 

                                                                                                                  UGT/AÇORES 
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PARECER 

 

SOBRE A ANTEPROPOSTA DE PLANO REGIONAL PARA 2017 

 

1. A Delegação Regional dos Açores da Anafre, no âmbito da sua participação no 

Conselho Regional de Concertação Estratégica, emite parecer sobre a anteproposta 

de Plano Regional para 2017, apresentada pelo Governo Regional dos Açores aos 

parceiros sociais. 

 

2. Em reunião extraordinária do Conselho Diretivo a 28/01/2017 e por unanimidade, o 

Conselho emitiu parecer positivo na generalidade quanto à anteproposta de Plano 

Regional Anual para 2017. 

 

3. Considerando a “importância das Freguesias dos Açores e dos seus órgãos, 

democraticamente eleitos, na construção do processo autonómico democrático, na intervenção 

em favor da resolução dos problemas dos açorianos e das freguesias, penalizadas pela 

distância, afastamento, insularidade e pela dupla insularidade “. 

  

4. É, pois, com este enquadramento político que a Delegação Regional dos Açores da 

Anafre aprecia a anteproposta do Plano Regional para 2017.  

 

5. Registar o a especificidade para as freguesias no programa de cooperação com as 

autarquias locais (1.7) e, especificamente, um programa de cooperação financeira 

com as Freguesias (1.7.3), o qual contempla a aquisição de mobiliário, equipamento 

e software informático e obras de beneficiação das sedes das Juntas de Freguesia e à 

mailto:draanafre@gmail.com
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comparticipação de investimentos municipais para aquisição, construção ou grande 

reparação daquelas sedes, a coberto do quadro legal estabelecido pelo Decreto 

Legislativo Regional nº 32/2002/A, de 8 de Agosto, no qual sugerimos o seu reforço. 

Cooperação dos estragos a projetos de investimento municipal que visa a reparação de 

estragos causados pela ocorrência de intempéries, situações imprevistas e excecionais ( 

Decreto legislativo regional nº 24/2015/A, de 10 novembro). 

 

6. Registe-se ainda a continuidade dos diversos programas protocolizados com as 

freguesias em variadíssimas áreas sectoriais com o Governo através das suas 

Secretarias e Direções Regionais dos Açores.  

 

7. Assim as Freguesias dos Açores, em articulação com o poder Regional e Municipal, 

são órgãos de poder decisivos na boa gestão dos recursos públicos, na promoção do 

emprego e da empregabilidade e na valorização dos recursos locais, para o 

crescimento económico. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

O COORDENADOR DA DELEGAÇÃO REGIONAL DOS AÇORES DA ANAFRE, 

 

 

 

 
 

ANTÓNIO TOLEDO ALVES 
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Conselho Regional de Concertação Estratégica 

 

Parecer da Representante das Associações da Área da Igualdade de 

Oportunidades para Mulheres e Homens sobre a Anteproposta das 

Orientações de Médio Prazo (OMP) 2017–2020 e o Plano Regional Anual 

(PRA) para 2017 

 

 

Após a análise da Anteproposta das Orientações de Médio Prazo 

(OMP) para 2017-2020 é nosso entender que a intenção de atender às 

especificidades de cada território através da implementação de projetos de 

intervenção local e específica é muito positiva pois a realidade das várias ilhas 

é bastante díspar. Sugerimos, no entanto, a clarificação das medidas que o 

Governo Regional planeia implementar no que toca à igualdade entre homens 

e mulheres. Realçamos, uma vez mais, a importância do reforço das 

estratégias de prevenção e combate à discriminação e à violência doméstica e 

de género, com a manutenção das parcerias com as IPSS existentes. 

  

No que respeita ao Plano Regional Anual para 2017, congratulamo-nos 

com as medidas previstas, no entanto têm carácter generalista o que não 

permite uma rigorosa avaliação das ações previstas. Queremos ressalvar que 

não está em causa o valor e importância de qualquer uma das medidas 

elencadas no PRA, porém, era importante definir medidas concretas, 

sugerindo-se por isso a sua clarificação evitando, deste modo, quaisquer 

eventuais dúvidas. 

Registamos, com agrado, a preocupação com a apresentação de 

medidas direcionadas para públicos específicos nomeadamente no que se 

refere a projetos de intervenção social vocacionados para: 

- a promoção da inclusão de crianças e jovens (9.5.3) 

- a promoção da inclusão de idosos (9.5.4) 

- a promoção da inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade 

(9.5.5) 

- a reabilitação e promoção da inclusão de públicos em situação de 

grave exclusão social (9.5.6)  
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Por outro lado, as Associações da Área da Igualdade de Oportunidades 

para Mulheres e Homens, consideram que o orçamento previsto é 

manifestamente insuficiente para execução de algumas das medidas previstas. 

São exemplo disso as medidas: 9.5.1 referente a projetos de intervenção social 

de carácter inovador e experimental; a 9.5.2 referente a campanhas de 

sensibilização para a promoção da inclusão de minorias sujeitas a 

discriminações múltiplas; e a 9.5.7 referente à criação de estruturas 

multidisciplinares com intervenção técnica especializada. Para além dos 

valores contemplados no orçamento serem reduzidos para a dimensão e 

importância das medidas a manter ou implementar, considera-se que seria 

importante clarificar que tipo de ações o Governo Regional tenciona 

implementar e quantas estruturas e equipas especializadas tenciona criar e 

onde.  

Como se sabe, as especificidades territoriais e demográficas das várias 

ilhas influenciam o tipo de intervenção, as estruturas necessárias e o número 

de equipas necessárias para a sua realização. Como exemplo dessas 

especificidades e, por vezes até, de disparidades, já em 2009, o Estudo sobre 

a Violência de Género coordenado pelo Prof. Doutor Manuel Lisboa e, em 

2010, o estudo coordenado pelas Profs. Doutoras Gilberta Rocha e Piedade 

Lalanda intitulado A Violência Doméstica na Região Autónoma dos Açores – 

Estudo sócio-criminal mostravam que as realidades não são idênticas nas 

várias ilhas do arquipélago, sendo necessária uma intervenção especializada e 

pensada para as especificidades de cada espaço geográfico. 

A relevância do II Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género é evidente quando, a Região Autónoma dos Açores 

continua a apresentar números muito elevados de vítimas de violência 

doméstica, maioritariamente conjugal, quando comparados com as outras 

regiões do país. O trabalho das IPSS é fundamental na consciencialização das 

vítimas para a importância da denúncia. Nesse sentido, o trabalho 

desenvolvido por estas organizações tem sido muito significativo na prevenção 

e combate à violência doméstica e de género nos Açores e, por esse motivo, o 

investimento nesta área deverá ser mantido e reforçado.  
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As intenções em matéria de Igualdade de Género do presente Plano 

merecem, na generalidade, por parte das Associações a correspondente 

concordância, pese embora as críticas referidas acima. 

 

 

A Representante das Associações da Área da Igualdade de Oportunidades 

para Mulheres e Homens, 

 

(Daniela Almeida de Medeiros de Sousa Soares) 
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- Parecer – 

 
Gualter Furtado 
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1 - Linhas de Orientação Estratégica para o Plano 2017 

1) Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, sustentados no conhecimento, na inovação e no 

empreendedorismo. 

2) Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades. 

3) Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território. 

4) Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar o Posição dos Açores no Exterior e Aproximar as 

Comunidades. 

 

2 – Investimento para 2017 

Os valores de despesa de investimento público previsto para 2017 ascendem a 774,6 milhões de euros, dos quais 

517,5 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional. 

 

Repartição do Investimento Público por Grandes Objetivos de Desenvolvimento 
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Repartição do Investimento Público por Grandes Objetivos de Desenvolvimento 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Algumas Políticas Setoriais do Plano Regional Anual de 2017 
 
 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

• Aumentar a diversificação e a valorização da produção regional, a par da proteção do ambiente e do uso 

eficiente dos recursos. 

• Investimento de iniciativa pública: destacam-se os investimentos em abastecimento de água, em 

caminhos e eletrificação das explorações agrícolas, mas também nas infraestruturas veterinárias e de 

abate, onde sobressai a construção de novos matadouros e a modernização das unidades existentes. 

Destaca-se, ainda, o investimento na promoção da produção agroflorestal e a conclusão da segunda e 

última fase da empreitada de construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira. 

• Através dos Fundos comunitários, apoiar o rendimento da atividade agrícola através de apoios à perda de 

rendimento e o investimento privado através de medidas diretas de comparticipação do investimento nas 

explorações e na agroindústria, com vista a reforçar a competitividade das empresas e do setor em geral. 

• Promover o rejuvenescimento e o saber do tecido produtivo, através da formação profissional e do apoio 

à instalação de jovens agricultores e da criação de condições para a reforma antecipada dos produtores 

agrícolas de idade mais avançada. 

• Promover a preservação e valorização do ambiente e da paisagem rural. 
 

Pescas e Aquicultura 
 

• Desafio do futuro será o de “pescar menos e vender melhor”, fomentando pescarias mais rentáveis, 

diversificando atividades e marcando a diferença pela qualidade dos produtos. 

• Continuação dos investimentos na rede de portos, infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca, 

permitindo mais e melhores condições de trabalho e segurança e a adaptação ao desenvolvimento de 

novas atividades (Turismo, Formação e Ensino, Investigação, Aquicultura, etc.). 
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• Iniciar a implementação de um plano de restruturação do setor extrativo, ajustando a frota e artes de 

pesca às especificidades dos Açores e aos recursos disponíveis, melhorando a resiliência económica das 

embarcações e adaptando-as às mutações do ambiente e dos mercados. 

• Investimentos destinados a garantir a capacitação dos protagonistas da fileira da pesca, promovendo 

estratégias de formação e sensibilização, não só nas competências da pesca, como também na atualização 

e reciclagem em outras matérias de interesse para o setor. 
 

Turismo 
 

• Reforçar as acessibilidades de e para a Região Autónoma dos Açores, nomeadamente, para as ilhas que 

não beneficiam de rotas liberalizadas, através de operações não regulares em regime de tour-operação. 

• Requalificação de todos os postos de turismo da Região. 

