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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 22 de novembro de 2017, na Delegação 

de Ponta Delgada da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com o objetivo 

de dar parecer final sobre as Propostas de Plano e Orçamento para 2016, dando assim, 

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

Região Autónoma dos Açores. 

A apreciação das presentes Propostas de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 229.º, 

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

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

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

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

 

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

apreciando os seguintes programas e respetiva cobertura orçamental: 

a) Programa 1 - 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 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 2018 

e de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2018 com o voto favorável 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 de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do PS, e 

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

aprovação das Propostas do Plano Regional Anual e do Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2018, nas áreas da sua competência. 

 

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

apreciado os seguintes programas e respetivas cobertura orçamental: 

a) Programa 1 - 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. 
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Após a análise dos documentos, a Comissão Permanente de Economia deliberou: 

1. Aprovar, por maioria, a proposta de Plano Anual Regional para 2018, com os votos 

favoráveis do PS e abstenções com reserva para plenário do PSD, CDS-PP e BE. 

2. Aprovar, por maioria, a proposta de Orçamento para 2018, com os votos favoráveis do PS 

e abstenções com reserva para plenário do PSD, CDS-PP e BE. 

 

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

sua competência, designadamente: 

a) Programa 1 – Empresas, Emprego e Eficiência Administrativa 

b) Programa 11 – Ambiente e Energia 

c) Programa 15 – Informação e Comunicação 

 

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

de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou: 

1. Com o voto favorável do Partido Socialista quanto à iniciativa e as abstenções com reserva 

de posição para Plenário do PSD, do CDS-PP e do BE, emitir parecer favorável à aprovação da 

Proposta de Plano Anual Regional para 2018, nas áreas de competência da Comissão. 

2. Com o voto favorável do Partido Socialista quanto à iniciativa e as abstenções com reserva 

de posição para Plenário do PSD, do CDS-PP e do BE, emitir parecer favorável à aprovação da 

Proposta de Orçamento para o ano de 2018, 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: 
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• Pareceres dos Parceiros Sociais entregues pelo Governo Regional dos Açores: 

- Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 

- União Geral dos Trabalhadores 

- Câmara do Comércio e Indústria dos Açores 

- Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) 

- Federação Agrícola dos Açores 

- Associação Nacional de Freguesias 

- Misericórdias dos Açores 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social 

- Associações de Defesa do Consumidor (regional) 

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

- Universidade dos Açores 

- Personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência do Conselho 

- Conselho de Ilha da Terceira 

- Conselho de Ilha da Graciosa  

- Conselho de Ilha de S. Jorge 

- Conselho de Ilha do Faial 

- Conselho de Ilha das Flores 

- Conselho de Ilha do Corvo 
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• Pareceres solicitados pela Comissão Permanente de Economia: 

o Conselho de Ilha de São Miguel;  

o Conselho de Ilha da Graciosa; 

o Conselho de Ilha do Corvo;  

o Conselho de Ilha do Pico;  

o Conselho de Ilha do Faial;  

o Conselho de Ilha de Santa Maria;  

o Conselho de Ilha de S. Jorge;  

o Conselho de Ilha das Flores;  

o Conselho de Ilha da Terceira;  

 

Por fim, 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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CAPÍTULO I 

APRECIAÇÃO SOBRE O PLANO REGIONAL PARA 2018 

 

1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

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

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

de aprovar o Plano e Orçamento Regional. 

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

Região Autónoma dos Açores, incumbe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores aprovar o Plano e Orçamento Regional no âmbito das competências definidas. 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO ANUAL REGIONAL PARA 2018 

O Plano Regional para 2018 inicia o “segundo ciclo anual de programação do investimento 

público nos Açores, enquadrado pelas 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 ano de 2018.” 

“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.” 
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3. OBJETIVOS GERAIS DO PLANO 

▪ "Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no Conhecimento, na 

Inovação e no Empreendedorismo. 

▪ Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades. 

▪ Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território. 

▪ Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição dos Açores no Exterior e 

Aproximar as Comunidade” 

 

4. REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO POR GRANDES OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

“A dotação financeira afeta ao objetivo “Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, 

Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo”, ascende a cerca de 

397,8 milhões de euros, absorvendo 52,8 % do valor global do Investimento Público. 

As áreas de intervenção que integram o objetivo “Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida 

e a Igualdade de Oportunidades” representam 20,8%, a que corresponde uma despesa 

prevista de 156,5 milhões de euros. 

52,80%

20,80%

26,20%

0,20%

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

Empreendedorismo

Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade
de Oportunidades

Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as
Redes do Território

Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a
Posição dos Açores no Exterior e Aproximar as

Comunidades

Repartição do Investimento Público por 
Grandes Objetivos de Desenvolvimento
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O objetivo “Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território”, 

dotado com 196,9 milhões de euros, representa 26,2% do valor global do Investimento 

Público. 

Para “Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição dos Açores no Exterior e 

Aproximar as Comunidades”, está consagrada uma dotação de 1,8 milhões de euros, 

representando 0,2% do valor global.” 

 

5. AÇORES 2020 

“O que se designa por Açores 2020 corresponde à afetação à Região Autónoma dos Açores de 

dotações financeiras de fundos europeus, estruturais e de investimento no âmbito do período 

de programação 2014-2020, no quadro dos princípios e das prioridades de política regional, 

alinhadas com as orientações da União Europeia para este período, designadas de Estratégia 

2020. 

Os Açores 2020 reparte-se por 5 fundos europeus, estruturais e de investimento (FEEI), a 

saber: 

• Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

• Fundo de Coesão (FC), 

• Fundo Social Europeu(FSE), 

• Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 

• Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). 

Os FEEI financiam as candidaturas aprovadas em programas operacionais. Estes programas 

podem ser geridos diretamente na Região, como são os: 

▪ PO AÇORES 2020 (financiado pelos fundos FEDER e FSE); 

▪ PO de Desenvolvimento Rural (financiado pelo FEADER). 

Há também programas operacionais temáticos de âmbito nacional, em que os promotores 

regionais de candidaturas podem aceder, em condições especificas, como são os casos: 

▪ PO Competitividade e Internacionalização (intervenções em portos comerciais dos 

Açores, financiado pelo FC); 
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▪ PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (financiamento da central de 

valorização de resíduos em S. Miguel, financiado pelo FC), 

▪ PO MAR 2020 (intervenções regionais no domínio dos assuntos do mar e pescas, 

financiadas pelo FEAMP). 

Finalmente, há um programa de cooperação territorial europeia, em que os promotores 

regionais, em articulação com outros parceiros de outras regiões, podem aceder para 

submeter projetos: 

• PO INTERREG Madeira – Açores – Canárias (intervenções em domínios diversos em 

articulação com parceiros da Madeira e das Canárias, incluindo a possibilidade de 

participação de parceiros da Mauritânia, Senegal e Cabo Verde, financiado pelo 

FEDER).” 

“Dos 1,6 mil milhões de euros disponíveis para apoio comunitário para operações elegíveis à 

diversa programação operacional dos Açores 2020, mais de 67% foi colocado em concurso, 

faltando ainda, até ao termo deste período de programação 2014-2020 colocar cerca de 539 

milhões de euros.” 

“A dotação colocada em Avisos que, entretanto, já foram encerrados por ter atingido o limite 

do prazo para submissão de candidaturas ou por ter-se esgotado a dotação colocada a 

concurso atinge os 660 milhões de euros. Estão ainda concursos abertos aos beneficiários que 

totalizam os 455 milhões de euros.”  
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CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO REGIONAL PARA 2018 

A Proposta de Orçamento para 2018, analisada nesta Comissão, contempla, como está 

definido no artigo 4.º da Lei 79/98 de 24 de Novembro, o princípio da estabilidade 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 2018. 

A proposta de Orçamento para 2018, apresentada pelo Governo dos Açores a esta 

Assembleia, prevê um valor de 1.503,6 milhões de euros, dos quais 211,7 milhões euros 

respeitam operações extraorçamentais. 

 

A Receita Total prevista para 2018, excluindo as operações extraorçamentais, atinge o valor 

global de 1.292,3 milhões de euros. 

As receitas efetivas, atingem o valor de 1.151,0 milhões de euros. Estas receitas estão 

desagregadas em três agrupamentos – receitas próprias, transferências do Orçamento de 

Estado e transferências da União Europeia – correspondentes às três fontes de financiamento 

do orçamento regional. 

As receitas próprias estão estimadas em 734 milhões de euros, englobando as receitas fiscais 

e outras receitas próprias, e representam cerca de 63,8% da receita efetiva. As receitas fiscais 

atingem uma previsão orçamental de 693,3 milhões de euros, representando cerca de 94,5% 

do respetivo total das receitas próprias. 

 

O valor global da despesa estimada para o ano de 2018 atinge os 1.504 milhões de euros, 

incluindo operações extraorçamentais, cuja previsão se cifra em 211,7 milhões de euros. 

As despesas correntes, no valor de 696,8 milhões de euros, representam 58,0% do total das 

despesas, seguindo-se as despesas do Plano, no valor de 503,4 milhões de euros, com 41,9%. 
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As despesas de funcionamento, atingem os 697,3 milhões de euros, das quais 696,8 milhões 

de euros são despesas correntes. 

As despesas com pessoal estão orçamentadas em 324 milhões de euros, mais 2,9% face a 

2017, e resultam do impacto das medidas previstas na proposta do OE para 2018, referentes 

ao descongelamento das carreiras na administração pública 

 

A análise pormenorizada do Orçamento Regional para 2018 encontra-se no relatório da 

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

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

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

Médio Prazo 2017-2020 e prossegue o objetivo de dar continuidade à dinamização da 

economia e ao reforço da justiça social, para alcançar um crescimento socioeconómico 

sustentável. O XII Governo Regional dos Açores, neste novo ciclo, mantém assim como 

objetivos estratégicos a consolidação das finanças públicas regionais, o crescimento 

económico sustentável, a aposta no emprego de qualidade e o aumento do rendimento 

disponível das famílias. 
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1. PRINCÍPIOS GERAIS 

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

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

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

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

Região Autónoma dos Açores. 

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

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

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

orientarem a execução orçamental; 

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

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

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

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

exercício orçamental; 

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

Região, incluindo os fundos e serviços autónomos; 

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

da Região para o ano económico a que o orçamento se destina. 

 

2. ANÁLISE DA PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

O articulado da proposta de orçamento para o ano 2018 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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O artigo 2.º contempla, pela primeira vez, as normas do “Orçamento Participativo da Região 

Autónoma dos Açores”, identificando as áreas abrangidas e a forma de cálculo para a 

distribuição do valor por ilha. 

O artigo 15.º abrange a possibilidade de “Alienação de participações sociais da Região” em 

empresas participadas.  

O artigo 29.º, à semelhança de anos anteriores, consagra expressamente a limitação das 

remunerações dos gestores públicos regionais.  

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

• No artigo 31.º “Alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro, 

altera-se a alínea a) do n.º 1 do art. 4.º, referente aos escalões de IRS, para “30% os 

rendimentos coletáveis correspondentes ao primeiro escalão, 25% para o segundo e 

terceiro escalões e 20% para os restantes”; 

• no artigo 32.º (“Deduções à coleta”) cumpre-se o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro (adaptação do sistema fiscal 

nacional à Região Autónoma dos Açores), quando consagra que o Governo Regional 

dos Açores definirá as condições de aplicabilidade das deduções à coleta dos lucros 

reinvestidos em determinados sectores da economia da Região Autónoma dos Açores 

(cf. consta do n.º 1 do artigo 32.º).  

• No artigo 33.º da Proposta (“Benefícios Fiscais”) cumpre-se o disposto no n.º 4 do 

artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A, de 20 de janeiro, quando 

consagra que são considerados relevantes, tendo em vista a concessão de benefícios 

em regime contratual, os projetos de investimento em unidades produtivas de valor 

superior a € 2 000 000 e que tenham reconhecida e notória relevância estratégia para 

a economia regional. Neste artigo (cf. n.º 2) apresenta-se um limite diferenciado para 

os projetos de investimentos nas ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa 

e S. Maria. 
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No artigo 36.º, mantém-se a exigência de “Dever de Informação” sobre as remunerações dos 

órgãos sociais das entidades sem fins lucrativos que solicitem apoios financeiros à 

administração regional. 

No âmbito dos apoios sociais, impõe-se destacar o disposto no artigo 39.º (Atualização do 

complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional, aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril); bem como o disposto no artigo 40.º 

(Alteração ao Complemento Açoriano ao abono de família para crianças e jovens – DLR n.º 

25/2008/A, de 24 de julho). 

No artigo 44.º é feita referência à implementação do “Centro Público Internacional das 

Ciências do Mar”. 

No artigo 51.º é alterado o Anexo I - Índices remuneratórios da carreira docente, do art.º 85.º 

do “Estatuto do pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundários 

na Região Autónoma dos Açores”. 

No artigo 52.º vem estabelecida a “Compensação por impossibilidade de fornecer refeições 

escolares na Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira”. 