• Intervir na frente de mar da cidade da Horta renovando o espaço e construindo uma infraestrutura 

definitiva que permita um melhor desenvolvimento da atividade de animação turística e marítimo-

turística. 

• Ações de formação diversas. 

• Levantamento dos défices de sinalização rodoviária e de informação constantes nestes mesmos pontos de 

interesse, bem como identificar aqueles que deverão ser objeto de requalificação das infraestruturas de 

apoio à fruição dos respetivos espaços de interesse turístico. 

• Ao nível do Turismo de Natureza pretende-se continuar a incrementar as condições para a fruição ativa 

dos nossos trilhos. 

• Arrancar também o Estudo para a promoção do aproveitamento turísticos dos recursos termais 

endógenos, com vista a reforçar a oferta deste tipo de produto turístico nos Açores. 
 

Habitação 
 

• Melhoria das condições das habitações próprias e permanentes dos agregados familiares açorianos, seja 

através de apoios diretos, seja através de parcerias com autarquias e instituições particulares de 

solidariedade social (IPSS). 

• Dinamizar o setor da construção civil através de operações de reabilitação do parque habitacional social 

da Região. 

• Dar continuidade à execução de acordos de parceria com as autarquias para a resolução de situações 

habitacionais em risco e no âmbito do apoio à requalificação de imóveis degradados, financiando, 

igualmente, operações de regeneração urbana dos empreendimentos habitacionais promovidas pela 

SPRHI, (ex. Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Ilha Terceira). 

 
Transportes 

• Transporte aéreo:  

o Incrementar a eficiência do modelo existente e potenciar as acessibilidades instaladas. 

o Prosseguir as intervenções necessárias à melhoria da operacionalidade e segurança dos 

aeródromos regionais, nomeadamente executar o “grooving” da pista do aeroporto Pico, 

construir muros de vedação e o caminho de acesso ao lado sul do aeródromo de São Jorge, 

construir a torre de controlo e lançar o concurso da empreitada de construção da nova aerogare 

do aeródromo da Graciosa, repavimentar a pista e iniciar a construção do quartel de bombeiros 

e a ampliação da aerogare do aeródromo do Corvo. 
 

• Transportes marítimos: 

o Dar continuidade ao serviço de transporte de passageiros e viaturas inter-ilhas. 

o Proceder ao lançamento do concurso público destinado à aquisição do primeiro de dois navios, 

adequados à prestação desse serviço. 
 

Obras Públicas e Construção Civil  
 

• Reforçar a adequação do setor da construção civil e obras públicas à aposta estratégica de fomento da 

utilização de materiais endógenos regionais, qualificar as infraestruturas públicas, nomeadamente no 

domínio da acessibilidade e mobilidade, e garantir a sustentabilidade do setor, indissociável da 

previsibilidade de investimentos e do contexto de elegibilidade e disponibilidade de fundos, desde logo 

europeus, quanto à realização de investimentos desta natureza. 

• O Governo dos Açores assume como objetivos, aumentar a estabilidade, a qualidade e a competitividade 

global do setor da construção civil e obras públicas e a promoção da criação de valor e sustentabilidade da 

fileira da construção. 

• Previsibilidade de investimento em obras públicas como valor a preservar no relacionamento com o setor. 

• Prevê-se a implementação de medidas de promoção de acessibilidade e mobilidade de pessoas com 

mobilidade condicionada e a avaliação de todas as medidas passivas e ativas de prevenção de 

sinistralidade rodoviária existentes e implementadas na rede regional. 
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4 – Orientação Estratégica 2017-2020 

4.1 - Grandes Linhas de Orientação Estratégica 2017-2020 

1) Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, sustentados no conhecimento, na inovação 

e no empreendedorismo 

 

• Introdução da economia digital na generalidade dos setores tradicionais de produção. 

• Promover a qualidade das instituições públicas com influência direta no funcionamento do sistema 

económico. 

• Promover a interação dos sistemas de investigação e desenvolvimento existentes com os empresários. 

• Implementações de uma rede de incubadoras de empresas, para os novos empresários, designadamente 

os mais jovens, poderem ter o seu espaço físico de criação de empresas com custos partilhados, com 

apoio em diversas vertentes dos negócios, incluindo o financeiro. 

• Política de incentivos para o período 2014-2020 atua, sobretudo, a três níveis: 

o Aumento da produtividade e do valor dos projetos de investimento, privilegiando “melhor 

investimento” em detrimento do “mais investimento”. 

o Desenvolvimento dos fatores competitivos por via da inovação e da diferenciação assentes no 

conhecimento, cultura e criatividade. 

o Intensificação da participação das empresas regionais na globalização. 

 

2) Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades 

 

• Progresso no domínio da qualificação da população: infraestruturas e condições materiais e físicas de 

base, mas também ao nível imaterial da organização e funcionamento dos sistemas, proporcionando a 

universalização do ensino pré-escolar, medidas de combate ao insucesso e abandono escolar e no acesso 

ao ensino superior. 

• Emprego: estabelecimento de relações laborais estáveis e duradouras, essenciais para o aumento da 

produtividade e competitividade e também outras com impacte financeiro ao nível da facilitação da 

contratação e de criação de novos postos de trabalho. 

• Prestação de cuidados de saúde: melhoria dos instrumentos de governação, reforçando a autonomia e a 

responsabilidade da gestão, reduzindo as ineficiências e redundâncias no sistema. 

• Combater a Pobreza e a Exclusão Social: melhor repartição de rendimentos monetários, emprego mais 

qualificado e com melhor remuneração, investimentos públicos em infraestruturas e equipamentos 

dirigidos às crianças, à família e aos idosos, etc. 

 

3) Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território 

 

• Descarbonização das atividades económicas. 

• A promoção da mobilidade sustentável. 

• Aglomerações urbanas sustentáveis e inteligentes, progressiva autonomização energética face ao exterior  

• Eficiência no uso de recursos, desenvolvendo a economia circular em todos os setores, começando pelo 

setor dos resíduos. 

• Desenvolvimento da conectividade territorial nos Açores é condição imprescindível quer para a coesão 

territorial, aproximando populações, quer para a competitividade, eliminando ou diminuindo barreiras ao 

comércio regional e a internacionalização dos produtos regionais. Para além dos investimentos em curso 

nos portos comerciais e em algumas infraestruturas aéreas e a imposição de obrigações de serviço público 

para segmentos do transporte, a nível do transporte rodoviário funda-se progressivamente a aposta geral 

na mobilidade elétrica com incentivo à adesão ao veículo elétrico, inclusive no transporte coletivo de 

passageiros. 

• Reforçar as políticas de conservação da natureza. 

 

4) Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar o Posição dos Açores no Exterior e 

Aproximar as Comunidades 

 

• Aprofundar e participar no processo de integração europeia. 

• Estimular a aproximação das comunidades emigradas pelo mundo à realidade e sociedade regionais. 

• Ações nos espaços exteriores junto de instituições e de entidades ligadas à governação. 
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4.2 – Políticas Setoriais – Orientações de Médio Longo Prazo 

Competitividade 

 

• Promover uma economia baseada no conhecimento e na inovação, tendo por suporte dinamismos 

empresariais decorrentes de uma vontade empreendedora associados à qualificação dos recursos 

humanos. 

• O turismo está em fase de afirmação, a agricultura tem espaço para a diversificação, as fileiras do leite e 

da carne tem um potencial de criação de valor assinalável, o mar, em diversas vertentes, encerra um 

mundo de oportunidades, e também os serviços, incluindo os dirigidos ao aproveitamento do potencial 

económico destes outros setores. 

• Orientação deste quadro regulamentar 2014-2020 é conferida às empresas, as quais desempenham um 

papel fundamental na criação de emprego e de riqueza, bem como da utilização e valorização dos 

recursos endógenos. 

 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 
 

• Aumentar o rendimento da produção regional reduzindo a dependência do exterior e incrementando as 

exportações das fileiras agroalimentar e agroflorestal, utilizando modos de produção e transformação 

competitivos e “amigos do ambiente”. 

• Assegurar o adequado investimento nas infraestruturas de ordenamento agrário. 

• Reforço da aposta na diversificação da produção, como setor inibidor de importações, e na criação de 

valor, constituem igualmente um meio de melhorar a rentabilidade da atividade agrícola. 

• Reforçar a organização e modernização das fileiras do leite e da carne, como principais pilares da 

atividade agropecuária regional, e promover o desenvolvimento continuado da fileira do vinho. 

• Manter o apoio ao investimento privado, às organizações do mundo rural, à formação profissional, 

contribuindo para a valorização e qualificação dos produtos e da capacidade técnica dos intervenientes. 

• Promoção dos produtos agroalimentares açorianos em mercados externos, facilitando o seu escoamento 

e fortalecendo o seu valor de mercado. 

• Rentabilizar a fileira da madeira através do corte e reflorestação de áreas em idade de exploração. 

 

Pescas e Aquicultura 
 

• Estabelecer pescarias responsáveis e sustentáveis, que garantam o bom estado dos ecossistemas 

marinhos, através da manutenção da qualidade, diversidade e disponibilidade dos recursos marinhos e 

dos habitats. 

• Garantir a segurança e assegurar um abastecimento estável do mercado, a preços razoáveis para o 

consumidor. 

• Adaptar as capacidades das frotas à disponibilidade e sustentabilidade dos recursos. 

• Promover uma melhor governança, através da adoção de processos de gestão e de tomada de decisões 

mais transparentes, mais fiáveis e mais flexíveis. 

• Garantir a existência de um setor das pescas e da aquicultura economicamente viáveis, autossuficientes e 

competitivos numa economia global. 

• Resolver os problemas dos ajustamentos estruturais que resultarão da promoção de pescarias 

sustentáveis. 

• Melhorar a qualidade e a quantidade de dados pertinentes para fundamentar a adoção de decisões e 

promover a investigação científica multidisciplinar. 

 

Turismo 
 

• Manter o investimento na criação e manutenção das melhores condições para a consolidação de uma 

oferta turística assente na fruição ativa dos espaços naturais, nomeadamente através das atividades de 

pedestrianismo, cicloturismo, trail run, observação de cetáceos, mergulho, observação de aves, 

canyoning, desportos de ondas, entre outros. 

• Especial atenção à componente da formação dos recursos humanos do setor. 