 

Por último, refira-se que a Proposta de Orçamento para 2018 observa o princípio do equilíbrio 

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

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

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

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

Autónoma dos Açores e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. 
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A Comissão Permanente de Economia deliberou, por maioria, dar parecer favorável à 

Proposta de Decreto Legislativo Regional do Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

para 2018, com o voto a favor do PS e as abstenções, com reserva de posição para Plenário, 

do PSD, CDS-PP e do BE. 

 

Ponta Delgada, 23 de novembro de 2017. 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito recebidos. 

 

                               O Presidente 

                    

 

_________________________         

    Miguel Costa  
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RELATÓRIO E PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 13/XI, 
RELATIVO AO PLANO ANUAL REGIONAL PARA 2018, E DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 

14/XI, RELATIVO AO ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA O ANO DE 2018. 
  

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 13 de 

novembro de 2018, 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 13/XI, relativo ao Plano Anual Regional para o ano 2018, e Decreto Legislativo 

Regional n.º 14/XI, relativo ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 

2018. 

As supramencionadas Propostas foram enviadas à Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho no dia 31 de outubro, com data limite de emissão de parecer sectorial 

e envio à Comissão de Economia até dia 15 de novembro de 2018. 

 

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_____________________________________________________________________________ 
As iniciativas do Governo Regional fundamentam-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.  

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.  
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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 2018, nas seguintes matérias: 

- Trabalho e Formação Profissional; 

 - Comunicação Social; 

- Ordenamento do Território; 

- Ambiente. 

Assim, no que se refere ao Plano, a análise da Comissão abrange o Projeto 1.3 “Emprego e 

Qualificação Profissional”  do Programa 1 – Empresas, Emprego e Eficiência 

Administrativa -, os Projetos 11.1 “Qualidade Ambiental” e 11.4 “Ordenamento do 

território” do Programa 11 - Ambiente e Energia - ,  o Programa 13 – Assuntos do Mar – e 

o Projeto   15.1 “Apoio aos Media”  do Programa 15 - Informação e Comunicação.  

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

Regional competentes em razão da matéria. 
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a) Audição do Vice-Presidente do Governo Regional 
 
O Vice-Presidente do Governo Regional iniciou a sua intervenção referindo que é difícil 

circunscrever a área do Trabalho relativamente à do 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. Referiu 

que uma vez que é de abordagem difícil pelo atrás referido fica ao dispor para 

esclarecimentos. 

O Presidente da Comissão, deputado Francisco Coelho, interveio para solicitar ao Vice-

Presidente que fizesse um balanço sobre o que tem sido a intervenção da Inspeção Regional 

do Trabalho. 

O Vice-Presidente respondeu referindo que no ano 2017 houve um aumento da intervenção 

daquela inspeção e que se pretende que continue no ano de 2018.  

 

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

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia iniciou a sua apresentação referindo 

que a proposta de Plano para o ano 2018 para o mar e zonas costeiras pretende responder 

aos princípios definidos no Programa do XII Governo Regional dos Açores e contribuir 

para a afirmação dos assuntos do mar como uma área de desenvolvimento e progresso da 

sociedade Açoriana. Que o Plano cobre duas grandes áreas de governança: a gestão 

costeira e marinha integrada, com implicações diretas na resposta aos riscos associados às 

alterações climáticas e ao ordenamento do espaço costeiro e marítimo; e a política do mar 

e conservação da biodiversidade marinha, afirmando a importância estratégica do mar 

para a Região, como motor do progresso e desenvolvimento socioeconómico 

ambientalmente sustentável. 

Referiu que pela sua transversalidade, é fundamental que as políticas relacionadas com o 

mar tenham uma perspetiva integrada, respondendo também aos instrumentos 

estratégicos setoriais, relacionados com a pesca, com a ciência e tecnologia, alterações 
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climáticas e conservação da natureza, turismo costeiro, em especial náutico e marítimo, 

entre outros aspetos do desenvolvimento de uma ‘sociedade azul’. 

Mencionou que o Governo dos Açores continuará a articular a sua política para o mar com 

as instâncias nacionais e europeias competentes, no quadro da Estratégia Nacional para o 

Mar e da Política Marítima Integrada. Que continuará a diligenciar esforços junto do 

Governo da República para afirmar as competências intrínsecas ao processo autonómico, 

em matéria de ordenamento e gestão dos recursos e dos ecossistemas marinhos, no 

território marítimo da Região, tal como consagradas na Constituição da República 

Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores 

(EPARAA). 

No que concerne à gestão das zonas costeiras aludiu que o Plano de 2018 permitirá 

continuar a investir, de forma expressiva, em intervenções de proteção, valorização e 

estabilização costeira, em áreas consideradas prioritárias, afetadas por fenómenos de 

erosão, resultado da dinâmica geológica, da ocupação antrópica e das alterações climáticas, 

que colocam em risco pessoas e bens. 

Informou que as ações incluídas no Plano permitirão principalmente finalizar empreitadas 

iniciadas e compromissos assumidos e preparar projetos e procedimentos durante o 

período de vigência do mesmo. Que permite também prosseguir à requalificação de 

portinhos e de zonas balneares, em estreita parceria com as autarquias e outras entidades 

interessadas. Que continuarão com o trabalho de identificação, avaliação e monitorização 

de zonas costeiras instáveis, em parceria com o Laboratório Regional de Engenharia Civil 

e com a Direção Regional do Ambiente. Que o Governo irá prosseguir também com o 

mapeamento das infraestruturas e com a caracterização das atividades humanas que 

ocorrem nas zonas costeiras. Que contempla, ainda, verbas para responder a necessidades 

de intervenção imprevisíveis decorrentes de intempéries e de outras situações 

extraordinárias. 

Ainda no âmbito da gestão das zonas costeiras, continuará o trabalho de monitorizar a 

qualidade das águas balneares, e de coordenar e apoiar a ação das entidades gestoras de 
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zonas balneares em todas as ilhas, assim como a comunicação com as entidades nacionais 

competentes na matéria, em especial relacionadas com a Bandeira Azul da Europa. 

Relativamente ao projeto monitorização, promoção, fiscalização e ação ambiental marinha, 

informou que irá ter início a segunda fase do Programa Estratégico para o Ambiente 

Marinho dos Açores (PEAMA II) para responder aos desafios decorrentes da política 

ambiental marinha regional e, concomitantemente, às obrigações decorrentes da 

implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM) e das Diretivas Aves e 

Habitats da Rede Natura 2000. Para esta ação, referiu contribuirão também os projetos 

europeus (Interreg MAC, entre outros instrumentos financeiros comunitários) já 

aprovados (PLASMAR, MARCET, LUMIAVES e MISTC Seas II), que envolvem a 

coordenação com outras entidades públicas e privadas da Madeira e das Canárias, no 

contexto da sub-região da Macaronésia e das Regiões Ultraperiféricas da Europa. 

Referiu que um novo projeto Europeu, também envolvendo os 3 arquipélagos, MarSP, irá 

permitir continuar o processo de implementação do sistema de ordenamento do espaço 

marítimo dos Açores, de forma inclusiva, e num quadro de gestão dinâmica, promovendo 

a participação pública de todos os interessados e utilizadores do mar. 

Disse que as atividades de promoção da literacia do oceano, em especial as iniciativas 

anuais SOS Cagarro e Açores Entre-Mares, a cooperação institucional, aos níveis regional, 

nacional e internacional em áreas consideradas estratégicas, e a organização e participação 

em reuniões e fóruns relacionados com a governação dos oceanos são, também, assuntos 

considerados no Plano. 

Referenciou a cooperação com as estruturas operacionais dos Parques Naturais de Ilha é 

fundamental para a valorização e a gestão da sua componente marinha e marítima, 

potenciando as atividades económicas não extrativas que se desenvolvem em áreas 

marinhas classificadas, no litoral das ilhas (i.e. atividades lúdicas e marítimo-turísticas; 

investigação, etc.), bem como para promover iniciativas de sensibilização e educação 

ambiental. 
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Finalmente, referiu que a Escola do Mar dos Açores terá em 2018 a sua fase final de 

infraestruturação, permitindo iniciar o processo de formação profissional no sector das 

atividades marítimas e que este investimento terá um papel fundamental no investimento 

previsto para 2018. 

De seguida interveio para pedidos de esclarecimento, o deputado Luís Garcia (PSD) que 

colocou várias questões ao SRMCT, nomeadamente: se está previsto, por parte do Governo, 

continuar a colocar os ficheiros no site  Estratégia Nacional para o mar; se há  zonas costeiras 

a serem monitorizadas, particularmente a da Lajinha, na ilha do Faial e qual o ponto da 

situação; se, uma vez que o Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores – 

PEAMA estava previsto ficar concluído em 2017, que consta no Plano 2018 é referente a 

uma segunda fase; se o Plano de  Ordenamento do Espaço Marítimo está concluído e se se 

pode ter acesso ao mesmo; se a Escola do Mar estará concluída e em funcionamento no 

próximo ano,  que cursos serão lá ministrados e quem é o responsável pela escola. 

A deputada Zuraida Soares (BE) questionou o SRMCT sobre o ponto da situação da 

negociação do Contrato Coletivo de Trabalho para a atividade piscatória. 

O deputado Jaime Vieira (PSD) questionou sobre o início da obra da orla costeira de Rabo 

de Peixe e se estão previstas outras intervenções na orla costeira da zona norte da ilha de 

São Miguel, nomeadamente na zona da freguesia de Calhetas, do Concelho da Ribeira 

Grande. 

O SRMCT tomou da palavra para responder às questões apresentadas dizendo que quanto 

aos ficheiros integrados no site da Estratégia Nacional para o Mar já há muitos concluídos 

outros ainda não, no entanto a sua integração está para breve. Referiu dever-se ao facto de 

a Estratégia Regional para o Mar envolver muitas áreas. Quanto às orlas costeiras disse 

derem uma preocupação constante da SRMCT, que tem acompanhado a situação em 

conjunto com o LREC. Quanto à zona da Lajinha disse estar a ser monitorizada mas 

informou que a verba do Eixo do PO para esta matéria está esgotada e tem de se recorrer ao 

Plano Regional para essas situações e que a prioridade tem sido a proteção de pessoas e 

bens. Quanto ao PEAMA informou que se refere a uma segunda fase uma vez que está a 
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ser cientificamente estudado para se poderem tomar todas medidas. 

Quanto ao Plano de  Ordenamento do Espaço Marítimo referiu estar a ser desenvolvido e 

que está quase em fase de conclusão, ficando disponível logo que concluído. 

Quanto à Escola do Mar informou que ficará concluída em 2018, que quem a coordena é a 

Direção Regional dos Assuntos do Mar. Informou também que a Universidade dos Açores 

é parceira da Escola, bem como a Escola Náutica e a Câmara municipal da Horta. No 

entanto, a Escola está ainda a aguardar a resposta, quanto às parcerias, do Ministério da 

Ciência, que é quem tutela a Universidade dos Açores e a Escola Náutica. Informou ainda 

que o programa formação de operadores marítimos será um dos primeiros a ser ministrado. 

O SRMCT, relativamente à questão apresentada pela deputada Zuraida Soares, informou 

que o Governo Regional sobre o processo negocial do Contrato Coletivo de Trabalho para 

a atividade piscatória tem sido um “facilitador” e não um negociador direto. Tem 

acompanhado o processo de negociação que decorre entre a Federação das Pescas e os 

Sindicatos do Setor, no sentido de assegurar que o enquadramento legal seja cumprido, e 

que o Governo disponibilizou um Jurista para acompanhar o processo. Informou também 

que têm sido promovidas ações de esclarecimento e debate junto comunidade piscatória em 

todas as ilhas com a participação da Federação das Pescas, dos Sindicatos, dos Pescadores 

e da Direção Regional. Referiu que no momento já há um esboço de Contrato Coletivo que 

está a ser analisado pelos Sindicatos. 

Quanto às questões apresentadas pelo deputado Jaime Vieira informou que a obra da orla 

marítima de Rabo de Peixe vai iniciar-se no ano 2018, mas que durante o Inverno serão só 

feitos os trabalhos  na parte terrestre da orla, por questões óbvias, que têm a ver com as 

condições climatéricas próprias do Inverno. A parte dos trabalhos na zona marítima será 

feita no Verão. Quanto à orla marítima das Calhetas, do Concelho da Ribeira Grande, a 

informação existente neste momento é que não há perigo eminente, no entanto o Governo 

está a acompanhar, sendo que a prioridade é a segurança de pessoas e bens. 

O deputado Paulo Parece (PSD) interveio questionando sobre o andamento dos trabalhos 

que estão a ser feitos na orla costeira da ilha de Santa Maria, nomeadamente no lugar da 
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Maia, se a movimentação de “massas” está a ser monitorizada e, considerando que a estrada 

de acesso, devido às obras, ficou em mau estado, se o Governo pensa intervir naquela 

estrada. 

O deputado José Contente (PS) questionou o SRMCT se em caso de avaliações feitas pelo 

LREC se tiver que proceder a realojamentos de pessoas para locais mais seguros a Secretaria 

Regional terá essa avaliação em consideração. 