• Opção estratégica de promover o destino através de eventos de dimensão ou relevo internacionais, 

relacionados com atividades de animação turística que promovam o conceito de turismo de natureza 

ativo. 

• Fortalecer os apoios e implementar uma política mais agressiva de captação de eventos no âmbito do 

segmento de Congressos & Incentivos. 
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• Atenção às implicações do crescimento da atividade turística nos frágeis ecossistemas naturais e atuar na 

defesa do nosso património ambiental, através da elaboração de planos de ordenamento, como sejam o 

Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, e de planos de gestão como os dos 

Parques Naturais de Ilha e das Reservas da Biosfera. 

• Objetivo: “fazer do setor do turismo um dos motores do desenvolvimento económico, social e cultural dos 

Açores, garantindo-se assim a ambicionada Sustentabilidade do Destino Açores”. 

 

Habitação 
 

• Promover acesso a habitação segura, condigna e permanente pela via do arrendamento. 

• Promover acesso a habitação segura, condigna e permanente pela via da construção, melhoramento ou 

reabilitação do edificado em meio rural e urbano. 

 

Transportes 
 

• Transporte aéreo: 

o Pretende-se incrementar a eficiência dos transportes e potenciar as acessibilidades instaladas. 

o No transporte de carga aérea pretende-se reorganizar o sistema e diminuir os seus custos 

globais, nomeadamente através da implementação de obrigações de serviço público para os 

serviços aéreos regulares do transporte de carga aérea e correio entre os Açores e o continente 

português. 

o Infraestruturas aéreas: prosseguir com a certificação do aeródromo da Base das Lajes, para a 

sua utilização permanente por aeronaves civis. 

 

• Transportes marítimos: 

o Aprofundar e evoluir o modelo existente, com o intuito de o otimizar e reduzir os custos diretos 

e indiretos para uma maior competitividade da economia açoriana.  

o Assegurar a continuidade do fornecimento do serviço de transporte de passageiros e viaturas na 

Região, com obrigações de serviços público. 

o No âmbito do atual quadro comunitário, proceder à aquisição do primeiro de dois navios, 

adequados à prestação desse serviço.  

o No transporte marítimo de carga pretende-se diminuir os tempos de entrega nos mercados 

exportadores e consolidar o transporte de mercadorias inter-ilhas. 

 

Obras Públicas  
 

• Fomentar o dimensionamento e qualificação da mão-de-obra adequada à realidade atual do setor. 

• Promover e valorizar o uso de materiais endógenos ou produzidos e transformados na Região Autónoma 

dos Açores. 

• Promover a qualificação das infraestruturas públicas, nomeadamente no domínio da acessibilidade e 

mobilidade. 

• Apoiar e fomentar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico no domínio da construção 

civil, visando a qualidade e a segurança das obras, bem como a modernização e inovação no setor da 

construção. 
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4.3 – Programas e Iniciativas Comunitárias Disponíveis para a Região 

  

• PO Açores 2020 - é um programa comparticipado pelos fundos estruturais comunitários Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo Social Europeu (FSE), para o período de programação 

2014-2020. 

• Programa Operacional Temático Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) – 

Proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. 

• Compete 2020 - O COMPETE 2020 mobiliza seis Objetivos Temáticos, estruturados em torno dos 

seguintes Eixos: 

o Eixo I: Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação; 

o Eixo II: Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto; 

o Eixo III: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego; 

o Eixo IV: Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais 

redes de infraestruturas; 

o Eixo V: Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e 

da eficiência da administração pública; 

o Eixo VI: Assistência Técnica. 

• Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) através do PRORURAL + - O 

PRORURAL+ reflete a estratégia da Região para a agricultura e para o desenvolvimento rural, pretendendo 

ser um instrumento financeiro que contribui para o aumento da autossuficiência do setor agroalimentar 

em 2020. 

• Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP): 

o MAR 2020 - Promover uma pesca ambientalmente sustentável, aumentar o emprego e a 

coesão territorial, promover a comercialização e a transformação dos produtos da pesca, entre 

outros. 

o Programa INTERREG V A - MAC (Madeira – Açores - Canárias) 2014-2020 - o Programa 

prevê o desenvolvimento de operações 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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5 – Reflexões e Propostas 

5.1 – Envolvente Externa 

O Governo da R.A.A. deve reforçar a sua participação em todos os assuntos relacionados com a União Europeia e 

que conduzem ao aprofundamento da União Económica e Monetária da Zona Euro. 

A atual situação nos Estados Unidos da América onde nos ligam profundos laços de sangue e amizade, integra uma 

diversificada comunidade emigrante com origens nos Açores. As relações que nos ligam aos EUA são históricas e a 

emigração açoriana com destino a este grande País existe há mais de um século, logo estamos bem posicionados 

para acompanhar e avaliar o que se passa neste País e as consequências que poderão advir para os Açores.  

A Teoria económica de que a autarcia é a melhor solução para o aumento da riqueza de um País é absolutamente 

arcaica e contradiz a teoria económica de que o livre comércio é a melhor forma de aumentar a riqueza das nações 

desde que alicerçada nas vantagens absolutas e comparativas de um País. Em síntese, a teoria económica da 

autarcia é uma solução deslocada no tempo e anterior aos meados do séc. XVIII e a Adam Smith (1723-1790), e irá a 

prazo trazer consequências para os EUA e para o Mundo bem mais retrógradas e nefastas do que se pode pensar. 

Embora os EUA não sejam o principal importador dos produtos de exportação dos Açores é crescente o interesse 

daquele mercado e apresentava muito potencial de crescimento. Desta forma, é lógico que se a política económica 

da autarcia for levada à letra que as consequências para a economia açoriana serão negativas. Acresce que as 

deportações neste contexto político que se desenha vêm a aumentar e a Região terá de estar preparada para este 

impacto. Estas preocupações manifestadas não devem enfraquecer o crescente interesse do mercado dos EUA, 

designadamente para setores como o Turismo, embora também aqui seja de esperar consequências e que devem 

ser antecipadas (Sata, exportações, repatriamento, Base das Lajes, etc).  

 

 

5.2 – Linhas de Orientação Estratégica para o Plano 2017 

 Os objetivos formulados são adequados ao tempo e à realidade açoriana, só acrescentaria que as 4 linhas de 

orientação estratégica apresentadas para o Plano de 2017 deveriam incluir a necessidade permanente da defesa do 

meio ambiente dos Açores nas mais variadas vertentes, incluindo as construções edificadas e o mar, pois esta é sem 

dúvida a nossa melhor vantagem comparativa para os diferentes setores de atividade dos Açores.        

 

5.3 – Investimento nos Açores 

Continuo a insistir que é importante que a informação apresentada possa incluir os valores programados e 

realizados para os anos anteriores, ou quando se trate de um novo ciclo como é o caso para os quatro anos 

precedentes, bem como o enquadramento financeiro das diferentes medidas propostas e o seu impacto no 

emprego, no produto e nos indicadores sociais. 

Tendo em atenção as restrições financeiras que se vivem os valores apresentados para os diversos setores podem 

ser considerados aceitáveis, importa é que sejam geridos com todo o rigor e máxima eficiência.  

A Agricultura, as Pescas e o Turismo são indiscutivelmente os setores de atividade económicos que requerem mais 

investimento, inovação e controlo de qualidade.  

A Educação é fundamental para o Desenvolvimento dos Açores e é um setor estratégico, exigindo-se pois que 

prevaleça a cooperação estratégica em detrimento da defesa dos interesses corporativos que não ajudam nada a 

melhorar os rankings da educação nos Açores. O relacionamento da Região com a Universidade dos Açores deve 

merecer por parte do Governo dos Açores e da A.L.R.A.A. um acompanhamento redobrado pois, embora se aceite 

que o financiamento principal da Universidade dos Açores deve competir ao Governo da República, não é menos 

verdade que o que se passa na Universidade dos Açores e os resultados que produz irão fazer-se sentir 

principalmente e objetivamente nos Açores.  

Atendendo ao que se afirmou ao nível da envolvente externa é de prever que as relações externas e as 

comunidades tenham de vir a reforçar a sua intervenção. 

Finalmente uma palavra para incentivar a necessidade de prosseguir com o combate à eutrofização das Lagoas dos 

Açores e, em especial a Lagoa das Furnas, dotando este programa de recursos adequados e principalmente 

adotando uma metodologia de trabalho eficaz.  

 

 

Gualter Furtado 
 

Janeiro de 2017 
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Enquadramento 

Sobre os documentos propostos, foi feita uma análise sumária aos mesmos e reconhece-

se que em ambos foram vertidos muitos aspetos positivos da economia Açoriana. No 

entanto, algumas das medidas propostas de carácter conjuntural nas áreas em baixo 

descritas, carecem de ser implementadas e outras consolidadas. Nesta primeira 

abordagem como Conselheiro, apenas apresento algumas ideias genéricas e soluções 

para os respetivos documentos e deixarei para uma próxima oportunidade as análises 

analíticas quanto a distribuição de verbas e os contributos do GRA para o investimento 

público na RAA. A ausência de alguns dados económicos e outros ainda não disponíveis, 

não nos permite ter uma perceção mais atual da realidade açoriana. Analisar-se dados 

de 2014 do investimento das empresas na RAA, não me parece muito fiável, se 

pensarmos que ainda estamos no meio de uma crise, apesar dos sinais regionais de 

alguma recuperação económica serem notórios. Considero mais importante do que 

medirmos por exemplo a desagregação espacial do investimento público, por ilhas ou 

pelos sectores públicos regionais, compreendermos bem o que se pretende fazer na sua 

globalidade. Por outro lado, como não me restou muito tempo para conhecer melhor o 

anterior plano da anterior legislatura e fazer comparações, prefiro fazer, nesta fase, este 

tipo de abordagem inicial de conhecimento do caminho que agora vamos iniciar todos 

juntos com os Açorianos. 

Assim: 

Revelam, neste momento, a maior parte dos indicadores que os crescimentos 

económicos são moderados em diversas zonas do mundo globalizado. Com esta 

variável, nos Açores teremos muitas dificuldades em exportar ou inovar para estes 

mercados. Bons indicadores de comércio e serviços para serem recuperados para os 

níveis que já tivemos na década de 2000, será muito difícil. 