O deputado Rui Martins (CDS) interveio perguntando se relativamente à Escola do Mar 

estava previsto cursos para operadores turísticos e também para pescadores, como 

inicialmente previsto e se a equivalência dos cursos ministrados seria de nível IV ou V. 

Questionou também sobre o andamento do projeto de aquacultura previsto em 2017 e não 

concretizado. 

O SRMCT tomou da palavra para responder às questões apresentadas. Quanto às questões 

expostas pelo deputado Paulo Parece disse que a obra do porto da Maia encontra-se parada 

devido ao facto de no Verão uma obra daquele tipo levantar muita poeira e, para não 

prejudicar a época balnear, decidiu-se interromper a mesma, no entanto continua parada 

por, em Santa Maria, neste momento, não haver pedra para terminar a obra, mas que a 

mesma será concluída no ano 2018. Quanto à monotorização das “massas” está a ser 

devidamente acompanhada. Relativamente à estrada disse que a sua pavimentação será 

reposta quando terminarem as obras.  

Relativamente à questão do deputado Jose Contente informou que no passado existiram 

realojamento que advieram de avaliações considerados pelo LREC e que continuarão a ser 

efetuados sempre que a situação assim o ditar. 

Quanto às questões do deputado Rui Martins informou que na Escola do Mar serão 

ministrados cursos certificados para as atividades marítimas, quer os de operadores 

turísticos, quer os de pescador. Quanto ao nível do curso para operadores de atividades 

marítimas atualmente são de nível quarto e continuarão a ser. Informou que formação para 

pescadores continuará a ser descentralizada e em contexto de trabalho. Mas que no caso dos 

cursos de maior complexidade, de que é exemplo o curso de Mestre, serão ministrados uma 
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parte na escola outra em contexto de trabalho. Relativamente à Aquacultura realmente 

havia uma verba no Plano de 2017 que lhe era destinada e que no Plano de 2018 não consta, 

explicou que se deve ao facto de ainda não haver uma decisão sobre a sua localização e que 

se encontram em negociações com a COFACO para a sua instalação na antiga fábrica 

daquela empresa. 

 

c) Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo  
 
A criação da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, no âmbito da presente 

XII legislatura, é fruto de uma reflexão cuidada e da preocupação do Governo dos Açores 

em potenciar o crescimento económico do arquipélago, salvaguardando o vasto 

património ambiental. 

Quanto à proposta de Plano para 2018 para os setores da Energia, Ambiente e Turismo a 

mesma mostra a preocupação do Governo dos Açores em potenciar o crescimento 

económico da Região através da atividade turística, ao mesmo tempo que, apresenta uma 

oferta ambiental impar, aliada à sustentabilidade energética - estratégia bem presente 

nesta anteproposta do Plano Anual de 2018. 

No que diz respeito a matérias ambientais, referiu que o Plano de 2018 vem reforçar a 

aposta do Governo dos Açores nesta área de governação, garantindo, assim, que este e 

outros pilares da sustentabilidade, a económica e a social, se encontram concertados e 

enformam o desenvolvimento da Região. 

Neste sentido, o Plano enfoca o investimento de cerca de 20M€ dirigidos ao Ambiente, 

prosseguindo uma política ambiental que resulta de uma estratégia empreendida há mais 

de uma década, bem como do trabalho entretanto desenvolvido, que dotou a Região dos 

instrumentos e estruturas necessários para encarar os novos desafios que atualmente são 

colocados, particularmente ao nível da qualidade ambiental, da conservação da natureza, 

dos recursos hídricos e do ordenamento do território. 
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Disse que os projetos concluídos recentemente ou em execução são exemplos de 

investimentos integrados numa política ambiental que tem sabido aplicar de forma 

cuidada e integrada os fundos comunitários que tem disponíveis. 

Destacou projetos como a requalificação da rede hidrográfica com cerca de 10M€, gestão 

de resíduos (entre selagens de aterros e equipamentos para centros de processamento) com 

cerca de 6M€, e, ainda, o desenvolvimento e a promoção dos Centros Ambientais, com 

cerca de 3M€. 

Referenciou que a qualidade ambiental continua a ser uma aposta estratégica do governo, 

com particular incidência nos resíduos, através do cumprimento das metas delineadas no 

Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, mas também uma aposta 

continuada na prevenção quantitativa e qualitativa dos resíduos produzidos e na 

diminuição dos impactos ambientais dos produtos ao longo do seu ciclo de vida e na sua 

valorização.  

Referenciou também que a rede de monitorização da qualidade do ar dos Açores, 

disponibilizando online os dados das respetivas estações, e a monitorização regular e a 

atualização anual das cartas de risco de infestação por térmitas da madeira seca e com os 

projetos de eliminação e controlo das térmitas subterrâneas, merecem uma particular 

ênfase. 

Considerou que as alterações climáticas são um dos maiores desafios com que a 

Humanidade se depara no século XXI, com efeitos especialmente gravosos nos territórios 

e nas comunidades um pouco por todo o mundo. Aludiu que os Açores identificaram esta 

temática como um dos principais desafios para o seu desenvolvimento e têm vindo a 

trabalhar na definição de uma política que lhe permita encarar seriamente os desafios e as 

oportunidades que advêm deste fenómeno.  

Informou que nesta sequência, como forma de operacionalizar a Estratégia Regional para 

as Alterações Climáticas, o Governo Regional determinou a elaboração do Plano Regional 

para as Alterações Climáticas, plano que terá o início de implementação em 2018. 
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Disse que entre os principais recursos do arquipélago, que alavancam o seu 

desenvolvimento económico, estão a natureza, a bio e a geodiversidade, cuja combinação 

harmoniosa resulta numa paisagem verdadeiramente impar que importa salvaguardar e 

potenciar. Assim, a aposta nestas áreas terá continuidade em 2018, através da 

implementação dos planos de gestão dos Parques Naturais de Ilha e das Reservas da 

Biosfera, bem como da prossecução e incrementação de ações de recuperação de espécies 

e habitats, para além da conclusão e promoção da Rede Regional de Centros Ambientais.  

Referiu que outra das áreas que tem merecido especial atenção, desde há muito tempo, é a 

dos recursos hídricos, onde o Governo prosseguirá com a sua monitorização qualitativa e 

quantitativa e atuaremos sobre a origem dos nutrientes que afluem às massas de água das 

lagoas e desenvolverá técnicas de combate ao processo de eutrofização, enquanto massas 

de água que possuem ecossistemas particularmente sensíveis, reservas de água e 

marcantes elementos paisagísticos.  

Referenciou também que o Governo irá continuar a monitorizar regularmente e executar 

a manutenção da rede hidrográfica, promovendo intervenções de renaturalização e 

reperfilamento das linhas de água e de controlo ou retenção de caudais, com vista à 

segurança de pessoas e bens. Que dará continuidade a um adequado planeamento e 

mecanismos de intervenção ao nível do território, que passam pelo desenvolvimento de 

sistemas de monitorização e alerta de riscos naturais, através da atualização da Carta de 

Ocupação do Solo e o arranque do processo de elaboração do Cadastro Predial das Áreas 

Sensíveis. 

De seguida interveio a deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) que apresentou 

várias questões, nomeadamente sobre: o que tem sido feito na Região quanto à prevenção 

de resíduos; o que se fez no último ano quanto a ações de combate a plantas invasoras; o 

que está previsto quanto às instalações Centros de Processamento de Resíduos; a 

operacionalização da “linha” relativa à ação 11.1.11 (SOS Ambiente) e para quando a sua 

implementação. Ainda relativamente aquela ação se, com a operacionalização da linha, 

não haverá necessidade de um aumento do numero de vigilantes da natureza; o que foi 
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feito quanto à ação 11.2.2 (Planos de Gestão dos Parques Naturais de Ilha e Reserva da 

Biosfera) uma vez que esta ação já constava do Plano de 2017, e para quando a sua 

conclusão; quem está a desenvolver a medida da ação 11.2.4 (Gestão e Recuperação de 

Espécies e habitats Prioritários); qual o cronograma previsto e quem está a implementar a 

ação 11.2.19 (Cartas de desporto na Natureza); por fim se os 61 hectares previstos na ação 

11.3.7 (Florestação na bacia hidrográfica da lagoa das Furnas) são os mesmos do ano 

anterior e se sim porquê o acréscimo de valor. 

A SREAT tomou da palavra para responder dizendo que no que concerne à prevenção de 

resíduos o Governo investiu nas sete ilhas de menor dimensão, com diversas ações, que 

foram feitas quer pelos municípios, quer pelo próprio Governo. Quanto ao trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido de combate às plantas invasoras o mesmo tem sido feito em 

diversas ilhas, em parceria com as autarquias. Ainda não foi possível a sua erradicação 

total. Quanto às instalações e equipamentos dos centros de processamento de resíduos o 

que está previso em 2018 é a aquisição de duas enfardadoras (enfardamento em rolo) para 

mais facilmente serem transportados para a ilha Terceira. Quanto à linha SOS Ambiente 

vai ser gerida através dos Bombeiros da Madalena do Pico, ficando em princípio, no 

próximo mês de janeiro operacional, informou também que, não obstante o previsto, já 

existe em funcionamento o site “na minha ilha” para dar resposta às questões. 

Relativamente ao aumento do número de vigilantes da natureza não será necessário uma 

vez que em 2017 houve um aumento de cerca de trinta vigilantes para quarenta vigilantes. 

Quanto aos Planos de gestão dos parques naturais da biosfera os mesmos deverão ficar 

concluídos durante o ano de 2018. Quanto há entidade que fará a gestão e recuperação de 

espécies e habitats prioritários será a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

através da Direção Regional do Ambiente. Quanto às cartas de desporto na natureza são 

da responsabilidade da Direção Regional do Ambiente que está a preparar as 

candidaturas, bem como o seu cronograma. Finalmente quanto à florestação de 61 hectares 

na bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas, utilizando exclusivamente espécies endémicas 
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corresponde a 250 mil pés de árvores. Será efetuado no prazo de 18 a 24 meses, o valor de 

2017 corresponde ao início. Informou que neste momento já se iniciaram os trabalhos. 

O deputado Rui Martins questionou a SREAT sobre o prazo de resposta para as pessoas 

que utilizam a funcionalidade o site “na minha ilha”. 

A SREAT respondeu dizendo que no momento não disponha da informação, mas que tem 

conhecimento que o site é bastante utilizado e contém muita informação e de que existem 

estatística de que as questões são reportadas. 

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

Parlamentares 
 

O SRAPAP iniciou a sua intervenção referindo o Plano Anual para o Ano 2018 prevê no 

Programa 15 – Informação e Comunicação – apoio à Comunicação Social privada. 

Informou que neste momento as candidaturas ao PROMEDIA já estão encerradas e que a 

Comissão de Acompanhamento reunirá brevemente. Informou ainda que o Jornalista José 

Gabriel Ávila é quem preside à Comissão. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS deu o seu parecer favorável atendendo à análise dos 

documentos apresentados, assim como das audições dos membros do Governo Regional 

se depreender permitirem os mesmos a prossecução dos objetivos traçados no Programa 

do Governo e nos compromissos eleitorais assumidos pelo Partido Socialista. 

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

posição para Plenário.  
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 
_____________________________________________________________________________ 

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

de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho deliberou: 

 
1. Com o voto favorável do Partido Socialista  quanto à iniciativa e as abstenções com 

reserva de posição para Plenário do PSD, do CDS-PP e do BE , emitir parecer 

favorável à aprovação da Proposta de Plano Anual Regional para 2018, nas áreas de 

competência da Comissão. 

2. Com o voto favorável do Partido Socialista quanto à iniciativa  e as abstenções com 

reserva de posição para Plenário do PSD, do CDS-PP e do BE, emitir parecer 

favorável à aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2018, nas áreas de 

competência da Comissão. 

O presente relatório setorial vai ser remetido à Comissão de Economia. 

 

Ponta Delgada, 15 de novembro de 2017 

A Relatora 

 

Maria da Graça Silva 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente, 

 
Francisco Coelho 
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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu nos dias 13 e 14 de novembro de 

2018, 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 o Plano Regional Anual e de 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2018, 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 163.º e 164.º do Regimento da 

mesma Assembleia, em conjugação com o disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro. 

O Plano Regional Anual e de Orçamento para a Região Autónoma dos Açores para 

2018 deram entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 31 de 

outubro de 2017. Por despacho da Sra. Presidente da Assembleia, a apreciação em sede das 

Comissões Permanentes foi agendada para os dias 13 e 14 de novembro de 2018, 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 88.º da Lei n.º 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 

n.º 1 do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa, em conjugação com o disposto 

nas alíneas b) e c) do artigo 34.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores. 

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

enquanto conjunto de instrumentos e programação de investimento público, e respetiva 

preparação, elaboração e aprovação, execução, avaliação e fiscalização, no âmbito institucional 

da Região, foi estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2002/A, de 28 de maio. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

 A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação e emissão de 

parecer sobre o Plano Regional Anual e de Orçamento para 2018, no âmbito das suas áreas de 

competência específica, elencadas na alínea iii) do artigo 1.º da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 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”. 