Apenas as economias emergentes e em desenvolvimento se espera que possam 

continuar a crescer. Em Portugal temos estado nos últimos anos a corrigir desequilíbrios 

orçamentais e a reforçar o sistema financeiro-esta consolidação retrai como se sabe a 

economia. 

Por outro lado, não esquecer que vivemos um período em que a maioria das economias 

estão endividadas (caso dos EUA e dos países da UE que aderiram ao euro). No caso dos 

EUA, a sua produção subutilizada tem registado individualmente níveis de 

abrandamento da procura interna. Continuamos sobre o efeito das crises soberanas e 

genericamente continuamos todos sobre medidas de consolidação orçamental, como é 

o caso de Portugal. 

Depois a nossa procura agregada (consumo público, privado e investimentos) é reduzida 

neste momento. 
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Esperamos todos e o atual governo, em particular, na próxima legislatura obter 

determinados crescimentos económicos e melhorar ainda os níveis de emprego nos 

Açores, porém o trabalho que se espera será duro e decisivo para o futuro da RAA. 

Não podemos ter posições de indefinição quanto ao futuro como acontece, atualmente, 

com o futuro do projeto europeu. 

 

Princípios 

De acordo com a leitura efetuada a ambos os documentos e os desafios que se 

avizinham, recomendava como desígnios importantes para os Açores os seguintes: 

 

a) Continuar a aprofundar e a investir numa cultura empresarial de afirmação dos 

Açores, em especial nas ilhas onde esta realidade tem vindo a degradar-se nos 

últimos anos. 

 

b) Adoção de um novo paradigma fundamental de controlo dos recursos públicos- 

FALTA DE DINHEIRO-ESCASSEZ DE TRABALHO. Quem põe lá o dinheiro nas 

entidades, empresas tem de estar presente na gestão, ora isto no sector público 

nem sempre tem acontecido no passado- Não pode haver desperdícios de 

recursos para a RAA. 

 

c) O desenvolvimento de uma estratégia regional baseada em estratégias de ilha 

devidamente explanadas em planos estratégicos e coerentes. 

 

d) Muito empreendedorismo e inovação será fundamental para o aumento das 

nossas exportações e a consolidação da Marca Açores nos nossos produtos 

regionais. 

 

e) O financiamento da economia regional é um elemento central e deve ser levado 

muito a sério no caso das empresas, pelo que faria todo sentido constituir-se 

uma “Estrutura de Missão” que apresentasse propostas ou desenhasse 

instrumentos de capitalização ou de financiamento para as mesmas. 
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Financiamento da economia 

O financiamento da economia de Portugal e dos Açores mais concretamente continuará 

a ser um problema estrutural que urge resolver na próxima legislatura, na minha 

modesta opinião. Como é evidente, o tecido empresarial dos Açores contempla muitas 

situações de sobre-endividamento das empresas, por falta de competência de uma 

parte dos empresários, mas também é certo e sabido, que sem crescimento nas vendas, 

sem financiamento de curto prazo, sem investimento, dificilmente os modelos de 

negócio destas empresas sobrevivem e acabam muitas vezes por ter nos seus balanços, 

passivos financeiros em excesso e depois as empresas entram em incumprimento 

generalizado junto das diversas entidades financiadoras. 

Por outro lado, em algumas ilhas, os empresários sofrem de ausência de 

empreendorismo e poucos tem a perceção de que cada vez mais os negócios devem ser 

feitos em rede e dentro da nossa coesão regional. 

 

A questão base é esta: como relançamos as nossas economias locais sem investimento, 

sem financiamento e sem confiança. ”Não sei como é possível haver recuperação 

económica sem um tecido empresarial forte, e como é que é possível ter um tecido 

empresarial forte sem ter os empresários motivados”. 

Esta circunstância deve exigir que: 

a. Seja criado urgentemente um fundo de recapitalização para as empresas ou, em 

alternativa, uma LINHA GLOBAL de recapitalização das empresas açorianas à 

semelhança que o Governo da República fez, porque temos de acreditar que o 

investidor açoriano se tiver condições não difere nada do investidor nacional. 

 

b. Seja criada uma estrutura –Missão Empresarial com o contributo das diversas 

ilhas para que a recapitalização das empresas passe a ser uma realidade. 

 

c. Seja revista a aplicabilidade e a distribuição das linhas de apoio à reestruturação 

bancária e à liquidez das empresas que efetivamente necessitam e enquadrá-las 

na Missão Empresarial que atrás é referida. A falta de liquidez na economia está 

a matar as empresas. 

 

d. Mais do que passarmos o tempo a falar e a escrever sobre empreendedorismo, 

os Açores necessitam de empresários líderes e não seguidores. Neste sentido, 

fomentar e potenciar a possibilidade, para o período desta legislatura, de 

construirmos uma verdadeira escola de empresários, seria uma boa medida. Se 

for possível concretizar esta estratégia melhor, porque assim temos/ teremos 
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uma visão de inovação com menos risco. Se não puder ser uma escola física, que 

seja uma cultura empresarial que deve ser trabalhada desde já pois, quase 

sempre, um dos perigos de quem inicia um negócio é a falta de objetividade e 

conhecimento. 

 

e. Sujeitar as empresas açorianas ao instrumento de capital de risco, nos casos em 

que as mesmas tenham dimensão para se expandir e não nas empresas que 

queiram arrancar porque no início tem pouca objetividade para os negócios. 

 

f.  Facilitar o acesso ao financiamento bancário das empresas que tragam valor 

acrescentado às exportações regionais com a incorporação da Marca Açores. 

 

g. Criar outros modelos de financiamento protocolados com os bancos para 

situações específicas de empresas com dificuldades no acesso ao crédito, mas 

que se revelem estratégicas para ilha, em particular, e em geral para os Açores. 

 

h. Criar uma linha de financiamento a Operações de Capital Reversível (este pode 

ser um financiamento do produto capital pode vir a ser bem acolhido pelo tecido 

empresarial); a transformação de suprimentos e prestações acessórias em 

capital social. 

 

Bom aproveitamento do quadro comunitário de apoio 2014-2020 

 

Neste ponto e sobretudo quanto aos sistemas de incentivos para a competitividade 

empresarial, sugeria ao governo as seguintes situações como forma de melhorar o atual 

quadro apoio instituído para o sector privado: 

 

a. Todas as atividades relacionadas com o sector produtivo (agricultura, pescas 

e turismo) que sejam estratégicas para a RAA deviam ter um apoio forte no 

investimento, através de incentivos a fundo perdido com uma revisão sobre 

estes acontecer já em 2017 e, desde que após e durante o projeto seja 

possível realizar acompanhamentos rigorosos à sua candidatura. Sabemos 

que, principalmente nas áreas da agricultura e das pescas, o nível de 

formação e de conhecimento da gestão de alguns dos empresários é precário 

e como tal numa situação destas o acompanhamento dos mesmos não 
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deverá ser descurado, bem pelo contrário devem ser apoiados para que a 

confiança se mantenha a níveis elevados. 

 

b. Em todos os outros sectores de atividade - que não sejam os que foram 

referidos anteriormente - os incentivos novos a serem concedidos deviam 

ser sob a forma de subsídios reembolsáveis, até para responsabilizar os 

empresários para que sejam capazes de gerirem riscos e de se tornarem 

melhores empresários. Como o plano de 2017 prevê a criação dos novos 

incentivos, a possibilidade de uma revisão do COMPETIR+, pode não ser uma 

má medida se quisermos incentivar mais os empresários. 

 

 

c. Fomentar novos investimentos nas empresas novas só com níveis de 

empreendedorismo elevados. Interessa é perceber muito bem que a 

empresa mais que apresentar resultados nos primeiros anos, se cria valor 

para a RAA. 

 

Turismo 

O contributo do turismo no crescimento da atividade económica nos Açores tem sido 

notório principalmente nos últimos meses, em que a alterações verificadas no modelo 

de transporte para a região foram determinantes. Assim, enquanto vetor estratégico de 

desenvolvimento regional, deve continuar a ser apoiado inequivocamente, no entanto 

impõe-se melhorar alguns aspetos no mesmo: 

 

a. Levar a efeito uma revisão do SITRAA no sentido de o adequar à nova realidade 

de crescimento da região. 

 

b. Definir uma estratégia de selecionar os mercados emissores para os Açores e 

investir forte nos mesmos. 

 

c. Melhorar fortemente a qualificação dos recursos humanos da hotelaria/ 

restauração em particular nas ilhas mais pequenas. 

 

d. Promover consistentemente e continuadamente a articulação dos transportes 

aéreos de passageiros com as realidades de cada ilha. 
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e. Constar da estratégia de promoção da RAA como destino nos mercadores alvo, 

uma promoção altamente profissional, sem qualquer margem para dúvidas. 

 

f. Aproveitar todos os eventos e meios ao dispor do GRA para fomentar o turismo 

e o conhecimento da RAA, como seja a Cultura e o Desporto, onde não pode 

haver dúvidas quanto à obtenção de retornos económicos para a Região, 

principalmente nas situações em que essas entidades também recebem 

frequentemente subsídios não reembolsáveis do orçamento regional. 

 

Nota Final  

Foram abordados neste documento algumas considerações e contributos sobre a 

problemática da economia onde tentei destacar alguns aspetos que se relacionam com 

a vida das empresas, que espero possam ter algum acolhimento junto das próximas 

políticas publicas para sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

9 de Fevereiro de 2017 

Davide Marcos 
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Conselho de Ilha de Santa Maria 



 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha da Terceira 



























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha de S. Jorge 



 



 

CONSELHO DE ILHA DE SÃO JORGE 

 

 

 

Exmo. Senhor 
Diretor Regional do Planeamento e  
Fundos Estruturais 
Caminho do Meio, 58 - S. Carlos 
9701-853 Angra do Heroísmo 

 
 
 
 Nossa Referência Data                    

 Of. Nº555/CI/2017  08/02/2017 
 
 
 

 

Assunto: Justificação pela falta de envio dos pareceres pedidos. 
 
 

 
Eu, como Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, venho por este meio 

justificar a falta de envio dos pareceres deste Conselho de Ilha sobre a Anteproposta do 

Plano Regional Anual para 2017 e sobre as Orientações de Médio Prazo 2017-2020. 