 

 Secretária Regional da Segurança 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”. 

 

 Secretário Regional da Educação e Cultura, no âmbito do Objetivo “Reforçar a 

Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades”, Programa 6 – 

“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”. 
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CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 Com o Plano para 2018 dá-se continuidade a 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 2018. Conforme a legislação aplicável, este Plano Regional 

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 € 753.074.491. 

A análise da proposta do Plano Regional Anual e de Orçamento referente a 2018, 

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 20,8% do valor global do investimento público) e “Fomentar o 

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

Empreendedorismo” (que representa 52,8%), 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 

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 2018, referente aos objetivos e programas da área de competência 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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Quadro I 

Plano Anual para 2018 

(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 
156.531.131 150.257.131 6.274.00 

6. Educação, Cultura e Desporto 68.712.091 64.912.091 3.800.000 

7. Juventude 2.382.500 2.008.500 374.000 

8. Desenvolvimento do Sistema de Saúde 27.224.769 27.224.769  

9. Solidariedade Social 36.956.064 34.856.064 2.100.000 

Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados 

no Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo 
397.823.947 177.638.686 220.185.261 

5. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 13.517.273 8.067.273 5.450.000 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

 

 A apresentação sectorial incidiu sobre as audições realizadas pela Comissão aos 

membros do Governo Regional, tendo por base a exposição efetuada por cada um dos 

Governantes, assim como a análise dos projetos e ações trazidos a debate pelos deputados 

regionais. 

Apresenta-se igualmente, para os programas e projetos previstos para cada área 

sectorial, um quadro síntese elucidativo dos investimentos previstos. 

 

Programa 7 – “Juventude” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

7. Juventude 2.382.500 2.008.500 374.000 

7.1. Juventude 2.382.500 2.008.500 374.000 
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Audição do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares 

(SRAPAP): 

A audição iniciou-se com a o SRAPAP a explicar as ações a desenvolver dentro de cada 

ação no Plano realçando uma plataforma digital que congregue a informação sobre o 

voluntariado jovem, a manutenção do Parlamento Jovem que envolve todas as escolas dos 

Açores, o programa Antes De Me Discriminares Conhece-me em parceria com a Associação 

Novo Dia, realçou a concurso LAB Jovem que será alargado às Escolas e que terá como tema 

em 2018 “Eficiência Energética”, o programa Põe-te Em Cena, através de projetos das próprias 

Associações Juvenis e a parceria no projeto Walk and Talk. Realçou ainda o incentivo à 

formação para a educação empreendedora em parceria com todas as escolas dos Açores, o 

Concurso Regional IdeiAçores, o Projeto Inspira-te, Aprende e Age, a realização de 

conferencias, fóruns e seminários através do Conselho de Juventude dos Açores e outras 

Associações sempre na temática da juventude. Realçou a importância do programa Ocupação de 

Tempos Livre informando que será alterado o regulamento para que se possa aproximar o 

programa à realidade de hoje, do projeto Entra Em Campo que aloja os Campos de Férias 

formativos e que suscita a formação informal dos jovens. Realçou a importância do 

Observatório da Juventude em parceria com Universidade dos Açores e a vontade de 

desenvolver programas de juventude com as regiões da macaronésia bem como a parceria com 

as Academias da Juventude com enfoque no Gabinete de Apoio à Juventude. 

Relativamente às Pousadas da Juventude realçou o inicio das obras da Pousada de 

Juventude de Ponta Delgada no inicio de outubro do corrente ano. 

Realçou ainda o incentivo à mobilidade com o Cartão Interjovem que inclui a operação 

marítima e operação aérea, o programa Bento de Gois para o desenvolvimento de projetos no 

âmbito de enriquecimento cultural, o apoio ao associativismo jovem em parceria com as 

associações juvenis na Região, o InfoJovem que pretende reformular o método de comunicação 

da Direção Regional da Juventude. 

Por fim quis mostrar a vontade existente de permanente atualização e refrescamento dos 

programas de Juventude nos Açores, em parceria com todos os agentes desta área e que 

permitirão um melhor enquadramento com aquelas que são as suas próprias pretensões, tendo 

sempre por base mais empregabilidade, mais qualificação e mais participação cívica. 

A Deputada Mónica Seidi questionou sobre a saída do plano do programa Prepara o Teu 

Regresso a Casa e questionou também sobre o desporto e juventude e o turismo jovem ao que o 

SRAPAP informou que estas ações estão previstas na ação Incentivo à Mobilidade dos Jovens. 
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Questionou sobre a ação 7.1.7 e se estava prevista revisão do DLR que sustenta esta 

ação, ao que o SRAPAP respondeu dizendo que está a decorrer uma consulta às Associações, 

Conselhos de Ilha e organizações partidárias de juventude com a finalidade de reformular o 

DLR para melhor enquadrá-lo. 

Questionou também porque a ação 7.1.9 baixa dez mil euros, ao que o SRAPAP 

respondeu que retiraram o programa porque a forma como estava implementado não era o mais 

correto e pretendem reformulá-lo. Fez referência ao Encontro Nacional de Estudantes Açorianos 

sendo objetivo criarem-se mecanismos para que os estudantes açorianos tenham acesso à 

informação e aos apoios disponíveis para que optem por regressar aos Açores. Acrescentou 

também que está prevista uma parceria com uma Associação para fomentar e promover a 

criação de eventos que promovam a Região e o regresso aos Açores nos estudantes deslocados. 

Relativamente ao Sistema de Incentivo às Associações Juvenis informa que há um requisito 

para quem promove os Açores no continente no espectro universitário. Questionou ainda sobre 

a ação 7.1.10 já que a mesma perde cinco mil euros, questionando se as reuniões anunciadas 

com o Secretário de Estado da Juventude foram consequentes, ao que o SRAPAP afirmou que 

já ocorreram as reuniões e que se pretende reforçar os apoios comunitários para os Açores para 

além de que, já está a decorrer a promoção do Erasmus+ havendo um reforço nesse sentido. 

Questionou também se a Região participou nas reuniões de decisores políticos ao que o 

SRAPAP respondeu que não aconteceu por opção externa ao Governo Regional. Questionou se 

o encontro de Associações Juvenis se realizou e quantas associações participaram, ao que o 

SRAPAP respondeu que irá ocorrer no fim-de-semana de 17 a 19 de novembro na sede da 

Associação Uno Jovens com 50 dirigentes associativos da Região. Questionou sobre o porquê 

do Observatório da Juventude não ter site atualizado, ao que o SRAPAP respondeu que não tem 

conhecimento, pois a manutenção do site não é da responsabilidade do Governo, mas que vai 

ver o que se passa. Relativamente ao programa Prepara o Teu Regresso a Casa perguntou sobre 

o que aconteceu em 2017 e o SRAPAP respondeu que o montante gasto em 2017 foi utilizado 

para apoio o Encontro Nacional de Estudantes Açorianos. 

O Deputado Rui Martins perguntou se o Governo faz intenções de alargar a rede de 

pousadas, ao que o SRAPAP informou que o Governo dos Açores tem uma rede de 5 pousadas 

e que não está fechada porque esta rede deve ser adaptada consoante as oportunidades de 

parcerias e financiamento. 
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Programa 9 – “Solidariedade Social” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

9. Solidariedade Social 36.956.064 34.856.064 2.100.000 

9.1 Apoio à Infância e Juventude 6.627.743 6.627.743  

9.2 Apoio à Família, Comunidade e Serviços 14.761.339 12.661.339 2.100.000 

9.3 Apoio aos Públicos com Necessidades 

Especiais 
5.517.575 5.517.575  

9.4 Apoio a Idosos 8.555.961 8.555.961  

9.5 Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social 

e Combate à Pobreza 
1.493.446 1.493.446  

 

Audição da Secretária Regional da Solidariedade Social (SRSS): 

A audição iniciou-se com a SRSS informando de que o Programa 9 representa 62% do 

investimento total da Secretaria Regional da Segurança Social, correspondendo a cerca de trinta 

e sete milhões de euros tendo fundamentalmente 4 propósitos: dar cumprimento aos 

investimentos previstos no PO 2020, a introdução de novas ações que permitam a manutenção 

das respostas existentes, criar novas respostas e/ou alteração das existentes,  reforçando a 

dotação para projetos inovadores e o de manter o esforço aos rendimentos das famílias, através 

do abono de família e do Complemento Regional de Pensão. 

A Deputada Mónica Seidi questionou sobre o motivo do aumento de verbas na ação 

9.1.5, ao que a SRSS respondeu dizendo que é referente à empreitada de reabilitação do Jardim 

de Infância. Questionou também sobre o porquê da alteração de verbas da ação 9.1.6, ao que a 

SRSS respondeu dizendo que esta é uma obra que já está a decorrer. Questionou sobre o porquê 

da verba para o Lar Infância e Juventude da Praia da Vitória, ao que a SRSS informou que esta é 

uma obra concluída, mas que estavam a aguardar chegada do equipamento. Questionou sobre se 

a ação referente à defesa e promoção dos direitos das crianças são para o Comissariado dos 

Açores para a Infância tendo a SRSS respondido que sim. E questionou porque a SRSS insiste 

em manter a verba destinada à iniciativa privada, ao que a Secretária Regional respondeu 

dizendo que esta verba resulta de um programa que está legislado e que até agora corresponde a 
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duas iniciativas ligadas à área dos idosos e que o programa prevê que se mantenham até ser 

extinta a valência privada. 

O Deputado Rui Martins solicitou ponto de situação sobre o Centro intergeracional 

previsto na ação 9.2.10, ao que a SRSS respondeu dizendo que estava previsto, mas que por 

motivo de atrasos de projetos de especialidade houve necessidade de ajustar o financiamento às 

necessidades, informando ainda que já há condições de se proceder à reabilitação do edifício 

existente. Questionou também sobre se há perspetiva de investimento na figura do Cuidador 

Informal e se há perspetiva de alargar a formação, ao que a SRSS respondeu dizendo que não há 

ação do Plano, mas que há rubricas que não tendo a ver com infraestruturas preveem a formação 

destas pessoas como já ocorreram e que há perspetivas de alargamento, fazendo referência ao 

ponto 9.5.4 que abrange esta pretensão e também ao Programa de Governo que tem previsto o 

Estatuto do Cuidador. Questionou ainda sobre se a verba destinada aos cuidados continuados 

inclui também verba para os cuidados paliativos, ao que a SRSS respondeu esclarecendo que os 

cuidados continuados são tutelados pela Secretaria Regional da Saúde e que a Secretaria 

Regional da Segurança Social tem um papel complementar, ou seja, os serviços são 

cofinanciados pela Secretaria Regional da Segurança Social já que esta assegura algumas 

valências em Santas Casas. Acrescentou ainda que, sendo os cuidados paliativos cuidados 

hospitalares, são, por isso, financiados totalmente pela Secretaria Regional da Saúde. 

A Deputada Maria João Carreiro questionou sobre onde está alocada a verba destinada à 

Educação Parental, ao que a SRSS reagiu dizendo que a Educação Parental não se esgota nas 

famílias e que já foi providenciada Educação Parental nas escolas e também em instituições, 

confirmando que a verba em questão está incluída na ação 9.5.3. Questionou também sobre o 

que se pretende com a alteração do Art.º 50 do Orçamento da Região para 2018 que prevê uma 

alteração do Estatuto do Ensino Particular ao que a SRSS respondeu dizendo que o Governo 

Regional dos Açores, bem como o Grupo de Trabalho realizado pela ALRAA no âmbito da 

Comissão de Assuntos Sociais, na Legislatura passada, concluiu que era pertinente a alteração 

das idades máximas nos ATL e esta alteração pretende cumprir esta recomendação adaptando as 

idades. Acrescentou ainda que neste momento existem três projetos piloto na Horta, em São 

Miguel e na Terceira e que terá de haver um ajuste do DLR bem como das próprias atividades 

dos ATL. Por fim questionou se a ação 9.5.3 seria só para projetos de intervenção vocacionados 

para a parentalidade, ao que a Sra. Secretária respondeu dizendo que também inclui outras 

valências. 
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O Deputado Rui Martins voltou a intervir para questionar sobre quando se poderá ter 

acesso à Estratégia de Combate a Pobreza, ao que a SRSS respondeu dizendo que o documento 

já existe e que o que foi anunciado foi o lançamento para discussão pública em novembro sendo 

isso que irá acontecer. Salientou também que esta estratégia não é inteiramente da Segurança 

Social mas sim uma ação transversal a todo o Governo e a toda a sociedade. 

A Deputada Mónica Seidi questionou sobre a origem da verba para o Complemento 

Regional de Pensão, ao que a SRSS respondeu que esta verba é inteiramente do Orçamento da 

Região e que está prevista uma alteração de legislação para que ninguém fique de fora com a 

alteração de outra legislação, com a introdução do novo suplemento para a Inclusão Social. 