Lamentavelmente, tal se deveu à falta de comparência de mais de metade dos 

membros deste Conselho de Ilha à reunião deste Órgão que teve lugar no passado dia 07 

de Fevereiro, ficando este Conselho de Ilha sem “quórum” para poder fazer qualquer 

deliberação.  

Como responsável máximo por este Conselho de Ilha, lamento profundamente o 

sucedido. 

 

Com os melhores cumprimentos e consideração, 
 
 
 

O Presidente 

    
                                      Dário Bernardo do Nascimento 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha do Pico 



 



 

 

 
 

CONSELHO DE ILHA DO PICO 
 

Parecer sobre as antepropostas do  

Plano Regional para 2017  
e das  

Orientações de Médio Prazo para 2017/2020 
 

O Conselho de Ilha do Pico, reunido a 8 de Fevereiro de 2017, no Salão Nobre do Edifício da Câmara 
Municipal da Madalena, elaborou o presente parecer relativo às Antepropostas do Plano Regional 
para 2017 e Orientações de Médio Prazo para 2017/2020. 
 
O Conselho de Ilha do Pico considera o Plano na sua globalidade positivo para os Açores mas 
ambiciona para Pico um plano amplamente mais favorável e que vá de encontro às necessidades 
reais da sua população.  
 
A nível Regional, o plano apresenta um conjunto de apoios à manutenção e reforço das politicas 
sociais, e uma forte aposta na competitividade empresarial e no emprego e qualificação 
profissional.  
 
O Conselho congratula-se com a inclusão na Anteproposta do Plano Regional para 2017, de 
algumas obras ambicionadas, entre elas a Beneficiação de Infraestruturas do Centro de Saúde das 
Lajes do Pico, os investimentos a realizar no Aeroporto do Pico visando a sua melhoria de 
operacionalidade e segurança, as verbas destinadas à construção do Centro do Idoso da Madalena, 
o Museu da Construção Naval em Santo Amaro e a construção da Casa dos Vulcões. Importantes 
também são as verbas alocadas para a requalificação da rede hidrográfica do Pico,  construção das 
casas de Aprestos do Porto de S. Roque e o valor apresentado para os incentivos e manutenção da 
Vinha do Pico, neste caso com a salvaguarda de que os valores apresentados para 2017 serão 
insuficientes em 2018 caso não exista um aumento considerável da verba a afetar. 
 
O Conselho manifestou preocupação com o sector das pescas, sendo que gostaria de ver uma 
atenção especial nomeadamente nos apoios a conceder aos pescadores e armadores para 
manutenção da frota e equipamentos.  
 
O plano contempla uma verba para a melhoria das condições operacionais e de segurança no 
núcleo de pesca do porto da Madalena. Para além das obras previstas, é importante dotar o 
mesmo de uma nova grua de 16 toneladas pela Direcção Regional das Pescas. No Porto da 
Madalena, os pescadores do Pico para efectuarem uma varagem com a grua da Portos dos Açores, 
explorada pela Naval Canal, pagam por embarcação aproximadamente mil cento e quarenta euros. 
No porto da Horta é facultada sem custos uma varagem por ano aos pescadores do Faial, sendo 
que alguns armadores do Pico acabam por efectuar a varagem sem custos na Graciosa, visto lá a 
grua ser da DRP. Seria importante, enquanto não se instala uma grua de 16 toneladas com as 
devidas condições,  obter um acordo entre a DRP e a Portos dos Açores, para que os pescadores do 
Pico podessem efectuar também uma varagem por ano sem custos tal como é possível noutras 
ilhas, e a varagem também sem custos em casos excepcionais de intempéries. 



 

 

 
Este conselho considera da maior importância que sejam efetuadas melhorias na ponte cais do 
novo Terminal de Passageiros do Porto da Madalena, por forma a aumentar os níveis de 
operacionalidade da mesma, evitando ao máximo a utilização do cais antigo, sobretudo em dias de 
agravamento do estado do mar. 
 
Este Conselho demonstrou preocupação pelo atraso no processo de concessão dos estaleiros da 
Madalena, pela importância económica que os estaleiros representam para a ilha do Pico, e pelo 
avançado estado de degradação das instalações. 
 
No que refere ao Porto das Lajes e considerando as especificidades do mesmo, o conselho vê 
relevância em dotar o mesmo de um travel-lift de 30 toneladas, assim como a construção das casas 
de aprestos no mesmo. 
 
O plano contempla 290 mil euros para apoio aos investimentos a realizar no Porto de S. Roque do 
Pico, destacando-se a instalação de cabeços de amarração e a execução e colocação a concurso do 
projeto do novo Terminal de Passageiros e Cais para Ferrys. Tal como anteriormente referido, é 
preocupação primordial deste Conselho de Ilha que o Pico veja solucionado o problema do seu 
Porto Comercial, infra-estrutura vital para o desenvolvimento e normal funcionamento da Ilha, 
sendo urgente a construção do novo Cais e Terminal de Passageiros para dotar o Pico de infra-
estruturas adequadas ao afluxo de passageiros que recebe. 
 
O Conselho de Ilha considera importantes ver considerados em planos futuros o seguinte conjunto 
de obras designadas com estruturantes para a ilha, tais como: 

o A segunda fase da Ampliação da Escola da Madalena; 
o Os acesso pedonais à Escola Secundária das Lajes do Pico, no percurso compreendido entre 

o Soldão e a vila das Lajes, correspondente ao percurso que os estudantes têm que 
percorrer a pé, ao longo da Estrada Regional, por não terem direito a transporte escolar; 

o A Circular da Madalena; 
o O Edifício da Casa do Povo da Piedade, cujo projeto de arquitetura já está aprovado pela 

Câmara Municipal das Lajes e que contempla, entre outras, as valências de Posto Médico da 
Ponta da Ilha, secção destacada de Bombeiros da Ponta da Ilha, ATL e Centro de Convivo de 
Idosos; 

o Equipamento operacional e de diagnóstico para o Centro de Saúde da Madalena, 
nomeadamente a instalação de um ecógrafo; 

o As obras do Clube Náutico das Lajes do Pico; 
o O Estudo para o Reordenamento e Proteção dos Portos de São Caetano e Santo Amaro  e o 

Aumento do Porto do Calhau da Piedade. 
 
Atendendo às características da ilha do Pico, que tem afetos à agricultura uma rede de caminhos 
agrícolas considerável, caminhos esses frequentados também pelos turistas que nos visitam, 
consideram-se muito insuficientes as verbas destinadas à sua conservação nos últimos planos, 
sendo que se julga necessário proceder a um maior investimento  na área. 
 
O Conselho manifesta preocupação na não renovação dos contratos de medidas agro-ambientais, 
sendo que os mesmos constituem fatores de qualidade de vida e de gestão equilibrada e duradoura 
dos recursos naturais. No Pico os mesmo abrangem 212 produtores agrícolas. Manifestou também 
preocupação pelo atraso no início das muito necessárias campanhas de desratização, urgentes por 
questões de saúde e de qualidade de vida. 
 



 

 

Este Concelho de Ilha gostaria de ver contemplado neste plano a Abeguaria do Matadouro do Pico 
e a obra de ampliação da capacidade de frio do Matadouro. 
 
No que refere à disponibilização de água à lavoura, são manifestamente insuficientes os 
investimentos previstos a decorrer no Cabeço Pequeno e no Paúl da Ribeirinha, sendo que existe 
preocupação relativamente ao andamento da obra do Cabeço Pequeno.  
No que concerne ao concelho da Madalena, considerando que os furos que a Câmara Municipial da 
Madalena está a disponibilizar já se encontram em sobre-exploração, é urgente um maior 
investimento na zona, nomeadamente nas zonas de Criação Velha e Candelária.  
Este Conselho gostaria ainda de ver contemplada a referência ao projeto de aproveitamento 
hidráulico da água da Lagoa do Paul, situada na freguesia das Lajes, para consumo humano, 
fornecimento de água à lavoura e produção de energia hidroelétrica.  Com a entrada em 
funcionamento da nova EBS das Lajes, a disponibilização de água pelo Município das Lajes começa 
a apresentar dificuldades naquela zona do Concelho, sendo, pois, premente a execução da obra de 
aproveitamento hidráulico da água daquela Lagoa, cujo estudo preliminar já 
está concluído, sendo uma obra estruturante e que permitirá dar resposta às exigências de 
consumo sobretudo na zona da Silveira, que é a zona do concelho com maior concentração de 
pessoas e empresas, designadamente a LactoPico e o matadouro do Pico, a que se soma as 
centenas de pessoas que frequentam a nova escola e o pavilhão 
 
 
O Conselho de Ilha volta a afirmar a pretensão de ser legislado na Região um regime de isenção de 
imposto sobre bebidas espirituosas (aguardente de figo, bagaço, licores e vinhos licorosos com 
origem na Ilha do Pico), considerando a relevância turística, económica e cultural da atividade no 
âmbito da Paisagem da vinha do Pico como Reserva e Património da Humanidade. 
 
 

Pelo que solicita o empenho do Governo Regional dos Açores, neste sentido. 
 

Madalena, 8 de Fevereiro de 2017 

 

A Presidente do Conselho de Ilha do Pico 

 

 

Sandra Ávila Rodrigues  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha do Faial 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha das Flores 
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AVENIDA DO EMIGRANTE, 9960-431 LAJES DAS FLORES     TELEFONE/ FAX  (+351) 292 590 800 / 964077344 
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V/Ref.: 

       SAI-DREPA/2017/90 

V/Data: 

2017/01/20 

N/ Ref.: 

SAI-CIFLORES/2017/02 

N/ Data:  

2017-02-06 

 
ASSUNTO: Orientações de Médio Prazo 2017-2020 e Anteproposta do Plano Regional 

Anual para 2017 

 

Exmo. Sr. 

 

Na sequência do pedido de parecer solicitado por V. Exª, sobre o assunto em 

referência, o Conselho de Ilha das Flores, reunido no dia 31 de janeiro de 2017, deliberou 

emitir o parecer sobre os documentos em referência que junto se remete.  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Ilha 

 

 

 

 

José Gabriel Freitas Eduardo 

 

 

 

   

 Exmo. Senhor  

Diretor Regional do Planeamento e 

Fundos Estruturais 

 

Caminho do Meio, 58 São Carlos 
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PARECER 

 

 

Considerando os documentos agora rececionados, Orientações de Médio Prazo 2017-

2020 e Anteproposta do Plano Regional Anual para 2017, e perante a falta de uma maior 

desagregação global deste Plano, situação já por diversas vezes referenciada em pareceres 

anteriores, o que não contribui para uma interpretação eficaz e mais pormenorizada do 

documento e para uma perceção mais objetiva da sua real implementação, entende este 

Conselho de Ilha pronunciar-se no sentido de manifestar algumas preocupações que 

abaixo se elencam e que gostaríamos de ver comtempladas na proposta de Plano que irá 

ser analisada, discutida e votada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores: 

 

 

- Foi manifestada preocupação pelo baixo montante da verba (20.000 €) dedicada na ação 

5.3.2 – implementação de infraestruturas tecnológicas – que não se prevê suficiente 

para o descritivo da ação que se transcreve: “…a aquisição de terrenos e infraestruturas 

da antena RAEGE prevista para a Ilha nas Flores.”; 

 

 

- Foi também manifestada insatisfação em relação à verba destinada à concretização da 

ação 6.1.11 - Reparação da EBS das Flores – (257.646 €) com a justificação de que é 

uma verba insuficiente para fazer face às necessidades visíveis de intervenção que se 

pretende para este edifício. 

 

 

- Na verba destinada para a ilha das Flores no projeto 11.3 (1.105.159 €) – Recursos 

Hídricos – foi questionado se no desenvolvimento das ações deste projeto não se encontra 

contemplada nenhuma intervenção para a Lagoa Funda, questão já por diversas vezes 

abordada, e que se prende com o estado das suas águas, devido a provável falta de 

escoamento; 

 

 

- No que concerne à ação 11.3.4 - Monitorização do estado trófico das lagoas – e à 

verba que lhe está associada (75.000 €) foi referido neste Conselho que será 

manifestamente pouca para a realização adequada do desenvolvimento da ação conforme 

é descrita: “Realização de amostragens físico-químicas das massas de água das lagoas de 

São Miguel, Pico, Flores e Corvo. Sistema de arejamento da Lagoa das Furnas. 

Equipamento e funcionamento do Laboratório dos Recursos Hídricos”; 

 

 

- No que concerne ao projeto 2.1 – Infraestruturas agrícolas e florestais - cuja verba 

destinada à Ilha das Flores prevê o valor de 1.771.872 € para distribuir por várias ações, 
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este Conselho pretende saber se dentro deste projeto acima referido, a ação 2.1.2 - 

Infraestruturas rurais e florestais – “Construção, beneficiação e manutenção de 

rede viária em caminhos florestais e rurais - Empreitadas com fundos do Prorural+ 

e por administração direta…” contempla o lançamento da empreitada de execução da 

beneficiação do Caminho Rural dos Terreiros – Caldeira Rasa, na freguesia do Mosteiro 

e Fajãzinha, Concelho das Lajes das Flores, num investimento público estimado de mais 

de meio milhão de euros, conforme era descrito no Comunicado do Conselho de Governo 

de 06 de abril de 2016, onde ainda se pode ler que a “obra prevê a construção de drenagens 

e pavimentação com betão betuminoso em cerca de 2.285 metros, beneficiando cerca de 

50 hectares de pastagem permanente e 20 empresários agrícolas”;  

 

 

- Da leitura do memorando deste Conselho do ano transato, (ponto 13) elaborado no dia 

29 de março de 2016, antes da visita estatutária do Governo à Ilha das Flores foi também 

levantada a questão sobre a possibilidade de ser dado início aos procedimentos para 

beneficiação do troço que liga as duas estradas regionais entre o Rochão do Junco e a 

Boca da Baleia. Pergunta-se pelo ponto de situação e se está também englobada esta 

intervenção no montante referido no ponto anterior; 

 

- Ainda na sequência do ponto anterior, estradas florestais, foi questionado por este 

Conselho para quando o arranque de algum procedimento para ser dado início à 

asfaltagem da “estrada do Anel” ou da “volta da Ilha”, mais propriamente a estrada que 

fará a ligação entre a estrada do Morro Alto e Ponta Delgada, sendo que neste ponto, este 

Conselho admite que tal procedimento seja realizado de forma faseada e o seu montante 

distribuído ao longo de vários anos; 

 

 

- No que se refere à ação 14.2.10 - Beneficiação de Pavimentação de ER nas Flores -, 

bem como à ação 14.2.22 - Circuitos Logísticos Terrestres de Apoio ao 

Desenvolvimento das Flores – espera este Conselho que nas verbas destinadas a estas 

ações esteja contemplada a reparação do talude e da própria faixa de Estrada Regional 

entre o lugar da Fazenda e a freguesia dos Cedros, que sofreu um desabamento e que 

ainda não foi alvo de intervenção;   

 

 

- Ainda referente ao programa 2 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural – 

este Conselho questiona para quando o desenvolvimento de ações conducentes ao 

aproveitamento e à rentabilização do valor existente na Ilha em matas de madeira de 

criptoméria, que se encontram em fim de vida útil; 

 

 

- Este Conselho, atendendo a uma maior procura, por parte dos iatistas, pela nossa ilha, 

manifestou preocupação e entende ser pertinente a necessidade da construção de um 

edifício de apoio, ao Núcleo de Recreio Náutico das Lajes das Flores, equipado com 

balneários e lavandaria, para que estes possam usufruir de melhores condições quando 
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atracam na Ilha das Flores e dela fazem o seu ponto de entrada e passagem após viagem 

pelo Oceano Atlântico; 

 

 

- Foi ainda mencionada a necessidade de alocar, na proposta de plano para 2017, verba 

destinada à reabilitação do edifício do Instituto de Ação Social, em Santa Cruz das Flores, 

uma vez que este se encontra com graves problemas de infiltrações e necessitado de 

intervenção urgente, por forma a oferecer condições condignas a quem lá trabalha e a 

quem ali se desloca para ser atendido; 

 

 

- Foi ainda decidido nesta reunião, que para além destas questões, seria enviado junto 

com este parecer o memorando deste Conselho de Ilha elaborado no dia 29 de março de 

2016 e que serviu de base para a reunião tida com os membros do Governo Regional no 

mês de abril, aquando da sua visita estatutária a esta ilha, uma vez que algumas das 

reivindicações de então, continuam a aguardar desenvolvimentos, bem como relembrar e 

enviar junto também o comunicado do Conselho do Governo, com as decisões tomadas 

na altura.  

 

 

 

 

Lajes das Flores, 06 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho de Ilha 

 

 

 

 

José Gabriel Freitas Eduardo 
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COMUNICADO DO CONSELHO DO GOVERNO 

 

 

Santa Cruz das Flores, 06 de abril de 2016 

 

 

 

O Governo dos Açores, reunido a 5 de abril, em Santa Cruz, no âmbito da Visita 
Estatutária à Ilha das Flores, deliberou: 
  
1 - Realizar, na ilha das Flores, novos cursos de aquisição básica de competências, 
através da Rede Valorizar. 
 
A definição do respetivo calendário, turmas e locais de realização das aulas decorrerá 
após a deslocação, no próximo mês de junho, à ilha das Flores, de uma equipa de 
técnicos de diagnóstico da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional. 
 
Estes cursos constituem um importante instrumento de política de formação e de 
inclusão social, através do qual o Governo dos Açores assegura a todos os cidadãos uma 
oportunidade de qualificação e certificação de nível básico, que se traduz num aumento 
da sua empregabilidade.  
 
2 - Reforçar o número de sessões de esclarecimento para empresários na ilha das Flores 
nas áreas do Código do Trabalho. 
 
Com estas ações, o Governo dos Açores pretende fornecer instrumentos de suporte à 
gestão dos negócios e permitir aos empresários encontrar soluções que facilitem a 
adequação do regime de colaboração dos trabalhadores às exigências e especificidades 
do setor de negócio envolvido. 
 
3 - Aumentar o número de ações de formação para os agentes económicos da ilha das 
Flores relativamente às normas que disciplinam o exercício das atividades económicas, 
nos setores alimentar e não alimentar, designadamente nas áreas da higiene e segurança 
no trabalho e aplicação do Regulamento das Tabelas Nutricionais nos produtos 
alimentares, a entrar em vigor em dezembro de 2016. 
 
4 - Promover ações de formação para as indústrias alimentares das Flores na área da 
doçaria regional e boas práticas na indústria alimentar. 
 
O objetivo é o incremento no fabrico dos produtos a partir das receitas tradicionais da 
ilha das Flores, reforçando simultaneamente a qualificação e o desempenho eficaz da 
atividade pelos respetivos profissionais. 
 
5 – Proceder à abertura de um novo posto da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão – 
RIAC, na freguesia da Fajã Grande. 
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Com este investimento o Governo dos Açores reforça a implementação dos serviços de 
apoio ao cidadão e a proximidade da administração pública regional aos florentinos. 
 
 
Após a abertura do posto da RIAC na Fajã Grande fica concluído o processo de 
implementação da RIAC na ilha das Flores, que passará a dispor de quatro lojas. 
 
6 - Atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores um apoio financeiro 
no montante de cerca de 21 mil euros no âmbito da sua atividade enquanto entidade 
parceira e gestora do Núcleo de Atendimento e Apoio a Vítimas de Violência 
Doméstica. 
 
Este apoio financeiro visa dar continuidade à implementação das medidas no âmbito do 
II Plano de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, designadamente 
ao nível da prevenção, informação, sensibilização, proteção e apoio às vítimas. 
 
O Governo dos Açores prossegue, assim, a consolidação das políticas de combate a este 
fenómeno através de uma abordagem integrada e de uma intervenção articulada entre os 
vários intervenientes. 
 
7 - Atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores um apoio no 
montante de 24 mil euros destinado a comparticipar a realização de pequenas obras de 
reparação e conservação e a aquisição e manutenção de equipamentos essenciais aos 
serviços prestados. 
 
A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores disponibiliza à comunidade 
serviços de apoio na área da terceira idade, através das valências de Lar de Idosos e 
Apoio ao Domicilio, bem como nas áreas da Deficiência e Apoio Familiar, através dos 
Centros de Atendimento e Animação de Pessoas com Deficiência e Acompanhamento 
Familiar. 
 