Questionou também sobre a ausência de rubrica para a listas de espera única nos lares, que 

estruturas se pretende criar na ação 9.5.7. e se a auscultação para a estratégia de combate à 

pobreza prevê a auscultação da Cáritas da Ilha Terceira e do Banco Alimentar, ao que a SRSS 

respondeu que a lista de espera única não tem custos, a não ser a eventual criação de um 

programa informático. Em relação à ação 9.5.7 esclareceu que, por exemplo, os polos de 

violência doméstica são financiados por esta ação. No que diz respeito ao processo de 

auscultação sobre a Estratégia de Combate à Pobreza, a SRSS esclareceu que este foi aberto a 

todos e qualquer um que queira participar e que a Cáritas da ilha Terceira até mostrou interesse 

em participar nessa auscultação, e que poderá fazer quando o documento for colocado à 

discussão pública. Relativamente ao Banco Alimentar a situação é a mesma, sendo sua opinião 

que não poderá haver combate à pobreza excluindo estas valências. 

A audição terminou com a SRSS a informar que o Governo Regional dos Açores 

pretende que esta estratégia de combate à pobreza seja o mais abrangente possível e apelou à 

participação de todos. 

 

 

Programa 5 – “Investigação, Desenvolvimento e Inovação” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

5. Investigação, Desenvolvimento e Inovação 13.517.273 8.067.273 5.450.000 

5.1 Programa de incentivos ao sistema científico e 

tecnológico dos Açores 
8.206.973 2.756.973 5.450.000 

5.2 Ações de Valorização e Promoção da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 
103.000 103.000  
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5.3 Iniciativas, Projetos e Infraestruturas de Base 

Tecnológica 
1.245.000 1.245.000  

5.4 Construção dos Parques de Ciência e 

Tecnologia 
3.962.300 3.962.300  

 

 

Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT): 

A audição iniciou-se com o SRMCT a apresentar as linhas gerais do programa sob a sua 

alçada destacando a internacionalização da investigação de forma a projetar a investigação 

açoriana, a transposição da investigação para as empresas da região, a promoção da educação 

para a ciência. Destacou também programas mobilizadores, programas de internacionalização e 

operacionalização que contribuam para o desenvolvimento dos Açores. 

Relativamente à parte aeroespacial realçou a captação de investimentos para a Região, a 

melhoria de estação de Santa Maria de forma integrada no programa PROVA 3, a presença dos 

Açores em redes internacionais e a cooperação entre centros de investigação e empresas através 

do Açores 2020. Destacou a necessidade de valorização de produtos e sistemas existentes bem 

como a valorização económica da investigação. 

Salientou também a continuidade dos parques de ciência e tecnologia que em 2018 será 

acrescida do projeto TERINOV e mais um edifício no NONAGON. Salientou também o 

investimento da formação avançada em programação bem como o lançamento das bases para 

um quadro de referência na área tecnológica. 

O Deputado Rui Martins interveio para mostrar que na sua opinião as verbas definidas 

em orçamento não são suficientes para manter a tripolaridade da Universidade dos Açores 

fazendo referência aos custos fixos avultados do polo da Horta e à falta de propinas referentes a 

licenciaturas por falta de procura. O SRMCT respondeu dizendo que o Governo Regional dá 

grande importância à tripolaridade da Universidade dos Açores e por isso é que define os 

trezentos e cinquenta mil euros com esta finalidade e realçou que a tutela da Universidade é do 

Governo da República sendo este apoio uma quantia importante e bastante significativa. 

O Deputado Luis Rendeiro interveio para questionar sobre quantas e quais as verbas 

para a parte aeroespacial e em que ilhas será desenvolvido e também questionou sobre o que o 

Governo prevê fazer com o investimento na infraestrutura TERINOV. O SRMCT, sobre o 

aeroespacial informa que o ponto 5.3.2 resume as verbas definidas para este setor 

nomeadamente as despesas para a antena de PERTH em Santa Maria, a criação da Associação 
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RAGE que está desenhada para permitir a sociedade a outros centros a nível nacional com vista 

à busca de fundos internacionais para o desenvolvimento de projetos, realçando que nesta verba 

se prevê a contratação de mais duas pessoas. Relativamente ao AIRCENTER informou que este 

é um processo de maior prazo e que envolve vários países. Acrescentou que não sendo um 

processo fácil é um processo que continua a decorrer e, não retirando a possibilidade de 

aparecerem projetos decorrentes deste percurso, a materialização do próprio AIRCENTER 

poderá ocorrer para lá de 2020. Relativamente ao TERINOV o SRMCT disse que já está a ser 

planeada a fase seguinte.  

A Deputada Sónia Nicolau questionou sobre o que será o trabalho da EMAESPAÇO, 

qual a razão do novo investimento para o segundo edifício NONAGON e sobre quais são as 

áreas de intervenção e qual o público alvo para o plano para a promoção da cultura cientifica. O 

SRMCT diz que a EMATSAT já mostrou interesse e que a localização geográfica da Região é 

muito boa realçando que a massificação de tecnologia aeroespacial permitirá a prestação de 

serviços a partir dos Açores. Relativamente ao EMAESPAÇO afirma que é uma característica 

técnica que tem correspondido às exigências esperadas. Acrescentou ainda que o Governo 

Regional tem, juntamente com o Governo República, referenciado algumas possíveis 

infraestruturas para serem utilizadas como centro de dados. Relativamente ao NONAGON 

informou que o segundo edifício será vocacionado para a desenvolvimento cientifico e 

tecnológico já que se chegou à necessidade e possibilidade de se poder avançar com esse 

projeto. No que diz respeito à cultura cientifica fez referencia dos apoios aos centros de ciência 

dedicados aos mais jovens afirmando que são para continuar e deu como exemplo os concursos 

CANSAT e outros eventos direcionados a públicos mais jovens. Acrescentou que o plano para a 

promoção cientifica é dedicado também aos mais jovens, também em parcerias com outros 

departamentos do Governo Regional como a Secretaria Regional da Educação e Cultura. Falou 

da importância dos portais de ciência dos Açores, da valorização dos Espaços TIC havendo, 

aqui, a necessidade de repensar os próprios espaços. 

A Deputada Maria João Carreiro solicitou explicação sobre a redução da verba dos 

pontos 5.1.4 e 5.2.2, ao que o SRMCT disse que as despesas do 5.1.4 são despesas estimadas 

para 2018 e que fazem referência a participações em reuniões, publicações cientificas, projetos 

de desenvolvimento de informação nas TIC e que houve a necessidade de reforçar outras ações 

como por exemplo à área do aeroespacial. Relativamente ao ponto 5.2.2 o SRMCT informou 

que está em curso a revisão através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia não estando 
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ainda concluída incluindo esta ação outras iniciativas. De qualquer modo estará totalmente 

finalizada em 2018. 

O Deputado Luis Rendeiro interveio para solicitar informações sobre o que está previsto 

para os radares meteorológicos ao que o SRMCT informou que não é do Governo Regional, 

mas sim do Governo da República e do IPMA. Relativamente à Terceira informou que no final 

do mês será cedido o terreno ao IPMA para que este recorra a fundos comunitários para a 

montagem do radar naquela ilha. Relativamente a outros radares acrescentou que o Governo 

Regional está em contacto com o IPMA para a instalação de um radar no Pico da Barrosa em 

São Miguel. 

 

Programa 6 – “Educação, Cultura e Desporto” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

6. Educação, Cultura e Desporto 68.712.091 64.912.091 3.800.000 

6.1 Construções Escolares 24.772.149 23.922.149 850.000 

6.2 Equipamentos Escolares 350.000 350.000  

6.3 Apoio Social 10.600.000 10.600.000  

6.4 Desenvolvimento do Ensino Profissional e apoio às 

Instituições de Ensino Privado e Formação 
5.691.500 3.891.500 1.800.000 

6.5 Tecnologias da Informação 360.000 360.000  

6.6 Projetos Pedagógicos 2.743.133 2.743.133  

6.7 Dinamização de Atividades Culturais 2.725.000 2.725.000  

6.8 Defesa e Valorização do Património Arquitetónico e 

Cultural 
10.739.909 10.739.909  

6.9 Atividade Física Desportiva 780.000 780.000  

6.10 Desporto Federado 7.840.000 6.690.000 1.150.000 

6.11 Infraestruturas e Equipamentos Desportivos 1.865.000 1.865.000  

6.12 Iniciativas Transversais às Diferentes Áreas do 

Desporto 
245.000 245.000  

 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC): 

A audição iniciou-se com o SREC a apresentar quais eram as linhas estratégicas do 

Programa 6 que contempla a Educação a Cultura e o Desporto. 
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Relativamente à Educação o SREC realçou a promoção da educação e a irradicação do 

abandono relembrando que a construção do PROSUCESSO consiste numa aposta em que os 

alunos transitem de ano e sobretudo concluam com sucesso. Realçou que esta é uma estratégia a 

10 anos já que o tempo pedagógico é mais longo que o politico. Deu como bom exemplo o 

projeto realizado no Concelho da Lagoa e que se iniciou no corrente ano no Concelho de Vila 

Franca do Campo e o programa “Apoio + retenção zero” na Freguesia de Ponta Garça e na ilha 

Graciosa. Referiu também que as taxas de sucesso no Ensino Básico subiram de 82% para 84% 

e que no Ensino Secundário subiram de 70% para 75%. 

Relativamente à Cultura realçou que os agendes culturais e os Museus são os grandes 

promotores culturais dos Açores sendo objetivo do Governo a criação de uma unidade de museu 

em todas as ilhas. 

Relativamente ao Desporto o SREC realçou a maior taxa de participação absoluta no 

país e as participações olímpicas de atletas açorianos. 

Realçou ainda o reforço na qualificação, na qualidade de vida e igualdade de 

oportunidades com valores adequados ás necessidades. O acréscimo de verbas para a 

beneficiação do parque escolar e o acréscimo de verba para apoio social. 

A Deputada Sónia Nicolau questionou sobre o que se passou com a da Escola de Rabo 

de Peixe e com a Escola das Flores, ao que o SREC respondeu que a Escola de Rabo de Peixe 

teve um problema de natureza judicial que fez atrasar o processo, adiantando que o gabinete 

técnico está a analisar se volta tudo à estaca zero ou se eventualmente há procedimentos já feitos 

que podem ser aproveitados. Relativamente à Escola das Flores o SREC informou que houve 

uma intervenção em 2016 no primeiro ciclo e que não foi possível mais porque é preciso mexer 

na laje do ginásio estando a ser monitorizado pelo gabinete de engenharia civil com vista à 

requalificação durante o ano de 2018. Questionou sobre como será implementada a matrícula 

eletrónica, ao que o SREC respondeu dizendo que este objetivo vem sendo preparado há uns 

anos e que já está numa fase experimental estando neste momento a funcionar em seis 

estabelecimentos de Ensino Público, um Particular e uma Escola Profissional. Informou ainda 

que é intenção de que em 2018 haja abrangência total na Região desta possibilidade. 

A Deputada Maria João Carreiro iniciou a sua intervenção questionando o SREC sobre 

o destino das verbas afetas a determinadas construções escolares, nomeadamente sobre a verba 

destinada à EBI de Capelas era para a adjudicação da empreitada, ao que o SREC respondeu 

dizendo que o processo está pendente de adjudicação de empreitada e que o valor indicado era 

para o inicio da obra. Questionou sobre a verba afeta à EBI Canto da Maia e se a mesma incluía 
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a construção do ginásio, ao que o SREC disse que a empreitada é a continuidade de um 

processo de construção e que há acréscimo de investimento por ser efetivamente uma 

necessidade normal de aumento e não será construído novo ginásio, sendo beneficiado o atual. 

Questionou também sobre se a verba destinada à EBI da Horta permitirá a conclusão da 

infraestrutura, ao que o SREC respondeu dizendo que por opção de gestão das necessidades 

graves em outras escolas a verba destinada será insuficiente para a 2ª fase da EBI da Horta e que 

em 2018 não haverá obra. Questionado sobre se a verba afeta à EBI de Arrifes era para a 

conclusão do projeto, o SREC informou que a conclusão do mesmo está prevista para abril de 

2018. Por fim, questionou-o sobre a verba prevista para a EBI da Lagoa e se está prevista a 

remoção total de amianto nas Escolas, ao que o SREC respondeu dizendo que a verba da EBI da 

Lagoa se destina ao projeto de intervenção e que tem havido a preocupação de em novas obras e 

intervenções ir removendo o amianto. 

Questionou ainda sobre onde estão os fundos comunitário nas ações 6.6.2 e 6.6.3 e que 

projetos estão previstos nas ações 6.6.2 e 6.6.3, ao que o SREC respondeu dizendo que a ação 

6.6.2 prevê projetos de inovação pedagógica que estão em curso e que a ação 6.6.3, tal como a 

anterior, é uma ação que considera deveras importante e que dá resposta a todos os eixos do 

PROSUCESSO. 