8 – Atribuir à Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores um apoio de cerca de 20 
mil euros destinado a comparticipar a realização de pequenas obras de reparação e 
conservação e a aquisição e manutenção de equipamentos essenciais. 
 
A Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores tem vindo a desempenhar um papel 
relevante na ilha, nomeadamente no concelho das Lajes, na área da terceira idade, 
através da prestação de serviços em Lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário a 
cerca de 50 utentes. 
 
Com estes apoios, o Governo dos Açores dá, assim, continuidade à política de parceria 
com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias no 
desenvolvimento de respostas sociais e de apoio à comunidade. 
 
9 - Implementar, no decurso do corrente mês, no Centro de Saúde das Flores, a Unidade 
de Cuidados Continuados das Flores com capacidade para quatro utentes, a integrar a 
Rede Regional de Cuidados Continuados. 
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A criação desta valência cumpre, assim, com o compromisso assumido pelo Governo 
dos Açores de desenvolvimento progressivo de um conjunto de serviços adequados, nos 
âmbitos da Saúde e da Segurança Social, que respondam à crescente necessidade de 
cuidados da população mais dependente, articulando com os serviços de saúde e sociais 
já existentes, tendo como objetivo central a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
em situação de dependência. 
 
10 - Autorizar a cedência de utilização, a título gratuito, pelo Instituto da Segurança 
Social dos Açores, à Casa do Povo das Lajes das Flores do imóvel sito na avenida do 
Emigrante, n.º 8, freguesia de Lajes das Flores, concelho de Lajes das Flores, para 
prossecução das suas respetivas atribuições e competências.  
 
Esta cedência salvaguarda o uso pelo Posto de Saúde e pela RIAC dos espaços 
atualmente ocupados por estes serviços. 
 
11 – Deliberar o lançamento do concurso para execução da empreitada de beneficiação 
do edifício sede da Unidade de Saúde de Ilha das Flores, com o preço base de dois 
milhões de euros. 
 
Esta intervenção vai permitir colmatar as falhas estruturais que o edifício apresenta, 
bem como proceder à reorganização das áreas de atendimento clínico, criando 
condições para a implementação dos núcleos de saúde familiar e para a autonomização 
da zona dos cuidados continuados. 
 
O Governo prossegue assim as suas políticas de proximidade e humanização na 
prestação dos cuidados de saúde, garantindo, simultaneamente, melhores condições de 
trabalho aos funcionários do Serviço Regional de Saúde.  
 
12 - Autorizar a abertura de concurso para admissão de um médico na área de Medicina 
Geral e Familiar para a Unidade de Saúde de Ilha das Flores, na sequência da 
aposentação de um dos médicos desta especialidade naquela unidade de saúde. 
 
Com esta contratação, esta unidade de saúde continuará a dispor de três profissionais 
nesta área, mantendo a boa acessibilidade a consultas de Medicina Geral e Familiar que 
se tem registado na ilha das Flores. 
 
13 - Autorizar a abertura de um concurso para admissão de um nutricionista/dietista 
para a Unidade de Saúde de Ilha das Flores. 
 
Com esta contratação, o Governo dos Açores consolida a assistência nesta área, 
reforçando também o trabalho consistente de implementação das ações do Plano 
Regional de Saúde 2014-2016 que incidem na problemática da obesidade. 
 
14 – No âmbito da revitalização do tecido empresarial da ilha das Flores, lançar, por 
ajuste direto, o procedimento para a realização da empreitada de recuperação e 
conservação da EBS Padre Maurício de Freitas, em Santa Cruz das Flores, com um 
valor de 120 mil euros, acrescidos de IVA. 
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As obras de reabilitação preveem, nomeadamente, a substituição de cobertura de 
fibrocimento com amianto no edifício do Jardim de Infância, consistindo na remoção da 
cobertura existente, limpeza de caleiras, reparação de fissuras e impermeabilização das 
mesmas com tela líquida, reparação de alguns barrotes existentes sobre os muretes de 
apoio às chapas de cobertura e aplicação de placas de fibrocimento sem amianto de cor 
natural. 
Esta intervenção, prevista no Plano de Investimento para 2016, realizar-se-á no decurso 
da interrupção letiva de verão e deverá estar concluída antes do início do novo ano 
letivo. 
 
15 - Apoiar a realização do III Canyoning International Meeting in Azores/CIMA & 
RIC 2016, que terá lugar na ilha das Flores de 18 a 24 de setembro de 2016, com o 
montante de 27.500 euros.  
 
Este desporto, que consiste na descida de cursos de água, permite explorar ribeiras, 
cascatas e outros cursos de água com fortes declives através de uma descida com 
recurso a rapel, saltos, destrepes e tobogãs. 
 
O evento será promovido pela Associação de Desportos de Aventura Desnível, 
prevendo-se a participação de cerca de 220 praticantes da modalidade, maioritariamente 
do estrangeiro.  
 
O projeto pretende dar continuidade às edições anteriormente realizadas, em 2014 na 
ilha das Flores e em 2015 na ilha de São Jorge. 
 
Os Açores encontram-se entre os melhores lugares do mundo para a prática desta 
modalidade, que contribui para a promoção do arquipélago como um destino de 
natureza e de aventura.  
 
Esta nova edição pretende confirmar todo o potencial que a Região tem e contribuir para 
a captação direta de fluxos turísticos associados a quem pratica a modalidade. 
 
16 – Apoiar, até ao montante máximo de 50 mil euros, a realização de obras no Passal 
da Igreja Matriz de Santa Cruz das Flores, no âmbito dos apoios que são 
disponibilizados às entidades públicas e privadas que desenvolvem projetos e ações que 
contribuam para a promoção do desenvolvimento social e do bem-estar e qualidade de 
vida dos cidadãos. 
 
Este apoio integra-se, ainda, na estratégia do Governo do Açores de apoio à recuperação 
e manutenção do património edificado. 
 
17 – No âmbito do apoio às associações desportivas e da promoção do desporto, atribuir 
ao Grupo Desportivo Os Minhocas um apoio de seis mil euros destinado a 
comparticipar os custos com a reabilitação da cobertura do edifício sede da associação, 
em Santa Cruz das Flores. 
 
18 - Dar instruções à Lotaçor, S.A. para iniciar os procedimentos para a instalação de 
uma máquina de gelo no Porto das Poças.  
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Este investimento do Governo Regional visa dotar a ilha das Flores de melhores 
condições de fornecimento de gelo, proporcionando assim à comunidade piscatória 
melhores condições de acondicionamento de pescado, condição essencial para a 
valorização deste produto. 
 
19 – Dar instruções à Lotaçor, S.A. para dar início ao procedimento de contratação da 
empreitada de construção de um tanque de salmoura no Entreposto Frigorífico das Lajes 
das Flores.  
 
Com este investimento, o Governo Regional visa dotar a ilha das Flores com um reforço 
na capacidade de congelação do pescado em mais seis toneladas/ dia, mais 
concretamente tunídeos, permitindo assim melhorar as condições de congelação e a sua 
consequente valorização. 
 
Esta medida vai permitir melhorar as condições de funcionamento do entreposto 
frigórico, determinante para a conservação do pescado.  
 
O tanque de salmoura foi projetado para poder congelar seis toneladas de peixe por 
ciclo. Este projeto inclui ainda equipamento de estiva apropriado para trabalhar em 
tanques de salmoura. 
 
20 – Determinar a realização dos estudos necessários para a instalação de um armazém 
destinado a pequenas reparações e manutenção de embarcações no Porto das Poças.  
 
Com este investimento, o Governo dos Açores visa dotar aquela infraestrutura de um 
espaço dedicado à reparação e manutenção naval, colmatando, assim, uma lacuna 
existente no Porto das Poças e potenciando o aparecimento de empresas ligadas ao setor 
da reparação e manutenção naval. 
 
21- Elaborar o projeto de ordenamento florestal e de melhoria das pastagens baldias da 
ilha das Flores. 
 
Com este projeto, pretende-se implementar, de uma forma gradual, um conjunto de 
alterações na gestão da pastagem baldia, através da instalação de cortinas de abrigo e 
delimitação de áreas, com vedações e abertura de acessos, permitindo assim o 
arrendamento à área em algumas zonas, bem como o aumento da qualidade das 
pastagens, o reforço da rentabilidade das explorações e a melhoria do bem-estar animal. 
 
Pretende-se, ainda, que este projeto de ordenamento envolva a participação da 
Associação Agrícola da Ilha das Flores e das Autarquias Locais. 
 
Trata-se de um documento de índole operacional, que tem como objetivo orientar a 
estratégia de intervenção de médio prazo do Serviço Florestal das Flores e Corvo, ao 
nível da gestão dos Baldios e do Património Florestal Público, visando uma gestão 
integrada dos recursos e a melhoria das condições destes espaços agroflorestais.  
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O ordenamento das áreas de pastagem baldia, que é da maior importância para os 
lavradores que delas beneficiam, tem o objetivo de melhorar o seu sistema de utilização, 
a sua produtividade, as condições de bem-estar animal e o correto ordenamento do 
território. 
 
O projeto deverá estar concluído até ao final do corrente ano de 2016. 
 
22 - Determinar, no âmbito da implementação do Plano de Ordenamento das Bacias 
Hidrográficas das lagoas das Flores, o desenvolvimento de um programa de 
monitorização permanente da qualidade da água das respetivas lagoas, a partir do 
próximo mês de junho. 
 
Para além da monitorização das massas de água relevantes da Região Hidrográfica dos 
Açores, ao abrigo da Diretiva Quadro da Água, a Direção Regional do Ambiente, 
através do seu laboratório, passará a efetuar amostragens físico-químicas nas lagoas da 
ilha das Flores com a finalidade de avaliar o estado destas massas de água e classificar o 
seu estado trófico. 
 
Com esta medida, o Governo dos Açores prossegue a sua política de conservação 
ambiental e de promoção da qualidade da água nas lagoas das Flores, as quais 
constituem um valioso património natural e uma das principais atrações turísticas da 
ilha. 
 
23 - Determinar a reestruturação dos conteúdos expositivos do Centro de Interpretação 
Ambiental do Boqueirão. 
 
Trata-se da reformulação gráfica de alguns conteúdos da exposição, incluindo um novo 
filme e textos em português e inglês, procurando dinamizar a estrutura e aumentar a sua 
visitação. 
 
A reestruturação dos conteúdos vai dotar esta estrutura de melhores condições para a 
promoção e divulgação do património ambiental da ilha das Flores. 
 
24 - Determinar o lançamento da empreitada de execução da beneficiação do Caminho 
Rural dos Terreiros – Caldeira Rasa, na freguesia do Mosteiro e Fajãzinha, Concelho 
das Lajes das Flores, num investimento público estimado de mais de meio milhão de 
euros. 
 
Esta obra prevê a construção de drenagens e pavimentação com betão betuminoso em 
cerca de 2.285 metros, beneficiando cerca de 50 hectares de pastagem permanente e 20 
empresários agrícolas.    
 
O Governo dos Açores contribui, assim, para a segurança dos agricultores e a melhoria 
das acessibilidades às explorações agrícolas e, desta forma, para o aumento da sua 
competitividade. 
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25 - Determinar a renovação do apoio técnico à gestão, qualidade e aumento da 
competitividade à Cooperativa Ocidental e, também, contribuir para viabilizar a 
construção de uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 
 
26 - Apoiar a participação de jovens e dirigentes associativos de associações de jovens 
da ilha das Flores no Encontro Regional do Associativismo Jovem, a realizar nos dias 
20, 21 e 22 de abril, na ilha Terceira.  
 
Este encontro contará com a participação de mais de meia centena de associações de 
todas as ilhas e inclui uma componente formativa destinada aos dirigentes associativos. 
 
O Governo dos Açores promove, assim, o intercâmbio juvenil e o associativismo jovem, 
que apresenta uma grande vitalidade na Região. 
 
27 - Assegurar a participação dos alunos e professores da Escola EBS das Flores no 
projeto ‘Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso’, garantindo aos docentes a 

formação de aprofundamento ou inicial, duas visitas de acompanhamento pela equipa 
responsável pelo projeto e a participação no Concurso Regional “IdeiAçores”. 
 
Trata-se da participação de duas turmas do 3.º Ciclo e de dois professores, num total de 
40 participantes da ilha das Flores.  
 
A formação de professores realiza-se em Ponta Delgada, em setembro de 2016, onde 
são lecionados conteúdos pedagógicos sobre Educação para o Empreendedorismo e será 
apresentado o Centro de Recursos Didáticos online, onde são disponibilizados os guiões 
das aulas e outros materiais de apoio que serão implementados pelos professores ao 
longo do ano. 
 
É garantida a participação de uma equipa, formada por dois alunos e um professor, que 
representa a escola na fase regional do Concurso Regional “IdeiAçores”, que se 
realizará, em formato de ‘Summer Camp’, durante três dias de abril de 2017, na 
Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. 
 
A promoção do empreendedorismo jovem é uma das principais apostas do Governo dos 
Açores e conta com uma grande adesão por parte das escolas e alunos em toda a Região. 
 
O Conselho do Governo decidiu ainda: 
 
28 - Introduzir no programa Requalificar ajustamentos de caráter operacional e de 
critérios de seleção com vista a assegurar uma maior transparência aos apoios 
concedidos, bem como a garantir a elegibilidade do programa ao Programa Operacional 
Açores 2020, mantendo o Governo, no entanto, o seu compromisso de apoiar as pessoas 
que se encontram desempregadas no sentido de redirecionarem a sua formação superior 
de base para outra área de formação e, com isso, aumentarem as suas possibilidades de 
integração do mercado de trabalho. 
 
O apoio governamental, enquadrado pelo programa Requalificar, é concedido através do 
pagamento integral das propinas de mestrados e de pós-graduações em áreas 
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consideradas de maior empregabilidade de entre a oferta formativa da Universidade dos 
Açores, com a qual o Governo Regional firmou um acordo para o efeito. 
 
O Requalificar não tem caráter obrigatório e a decisão de candidatura ao programa é da 
responsabilidade dos desempregados, cabendo à Universidade dos Açores o processo de 
seleção dos candidatos aos vários cursos a apoiar e à Direção Regional do Emprego e 
Formação Profissional assegurar o pagamento das respetivas propinas.  
 
29 - Autorizar a cedência, a título definitivo e gratuito, à Santa Casa da Misericórdia da 
Horta de um prédio urbano sito no Bairro da Vista Alegre, na cidade da Horta. 
 
O prédio da Região não reúne condições para edificação urbana nem para 
aproveitamento agrícola, pelo que o Governo dos Açores decidiu cedê-lo à Santa Casa 
da Misericórdia da Horta para que esta instituição possa melhorar as condições de 
usufruto de um prédio seu que confronta com o da Região. 
 
30 - Aprovar uma proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece o regime 
jurídico de licenciamento, organização e fiscalização do exercício da atividade de ama 
na Região Autónoma dos Açores. 
 
O exercício desta atividade é sujeito a licenciamento e pode ocorrer no âmbito de uma 
instituição de enquadramento de amas ou através da contratualização do serviço 
diretamente com os pais ou com quem exerça as responsabilidades parentais. 
 
Propicia-se, assim, a possibilidade de extensão destes serviços como resposta às 
famílias com necessidades de apoio que não se coadunem com as demais respostas 
sociais. 
 
Por outro lado, esta iniciativa apresenta-se como mais um importante instrumento de 
conciliação das políticas sociais com as políticas de emprego, particularmente de 
autoemprego, na Região Autónoma dos Açores.  
 
Esta medida tem, assim, também como desiderato a inserção ou reinserção na vida ativa 
de pessoas à procura do primeiro emprego e desempregados, designadamente 
licenciados nas áreas de educação de infância, psicologia e outras áreas, ou pessoas 
vocacionadas para esta tipologia de serviço, bem como a promoção do emprego, numa 
lógica que permite a sua conciliação com a vida familiar.  
 
31 - Autorizar a celebração de um contrato de cooperação-valor investimento entre o 
Governo Regional e a Casa do Povo de Doze Ribeiras, prevendo uma comparticipação 
até ao valor de 1 milhão e 170 mil euros, com o objetivo de assegurar o financiamento 
necessário à construção de um Centro de Dia na freguesia de Doze Ribeiras, no 
concelho de Angra do Heroísmo. 
 
 O edifício está dimensionado para uma utilização diária de 30 utentes, podendo 
desenvolver atividades específicas que poderão chegar aos 90 utilizadores.  
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O edifício está ainda preparado para outros eventos, com uma capacidade máxima de 
180 pessoas.  
 
O Centro de Dia é uma resposta social que visa facilitar a manutenção das pessoas 
idosas no seu meio sociofamiliar, através da prestação de serviços adequados à 
satisfação das suas necessidades, e contribuir para a prevenção de situações de 
dependência e para a promoção da autonomia. 
 
Com este investimento, o Governo dos Açores prossegue com o desenvolvimento de 
atividades de apoio social, através da criação e requalificação de equipamentos que se 
constituam como respostas sociais de qualidade para apoio às pessoas idosas.  
 
32 - Autorizar a celebração de um contrato de cooperação-valor investimento entre a 
Região Autónoma dos Açores e a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, 
prevendo uma comparticipação até ao valor de 600 mil euros, com o objetivo de 
assegurar o financiamento necessário à requalificação do Lar de Infância e Juventude, 
na freguesia de Santa Cruz da Praia da Vitória. 
 
O Lar tem uma capacidade protocolada e instalada para a frequência de 11 jovens.  
 
Esta medida insere-se no investimento que o Governo dos Açores tem vindo a realizar 
na melhoria e requalificação destes equipamentos sociais de apoio à infância e 
juventude, conferindo melhores condições ao nível dos recursos educativos e da 
segurança das instalações. 
 
33 - Autorizar a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma dos 
Açores e a SPRHI, S.A., destinado a regular e a promover a construção de 24 edifícios 
habitacionais, dos respetivos espaços urbanos circunscritos e dos respeitantes 
equipamentos comuns. 
 
A empreitada terá lugar na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória, no 
âmbito da reconversão e requalificação do Bairro de Nossa Senhora de Fátima, e 
corresponde à 4.ª etapa do processo de reconversão e requalificação daquele bairro, 
também conhecido como Bairro Joaquim Alves. 
 
O volume de investimento associado a este contrato é de 2 milhões e 346 mil euros. 
 
Este investimento insere-se ainda nas políticas de Habitação e Renovação Urbana do 
Governo dos Açores para a promoção da qualificação habitacional e inclusão social na 
ilha Terceira, respondendo, assim, ao assumido no PREIT – Plano de Revitalização 
Económica da Ilha Terceira. 
 
34 - Nomear os membros do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito 
da Ilha Terceira E.P.E, com efeitos a 1 de abril de 2016. 
 
a) Rui Duarte Gonçalves Luís, como Presidente; 
 
b) Olga Maria Martins de Freitas, como Diretora Clínica; 
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c) Casimiro Jorge Santos Ribeiro, como Enfermeiro-Diretor; 
 
d) Marco André Forjaz Rendeiro, como Vogal. 
 
35 - Aprovar uma proposta de Decreto Legislativo Regional que visa a alteração do 
processo de autorização para a operação nos Açores de uma entidade gestora já 
licenciada por autoridade nacional, bem como prever a possibilidade de extensão à 
Região de licença emitida por autoridade nacional para a gestão de um sistema 
integrado de resíduos de embalagens.  
 
Esta iniciativa prevê, ainda, a fixação de um modelo e valores de contrapartidas 
financeiras pelas retomas, adequados à realidade regional, e aprova a fórmula de cálculo 
do custo de transporte marítimo dos materiais retomados a suportar pela entidade 
gestora de sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens. 
 
Trata-se de mecanismos essenciais à implementação do PEPGRA - Plano Estratégico de 
Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, designadamente quanto aos objetivos de 
reciclagem. 
 
Em 2015, os Açores reciclaram, ‘per capita’, 42 quilos de resíduos de embalagem 

oriundas dos sistemas de recolha seletiva de resíduos urbanos, claramente acima da 
média nacional de 30 quilos por habitante. 
     
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha do Corvo 
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