Relativamente ao Sistema de Gestão Escolar, a deputada frisou que não iria perguntar 

sobre os benefícios da implementação da matrícula eletrónica no sistema educativo regional, 

dado que o Secretário já tinha respondido sobre essa questão anteriormente no âmbito da 

audição sobre o Plano e Orçamento para 2017, no entanto gostaria de saber o ponto de situação 

da implementação da matrícula eletrónica e se a mesma estaria alargada a todas as unidades 

orgânicas num prazo de dois anos. O SREC explicou o caminho percorrido deste sistema e que 

o objetivo era abranger o sistema educativo no mais curto espaço de tempo.  

A deputada finalizou a sua intervenção questionando o SREC sobre a razão pela qual a 

verba 6.5 estava aglomerada em termos de desagregação espacial e afeta apenas à Terceira, 

quando a verba 6.5.2 dizia respeito a ação de dinamização da ciência e tecnologia nas várias 

escolas da Região. O SREC respondeu dizendo que a ação 6.5.2 era estendida a todas as escolas 

da região, quanto ao facto de a verba estar apenas afeta à ilha Terceira era uma questão de 

dotação orçamental tal como a outros projetos desenvolvidos a nível regional, mas que ia 

confirmar. 

O Deputado César Toste questionou se na intervenção na Escola Secundária Jerónimo 

Emiliano de Andrade estão a prever a retirada do amianto e se a verba referente à Escola 
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Secundária Vitorino Nemésio consegue abranger as necessidades todas. O SREC esclareceu que 

a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade teve uma intervenção em 2016 para 

melhoria do seu parque desportivo. Em 2017 deveria ter continuidade, mas não houve 

concorrentes a responder ao concurso. Em 2018 interveio-se na cobertura do edifício principal, 

na rede elétrica, nas canalizações, no parque desportivo e na delimitação da escola. Na Escola 

Secundária Vitorino Nemésio ocorreu uma intervenção em 2016 para canalizações, está a 

decorrer intervenções ao nível da correção de infiltrações e em 2018 vão continuar com a 

intervenção, por exemplo, da rede de distribuição de aguas interiores bem como pinturas. 

Relativamente à cultura o Deputado também questionou sobre o porquê do aumento da 

dinamização do Governo e da diminuição de verba para instituições de interesse cultural, sobre 

quando será a conclusão da obra da Biblioteca Publica da Terceira, sobre o aumento de verba da 

ação 6.8.6, sobre a abrangência do protocolo com a Diocese de Angra, sobre a previsão de 

conclusão da obra inscrita na ação 6.8.12, sobre quando se prevê a obra do antigo cinema de 

Santa Maria, sobre o que se pretende com a ação 6.8.16 e sobre o que está a ser feito na ação 

6.8.26. O SREC, sobre a Biblioteca Publica de Angra informa que se refere à realização do 

expurga. Adiantou também que as verbas são sempre previsões para o futuro com base no 

realizado no passado, e que nem sempre são cumpridas conforme previsto e que não dá 

importância a essa oscilação de verbas. Relativamente às Instituições de Interesse Cultural 

informou que é para o Regime Jurídico de Apoio a Atividade Cultural através e projetos que 

concorrem. A ação referente aos museus esclareceu que é uma ação de apoio aos serviços 

externos para obras de manutenção e que a ação 6.8.11 refere-se a um protocolo que se mantém 

desde 1998. Relativamente às empreitadas, não sabe dizer o tempo de obra, mas prevê que 

sejam de 24 meses. Relativamente ao cinema de Santa Maria informa que está para análise do 

Tribunal de Contas. Relativamente à ação 6.8.16 informa que o projeto de arquitetura está 

pronto e que aguardam os projetos de especialidade. Já a ação 6.8.26 disse que as verbas não são 

para a obra, mas sim para projeto de especialidade bem como para revisão do atual projeto. 

O Deputado Rui Martins perguntou sobre o porquê de não haver verba destinada à 

recuperação do espólio do Museu da Horta, sobre se a ação 6.8.25 seria para roçar mato e se se 

prevê intervenção física do edifício e se foram quantificadas as ações sobre o abandono escolar. 

O SREC respondeu dizendo que imagina que o património dos museus não se encontra em 

perigo. Afirma que a verba destinada na ação 6.8.25 se destina a arranjos exteriores e que já 

foram aplicados nos jardins do edifício em causa onze mil e quinhentos euros e que por isso só 

carece de manutenção de forma a tornar o espaço visitável. Relativamente ao abandono escolar 
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realçou os resultados que estão no PROSUCESSO como meta, tendo a consciência de que o 

abandono é o mais alto do país, contudo, disse, há muitos progressos desde a década de 90. 

A deputada Mónica Seidi questionou sobre o aumento das ações 6.9.2 e 6.10.4 e sobre a 

diminuição da ação 6.9.3, ao que o SREC reagiu dizendo que resultam basicamente da previsão 

prevista. Pediu ainda justificação sobre a verba destinada à ação 6.10.5, ao que o SREC 

respondeu dizendo que duzentos e quarenta mil euros são para preparação e participação, 

cinquenta e quatro mil são para projetos de preparação, quarenta e seis mil euros são para 

contração de treinadores e nove mil e quinhentos são para a realização do Conselho Açoriano de 

Desporto de Alto Rendimento. Questionou ainda se o aumento tem origem nos resultados que a 

Região tem vindo a alcançar, ao que o SREC responde dizendo que o reforço de investimento 

tem por objetivo mais e melhor e que decorre do facto de haver necessidade de colmatar as 

necessidades para que não se atinjam os objetivos com dificuldade. Relativamente à acção 

6.10.4 questionou o motivo que justifica o aumento da verba, se o número de clubes é 

semelhante. O SREC respondeu que 170 mil euros era para a contratação de técnicos, e que 

apesar de não haver um aumento do número de clubes há aumento do número de praticantes por 

escalões. 

O Deputado César Toste questionou sobre o porquê da Igreja do Carmo da Horta ter 

deixado de aparecer e o SREC esclareceu que a posse das igrejas tinha mudado de figura. 

A Deputada Maria João Carreiro perguntou sobre a percentagem da ação social escolar 

e se desagregação se mantinha, ao que o SREC respondeu que não tinha os dados consigo, mas 

que andava à volta dos 65%, variando de ilha para ilha e que se mantém a desagregação 

genericamente como vinha de trás. Questionado sobre a ação que permitiu dotar recentemente 

determinadas escolas de equipamento informático no valor total de sessenta e cinco mil euros, o 

que, ao que o SREC respondeu que a partir de agora se começou paulatinamente a fornecer 

equipamento informático novo às escolas e que a verba provavelmente vinha da ação 6.2.1. 

 

Programa 8 – “Saúde” 

 

Programa / Projeto Investimento Público (€) Plano (€) Outros Fundos (€) 

8 Desenvolvimento do Sistema de Saúde 27.224.769 27.224.769  

8.1 Ampliação e Remodelação de Infraestruturas 1.840.000 1.840.000  

8.2 Beneficiação de Infraestruturas 4.436.307 4.436.307  

8.3 Parcerias Público Privadas 11.475.415 11.475.415  



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 - 18 - 

8.4 Apetrechamento e Modernização 2.308.000 2.308.000  

8.5 Apoios e Acordos 1.815.000 1.815.000  

8.6 Projetos da Saúde 5.027.047 5.027.047  

8.7 Formação 73.000 73.000  

8.8 Tecnologias de informação na Saúde 250.000 250.000  

 

Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS): 

A audição iniciou-se com o SRS a fazer uma breve explicação do plano onde realçou as 

obras no Hospital da Horta e no Hospital Divino Espírito Santo em São Miguel bem como a 

continuação das infraestruturas lançadas em 2017. Falou no reforço colocado neste Plano 

Regional para a saúde, o reforço do CIRURGE bem como o reforço na formação dos 

profissionais de saúde. Fez também uma referência ao concurso repetido de equipamento de 

Gastroenterologia (endoscopia) por exclusão dos anteriores candidatos e vai ser repetido e 

também fez referência à ressonância magnética do Hospital Divino Espirito Santo (HDES) em 

São Miguel, cujo concurso ficará para 2018. 

A Deputada Mónica Seidi interveio para questionar que valor que foi executado em 

2017 da ação 8.1.1 e qual o valor total, ao que o SRS respondeu dizendo que a foi anulado o 

anterior procedimento e autorizado novo concurso com reforço financeiro para que se inicie já 

em 2018. Questionou se o valor da ação 8.1.3 era só para urgência ou se se incluía a consulta 

externa e o SRS respondeu dizendo que PO Açores 2020 inclui a candidatura para o que é 

necessário realizar-se no para o HDES e que inclui a urgência, o ambulatório, hospital de dia e 

consulta externa e outras necessidades, realçando que este é um projeto apresentado a fundos 

comunitários e que a obra demorará previsivelmente 2 anos. Disse também que relativamente ao 

Serviço de Urgência, a dimensão da obra será inferior ao inicialmente previsto, e que decorre a 

realização de um projeto novo, mas que ainda não tem o valor definitivo. Questionou sobre 

quais as previsões para a deslocação de doente, uma vez que há um aumento de verba. O SRS 

reagiu dizendo que independente do valor há previsão de diminuição da deslocação de doentes 

com o aumento da deslocação de especialistas. Questionou sobre para que servirão as verbas 

destinadas na ação 8.6.6 e se esta ação inclui o material para o Solar da Glória, ao que o 

Secretário respondeu que há um aumento que tem que ver com a execução da própria Direção 

Regional dos Combates às Dependências e que há projetos novos na área da prevenção, 

esclarecendo que este valor inclui o Solar da Glória onde se está a concluir a aquisição de todos 

os equipamentos necessários. Por fim pediu explicação sobre a ausência de verba para o sistema 
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RIS e qual era o valor gasto nas valências do HDES, ao que o SRS informou que já foi 

adjudicado o sistema de informação de radiologia, mas que houve ação em tribunal e que por 

isso aguardam que a situação fique resolvida em 2018 para que em 2019 se volte a incluir esta 

verba não tendo informação sobre o valor gasto nas valências do HDES porque ainda está a ser 

feita a análise nesse sentido. 

O Deputado Jorge Jorge questionou onde estavam as verbas referentes à hemodiálise no 

Pico ao que o SRS respondeu dizendo que não há necessidade porque este é um processo que irá 

concluir-se no corrente ano. Questionou sobre a abertura do posto de atendimento na Freguesia 

da Piedade, ao que o SRS informou que o Posto irá estar a funcionar ainda durante o corrente 

mês, não havendo necessidade de orçamentar para 2018. E por fim questionou se as obras do 

Centro de Saúde das Lajes irão iniciar este ano ao que o SRS respondeu que o arranque das 

obras depende do Tribunal de Contas. 

O Deputado Rui Martins questionou porque não aparece nada sobre os cuidados 

paliativos, ao que o SRS respondeu dizendo que a rede só esta a funcionar no HDES sendo uma 

preocupação para 2018 fazer com que fiquem todas as camas previstas a funcionar, havendo a 

vontade de apoiar os cuidados domiciliários. Mostrou também, vontade de replicar o bom 

exemplo do HDES que até foi reconhecido a nível nacional. Questionou sobre que rumo 

pretende tomar com os cuidados continuados e paliativos, ao que o SRS refere que não é 

percetível por vezes a diferença entre os cuidados continuados de longa duração e os cuidados 

paliativos. Questionou por fim, e uma vez que no que concerne a equipa de enfermagem para 

cuidados paliativos, a mesma está constituída, se há previsão para o arranque na Horta e se será 

com médico anestesista ou de oncologia, ao que o SRS informou que o problema da falta de 

médicos anestesistas é um problema a nível nacional e que para a Oncologia está a decorrer 

concurso. 

A Deputada Mónica Seidi voltou a intervir para questionar sobre quantas camas dos 

cuidados continuados funcionam atualmente ao que o SRS respondeu que antes da alteração da 

portaria haviam 30 camas de média duração e 95 camas de longa duração e que ainda no 

decorrer de 2017 houve um reforço de mais 12 camas de média duração e mais 12 de longa 

duração. Questionou também se a nova médica oncologista em concurso para Hospital da Horta 

será responsável só pela oncologia ou também por casos que não dizem respeito à oncologia, no 

âmbito dos cuidados paliativos, ao que o SRS respondeu dizendo que tendo em conta o volume 

de trabalho na área de oncologia a profissional deverá estar disponível para outras áreas. 

Questionou também se haverá certificação no Hospital de Angra do Heroísmo e Hospital da 
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Horta, e recertificação no HDES, ao que o SRS afirmou que a verba é para a certificação das 

Unidades de Saúde de Ilha e que é ambição de que todos os hospitais da Região entrem em 

processo de certificação, para além da Recertificação do HDES que decorrerá em 2018. 

O Deputado Rui Martins questionou sobre a ausência no Plano de verba para o Sistema 

de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) e se estas verbas estão associadas a cada Hospital 

da Região questionando também sobre o funcionamento do mesmo. O SRS informou de que é 

através da SAUDAÇOR que é feito o reembolso desta verba, acrescentando que a Direção 

Regional da Saúde está a terminar o manual para este fim já com alterações e de que estão a 

analisar a necessidade de alteração de procedimentos para facilitar a burocracia nos próprios 

hospitais. Questionou ainda como o SRS via a diferença entre a lei nacional, que diz que este 

sistema é gratuito, e a da Região, que diz que é tendencialmente gratuito e também se o 

equipamento pedido teve em linha de conta as reais necessidades do utente, ao que o SRS reagiu 

dizendo que que por vezes dá a sensação de que não é analisado o utente, mas sim o 

equipamento e obviamente que sendo esta matéria também uma preocupação sua deverá ser 

corrigido. Relativamente ao tendencialmente gratuito é o que está na legislação havendo a 

vontade de proximidade entre aquela que é a legislação nacional. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

 Da análise efetuada pela Comissão de Assuntos Sociais pode concluir-se que a Proposta 

de Plano Regional Anual para 2018 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. 

Constata-se ainda que a Proposta de Plano Regional Anual para 2018 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, e abstenção com reserva para plenário do PSD, CDS-PP e PPM emitir parecer favorável 
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à aprovação das Propostas do Plano Regional Anual e do Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2018, nas áreas da sua competência. 

 

 

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 22 de novembro de 2017, na delegação de 

Ponta Delgada, em São Miguel, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, com 

o objetivo de dar parecer final sobre a Proposta de Plano e do Orçamento da Região Autónoma 

dos Açores para o ano de 2018. 

De acordo com a resolução da ALRAA n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro, 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. 

 

Às áreas económicas abaixo indicadas correspondem os seguintes Programas do Plano Regional 

Anual para o ano de 2018: 

Objetivo / Programa / Projeto 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|3 

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. 
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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 

11.6 EcoMob(in)Azores 

11.7 Serviços Energéticos 

 

14. Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas: 

 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. 

 14.14 Coesão Territorial - Transportes 

 

A Comissão procedeu no dia 13 de novembro 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. 
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Desta forma foram ouvidos: 

• O Vice-Presidente do Governo Regional – responsável pelo Programa 1, bem como pela 

apresentação e esclarecimentos sobre o Orçamento; 

• 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;  

• A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, responsável pelo Programas 14. 
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1º.  CAPÍTULO – ANÁLISE DA PROPOSTA DO PLANO REGIONAL PARA  2018 POR 

ENTIDADE PROPONENTE  

1) Vice-Presidência do Governo 

Da leitura dos documentos constatou-se o seguinte: 

 

 

No Programa 1, nas áreas desta Comissão, destaca-se a verba destinada à Competitividade 

Empresarial, com uma dotação de 65,5 milhões de euros, proveniente quase na totalidade das 

verbas do plano, onde ressalvam as ações de Sistemas de Incentivo à Competitividade 

Empresarial, com 44,1 milhões de euros, as Linhas de Apoio ao Financiamento Empresarial, com 

7,3 milhões de euros e o Instrumentos Financeiros de Apoios às Empresas, com 6,7 milhões de 

euros. 

Programa / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

1.1. Competitividade Empresarial 65 182 583 335 563 65 518 146

1.2. Apoio ao Desenv. Empresas Artesanais 1 048 686 0 1 048 686

1.8. Estatística 100 000 0 100 000

1.9. Planeamento e Finanças 4 800 000 1 360 000 6 160 000

71 131 269 1 695 563 72 826 832

PROGRAMA 1 - EMPRESAS, EMPREGO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA          

Montante de Investimento (€)

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000

1.1. Competitividade Empresarial

1.2. Apoio ao Desenv. Empresas
Artesanais

1.8. Estatística

1.9. Planeamento e Finanças

1.1. Competitividade
Empresarial

1.2. Apoio ao Desenv.
Empresas Artesanais

1.8. Estatística
1.9. Planeamento e

Finanças

Plano 65 182 5831 048 686100 0004 800 000

Outros Fundos 335 563001 360 000

PROGRAMA 1 - EMPRESAS, EMPREGO E EFICIÊNCIA 
ADMINISTRATIVA    
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Merece ainda nota de destaque o investimento público no Planeamento e Finanças, na ordem 

dos 6,16 milhões de euros. 

 

i. Audição do Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 

O Vice-Presidente do GRA iniciou a sua intervenção referindo que o Orçamento para 2018 

totaliza 1.292 milhões de euros, com um investimento público previsto de 753 milhões de euros, 

dos quais 503 milhões de euros são da responsabilidade direta do Governo Regional. 

Acrescentou que este documento garante a estabilidade orçamental, com um aumento 

significativo das receitas próprias, cujo valor já supera as despesas de funcionamento. 

Este orçamento contempla um "reforço da autonomia financeira da região", pelo aumento das 

receitas próprias e redução das despesas de funcionamento e, simultaneamente, um "aumento 

do rendimento disponível das famílias", através da redução do IRS e do descongelamento das 

carreiras. O Plano e Orçamento da RAA para 2018 permite incrementar o investimento público, 

promover a competitividade empresarial, estabilidade orçamental e o reforço do emprego. 

O Vice-Presidente referiu ainda que está prevista uma redução de 55 milhões de euros de fundos 

comunitários, em 2018, fruto da conclusão de investimentos, sobretudo na área da Educação e 

da Segurança Social, ainda que os Açores apresentem a execução mais elevada do país de fundos 

comunitários. Esta redução será praticamente compensada pelo aumento de 45 milhões de 

euros nas receitas próprias. Realçou, também, a inclusão do Orçamento Participativo, no valor 

de 600 mil euros, nas áreas do ambiente, turismo, inclusão social e juventude, distribuído pelas 

9 ilhas dos Açores.  

O deputado António Vasco perguntou sobre a expectativa de execução das receitas e do plano 

em 2017; sobre o impacto nas receitas fiscais de IRS, referente à alteração no art. 4.º do DLR n.º 

2/99/A de 20 de janeiro – 3º escalão de IRS; se o estudo do pacote fiscal apresentado pelos 

parceiros estratégicos está concluído; e qual a origem dos outros fundos no investimento. 

O Vice-Presidente respondeu a previsão de execução da receita deve ter em conta apenas o 

período correspondente a 8 meses, pois ainda falta incluir até ao final de 2017, cerca de 25% de 

execução das receitas próprias, para valores próximos dos 100% de execução. Indicou também 

que a alteração no 3º escalão de IRS terá um impacto de 14 milhões de euros e permitirá 

aumentar o rendimento das famílias. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|8 

Relativamente ao pacote fiscal apresentado, foi encomendado um estudo à consultora Ernst & 

Young e criado um grupo de trabalho, que tem reunido algumas vezes. Foi possível concluir, 

para já, que o pacote fiscal tem impacto orçamental e não respeita a neutralidade orçamental 

defendida pela Governo Regional dos Açores, pelo que deve ser revisto.  

Além disso, o investimento, no acumulado até setembro de 2017, apresenta um acréscimo de 

10% face ao período homólogo, sendo que os outros fundos não têm como beneficiário a 

administração regional de forma direta, constituindo receita de outras entidades. 

Por sua vez, o deputado António Lima perguntou o motivo da alteração do art. 15º do 

Orçamento, relativo à alienação de participações sociais da RAA. 

O Vice-Presidente indicou que esta alteração visa cumprir o anuncio do Presidente do GRA, na 

possibilidade de alienação de 49% da empresa Azores Airlines. 

A deputada Graça Silveira perguntou se os 52 milhões de euros da previstos no plano, para 

formação, abrangia o setor do turismo; e o motivo da redução de 4 milhões de euros nos 

programas de emprego. 

A terminar, o Vice-Presidente respondeu que a formação referida abrange as escolas 

profissionais, e que estas podem ter cursos no âmbito do Turismo, Ambiente, Natureza, entre 

outros. Já a redução nos programas de emprego, resulta da redução significativa do número de 

desempregados, pelo que é normal a redução da verba. 

 

2) Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

Da leitura dos documentos constatou-se o seguinte: 

 

 

Programa / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

2.1. Infraestruturas Agrícolas e Florestais 18 742 236 23 860 636 42 602 872

2.2. Modernização das Explorações Agrícolas 23 491 914 28 651 214 52 143 128

2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícola e Florestais 10 122 947 25 823 333 35 946 280

2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural 6 679 228 32 552 915 39 232 143

59 036 325 110 888 098 169 924 423

PROGRAMA 2 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL      

Montante de Investimento (€)
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Este Programa engloba um conjunto diversificado de ações nas vertentes das Infraestruturas 

Agrícolas e Florestais, de onde se destacam as Infraestruturas de Ordenamento Agrário (24 

milhões de euros). 

Ao nível da Modernização das Explorações Agrícolas há um enfoque destacado no Apoio ao 

Investimento nas Explorações Agrícolas, no valor de 31,1 milhões de euros, dos quais 4,3 do 

Plano e 26,8 milhões de euros de Outros Fundos. 

No que toca ao Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais, destaca-se as ações Apoio 

à Indústria Agro-alimentar, com um investimento de 16,6 milhões de euros, sendo 1,8 do Plano 

e 25,8 de Outros Fundos. 

Relativamente à Diversificação e Valorização do Espaço Rural, é de realçar o investimento na 

Manutenção da Atividade Agrícola, com 16,6 milhões de euros e o investimento para 

Pagamentos das Agro-Ambientais e Natura 2000, no valor de 11,7 milhões de euros. 

 

ii. Audição da Secretário Regional da Agricultura e Florestas 

O Secretário Regional começou por referir que a proposta do plano para 2018 enquadra-se nas 

orientações de médio prazo (2017-2020), com vista a criar riqueza e a promover a coesão social 

em toda a Região. Os investimentos previstos no âmbito da Agricultura e Florestas visam 

18 742 236

23 491 914

10 122 947

6 679 228

23 860 636

28 651 214

25 823 333

32 552 915

2.1. Infraestruturas Agrícolas e Florestais

2.2. Modernização das Explorações Agrícolas

2.3. Aumento do Valor dos Produtos Agrícola e
Florestais

2.4. Diversificação e Valorização do Espaço Rural

PROGRAMA 2 - AGRICULTURA, FLORESTAS E 
DESENVOLVIMENTO RURAL      

Plano Outros Fundos
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aumentar os rendimentos das explorações agrícolas, modernizar o setor e minimizar os desafios 

existentes. 

Para o efeito está previsto dinamizar e promover o CALL – Centro Açoriano de Leite e Lacticínios; 

bem como o Centro de Estratégia para a Carne dos Açores, a criar em breve. O GRA tem ainda 

previsto realizar um estudo sobre as potencialidades e mais valias do leite açoriano, como 

vantagem competitiva, em comparação com o leite produzido no continente e noutras regiões 

do mundo. 

Só em 2017 foram aprovados 227 projetos de modernização agrícola, num valor total de 21 

milhões de euros de investimentos e 52 projetos de instalação de jovens agricultores com um 

investimento de 2,1 milhões de euros. 

Os investimentos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas previstos no Plano, no total 

de 170 milhões de euros, vão permitir continuar a assegurar a estabilidade deste setor, apesar 

dos desafios permanentes com que se confronta. O investimento na rede de caminhos, no 

abastecimento de água e na eletrificação das explorações agrícolas terá um crescimento 

superior a 130%, ou seja, mais do que duplica em relação a 2017; bem como o reforço das verbas 

necessárias para a comparticipação regional nos investimentos à indústria agroalimentar, com 

uma verba de 1,8 milhões de euros, que potenciarão um investimento global superior a 25 

milhões de euros. 

Relativamente à rede regional de abate, indicou que ficarão concluídos no próximo ano os novos 

matadouros do Faial e da Graciosa, bem como a remodelação dos matadouros de São Miguel e 

da Terceira, dotando-os de maior capacidade de frio e melhorando a sua operacionalidade. 

No que diz respeito à Floresta, o SRAF indicou que está previsto continuar a apostar no 

desenvolvimento deste setor, apoiando projetos privados com uma dotação de 1,7 milhões de 

euros, para um investimento global de 5,7 milhões de euros. 

O deputado António Vasco perguntou se a proposta de revisão do POSEI já tinha sido entregue; 

se o SRAF concorda com a Federação Agrícola, quando afirma que estão em falta 10 milhões de 

euros para o setor; bem como qual a previsão da execução orçamental da Agricultura no final 

de 2017. 

Às perguntas colocadas, o SRAF referiu que a proposta do POSEI foi entregue no prazo devido 

está em análise na Comissão Europeia, sendo expetável uma resposta até ao final de 2017. 
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Considera que a Federação Agrícola não indicou onde faltam os 10 milhões de euros, sendo 

sempre desejável ter mais recursos e verbas para investir, ainda que este plano dê resposta aos 

desafios do setor. A execução de 2017 está condicionada pela entrada em vigor do decreto de 

execução orçamental, pelo que estima que o nível de execução de 2017 seja semelhante ao ano 

anterior. 

Já o deputado António Lima pediu esclarecimentos sobre o impacto na agricultura da RAA do 

acordo CETA e se o GRA planeia adotar medidas para monitorizar a aplicação do acordo e o seu 

impacto no setor, nomeadamente nas exportações e importações. 

O SRAF respondeu que tem existido um acompanhamento próximo das indústrias, sendo 

expectável que o acordo CETA tenha impacto positivo nas exportações, principalmente a médio 

e longo prazo. Disse ainda que não é fácil e rápido conquistar novos mercados e que a 

candidatura à Comissão Europeia apresentada para a promoção de produtos lácteos, no âmbito 

do CALL não foi aprovada. 

A deputa Graça Silveira fez referência aos apoios para o transporte de adubos - medida 1.2.6 e 

se em 2018 está incluída no POSEI. Perguntou também se os protocolos a celebrar abrangem os 

juros (ação 2.3.3); porque motivo foram reorganizadas as verbas das ações 2.2.15 “sanidade 

animal” e 2.2.16 “desenvolvimento rural”; porquê o aumento na ação 2.2.6 e qual o valor afeto 

ao pagamento de juros, por antecipação de subsídios para a produção de leite. 

Em resposta, o SRAF disse que a antiga verba referente ao apoio ao transporte dos adubos e 

fertilizantes foi agora incluído na ação 2.2.8, visto que se reforçou o POSEI com dotação regional. 

Os encargos com os juros de adiantamento do prémio aos produtos lácteos são pagos no âmbito 

da ação 2.3.3 “regularização de mercados”, mas beneficiam de uma redução devido à 

diminuição dos spreads bancários. Relativamente à reorganização das ações 2.2.15 e 2.2.16, esta 

foi uma recomendação da DROT, para destacar as despesas com serviços de desenvolvimento 

agrário, nas várias ilhas, por questões técnicas orçamentais. A ação 2.2.6 inclui os pagamentos 

ao PROAMAF e a componente de 15% da RAA nos projetos de modernização das explorações 

agrícolas do Prorural.  

A deputada Mónica Oliveira abordou a importância das infraestruturas de desenvolvimento 

agrário, tendo perguntado sobre a previsão do número de explorações e de km que beneficiarão 

de investimentos. Pediu ainda esclarecimentos sobre o Laboratório Regional de Veterinária e do 

Parque Multisetorial na Ilha Terceira, no sentido de apurar o que falta fazer. 
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O Secretário Regional afirmou que estão previstas empreitadas para a eletrificação de 

explorações (+ 28 explorações), através do IROA; bem como a melhoria do acesso à rede de água 

(com mais 2000 m3 de armazenamento) e mais de 55 km de remodelação de caminhos agrícolas 

da responsabilidade do IROA e da DRRF. 

Quanto à obra do Parque Multisetorial, esta está na fase final, estando a aguardar por 

ajustamentos na parte térmica; enquanto o Laboratório de Veterinária é um processo continuo 

de investimento, mas que todos os serviços já estão em funcionamento nas novas instalações. 

O deputado Luis Garcia perguntou se o plano contempla investimentos no parque de exposições 

do Faial; sobre o perímetro de ordenamento agrário nos Cedros/Salão; sobre o apoio para o 

projeto da Central Hortícola da Associação Agrícola no Faial; e se é necessário clarificar as 

competências na manutenção dos caminhos agrícolas. 

Já o deputado António Pedroso perguntou sobre o número de reservatórios para a ilha de São 

Jorge; se estão previstas pavimentações nos caminhos agrícolas de São Jorge e na sala de 

desmancha. 

Por sua vez, o deputado Luís Rendeiro perguntou se são precisos equipamentos novos para o 

Laboratório de Veterinária, a fim de salvaguardar a segurança, higiene e saúde pública dos 

alimentos; se vai ocorrer um reforço da dotação para atividade inspetiva; quando será realizada 

a certificação dos componentes dos produtos regionais lácteos, carne e de similares; e quais as 

estimativas para a criação de emprego na florestal. 

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas disse que o plano prevê o projeto e início das 

obras no parque de exposições do Faial; no caso do POA dos Cedros/Salão o IROA irá iniciar a 

execução de um caminho. Indicou que a manutenção dos caminhos agrícolas é tema recorrente 

que origina dificuldades na identificação da entidade competente, mas têm sido feitas várias 

parcerias com autarquias para colmatar estas dificuldades. Este plano abrange mais de 15 km 

de execução de pavimentação pelo IROA, e 40 km de execução pela SRAF, totalizando mais 55 

km de caminhos pavimentados. 

Relativamente à ilha de São Jorge, estão previstos dois reservatórios - Bardinhos e Biscoitos; 

pavimentações de caminhos através do IROA Pau Pique, POA Ribeira Seca; a 2ª fase do caminho 

longitudinal; e obras com vista à certificação do matadouro de São Jorge.  
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Por fim, o SRAF afirmou que estão previstos apenas novos equipamentos para o funcionamento 

do laboratório, não estando em causa a segurança alimentar. A certificação de componentes 

será abrangida pelo estudo da CALL e o setor florestal está dentro da estratégia do GRA, sendo 

difícil apresentar estimativas dos postos de trabalho a criar. 

 

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 / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

3.1. Controlo, Inspeção e Gestão 1 599 980 1 599 980

3.2. Infraestruturas de Apoio às Pescas 8 276 862 8 276 862

3.3. Frota e Recursos Humanos 2 945 630 2 945 630

3.4. Produtos da Pesca e da Aquicultura 882 457 882 457

3.5. regimes de Apoio e Ass Técnica do Mar 2020 500 000 13 952 618 14 452 618

14 204 929 13 952 618 28 157 547

PROGRAMA 3 - PESCAS E AQUICULTURA

Montante de Investimento (€)

1 599 980

8 276 862

2 945 630

882 457

500 000

13 952 618

3.1. Controlo, Inspeção e Gestão

3.2. Infraestruturas de Apoio às Pescas

3.3. Frota e Recursos Humanos

3.4. Produtos da Pesca e da Aquicultura

3.5. Regimes de Apoio e Ass Técnica do Mar 2020

PROGRAMA 3 - PESCAS E AQUICULTURA

Plano Outros Fundos
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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 1,1 milhões de euros. 

Ao nível das Infraestruturas de Apoio às Pescas podemos relevar uma verba importante, no valor 

de 5,2 milhões de euros, destinado à ação Portos da Região. 

Relativamente ao projeto Frota e Recursos Humanos, destaca-se o valor de 1,4 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. 

No Projeto Produtos da Pesca e da Aquicultura regista-se também uma dotação de 0,7 milhões 

de euros, para Apoio a Profissionais da Pesca e Organizações Sectoriais. 

Por fim, o Projeto “Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020”, tem uma dotação de 

13,95 milhões de euros, sendo 0,5 milhões do Plano e 13,45 milhões de Outros Fundos. 

 

iii. Audição do Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

O SRMCT começou por referir que um dos objetivos do Governo Regional dos Açores (GRA) é 

garantir a sustentabilidade da pesca e da aquicultura, através de politicas que permitam 

fortalecer o setor e assegurar uma exploração dos recursos piscícolas de forma sustentável. 

Além disso, o GRA está empenhado no reforço da empregabilidade, do aumento dos 

rendimentos dos pescadores e de uma politica de distribuição de rendimentos mais justa, 

através do apoio e promoção dos contratos de trabalho na pesca. 

A proposta de Plano 2018 prevê um investimento na área das Pescas e Aquicultura que totaliza 

27,7 milhões de euros, representando um acréscimo de 6% face ao ano de 2017. O GRA mantém 

a aposta na politica de “pescar menos e vender melhor”, para continuar a valorizar o pescado, 

com mais qualidade e a obter rendimentos alternativos ou complementar à pesca. A formação 

também tem merecido uma atenção redobrada do GRA, numa lógica de capacitação e 

qualificação do setor. 
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De realçar ainda a modernização de infraestruturas de apoio às pescas, de investimentos a 

bordo e de segurança, aproveitando ao máximo os fundos europeus, para garantir a 

sustentabilidade da exploração dos recursos marinhos e a adaptar e atenuar o esforço de pesca. 

O deputado Mário Tomé referiu que o plano de investimento nas pescas para 2018 assegura um 

aumento de 8%, face ao ano anterior, e perguntou sobre a forma de atuação do GRA na politica 

de redistribuição dos rendimentos e contratos de trabalho, juntos das associações do setor; em 

que áreas serão realizadas formação em 2018; o que está a ser feito ao nível da reestruturação 

da frota; e o valor do investimento nos meios de controlo e fiscalização. 

O SRMCT respondeu que está a ser discutida uma convenção para o contrato coletivo de 

trabalho das pescas, entre a Federação das Pescas e os Sindicatos e que o GRA está muito 

interessado neste processo, de forma a assegurar a formalidade e legalidade no setor e uma 

melhor redistribuição dos rendimentos. Informou também que o GRA irá prestar apoio jurídico 

à Federação das Pescas e que já existe acordo com as associações, faltando apenas o acordo 

com os sindicatos.  

Acrescentou que a formação no setor é um objetivo estratégico, estando a ser feito um 

levantamento das necessidades em toda a RAA, mas serão realizados cursos em condução de 

motores e arrais de pesca, pelo menos. Está ainda a ser feito trabalho ao nível da capacitação 

das pessoas com reduzidos níveis de escolaridade, através do REATIVAR (9º escolaridade) 

realizado em São Mateus na Terceira, e futuramente em Rabo de Peixe, em São Miguel; bem 

como através de programas de reconversão profissional para outras áreas. 

Relativamente à reestruturação da frota, há um plano de ação em curso, que abrange o 

programa de abate de embarcações (com menos de 9 metros), sendo que o GRA está a 

implementar um plano de mobilidade voluntário de embarcações para outras capturas (como o 

atum) e de transferência de meios humanos para outras ilhas, cujas comunidades piscatórias 

estão mais envelhecidas. 

Quanto ao controlo e fiscalização, o SRMCT afirmou que esta é uma preocupação constante, 

pelo que tem sido realizado trabalho e ações com policia marítima e GNR; bem como a aquisição 

de tecnologia e de câmaras de videovigilância, para dissuadir situações ilegais. 

Já o deputado Jaime Vieira interveio para falar da sustentabilidade da pesca, perguntado sobre 

as medidas tomadas pelo GRA; se será atribuída uma compensação salarial em períodos de 

maior dificuldade e qual a respetiva verba no plano; qual a estratégia para pescar menos e 
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vender melhor; sobre a alteração das verbas no plano para o porto da Ribeira Quente; e se a 

reparação de embarcações nos estaleiros navais de Rabo de Peixe será abrangida pelo programa 

de reestruturação da frota. 

O SRMCT afirmou que têm sido dados passos importantes na sustentabilidade dos recursos e o 

equilíbrio com as disponibilidades de pescas, onde se inclui a portaria referente às restrições de 

armadilhas; criação de restrições na utilização das redes de emalhar em zonas junto à costa; 

totais admissíveis de capturas regionais de algumas espécies, que sofram de excesso de esforço 

de pesca; medidas de gestão própria das espécies alfonsim e imperador, a implementar em 

2018. 

Indicou que está previsto, no plano, a compensação para períodos de maior dificuldade e que o 

modelo de gestão própria da quota goraz já permitiu, em 2017, um acréscimo dos rendimentos 

em mais 500 mil euros, pescando ainda assim menos 13%, ou seja, mais rendimentos com 

menores capturas; e que não é possível a entrada de novas embarcações, existindo sim apoios 

ao nível da eficiência energética; segurança e substituição de motores. 

Acresce que a ação 3.5 inclui novas investimentos através da Lotaçor, ao nível das condições de 

preservação do pescado; das infraestruturas na Madalena, na Horta, nas Lajes das Flores e Vila 

do Portos, e a melhorias dos investimentos a bordo. Quanto ao porto da Ribeira Quente, está 

previsto apenas um estudo, uma vez que as verbas do FEAMP e os recursos são limitados e há 

outros investimentos prioritários. 

O deputado António Lima perguntou se estava previsto aplicar, em 2018, a suspensão da pesca 

para alguma espécie, como o Goraz; se faria sentido o GRA apoiar os armadores com 50 mil 

euros (ação 3.3.5) e se este montante abrange apenas apoio jurídico; onde é que se obtém 

formação profissional para passar no exame de arrais de pesca; e quantos pescadores poderão 

sair do setor e a respetiva despesa. 

Relativamente às perguntas colocadas, o SRMCT disse que não está prevista qualquer suspensão 

da pesca para 2018, até porque a forma atual de gestão do goraz não coloca em causa a sua 

sustentabilidade, pois ainda há cerca de 100 toneladas para capturar até ao final de 2017, 

período em que esta espécie vale mais no mercado. Para 2018, já ficou garantido um aumento 

da quota de goraz em cerca de 10%. 

No que se refere ao apoio atribuído à Federação das Pescas, este visa combater a informalidade 

no setor, até porque os contratos de trabalho são uma obrigação legal e laboral que deve ser 
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cumprida. Além disso, as associações não têm corpos técnicos e pessoal qualificado nesta área, 

sendo importante contratar um jurista para dar este apoio; enquanto os sindicatos nunca 

solicitaram apoio nesta área, mas sim ao nível social como no caso do sindicato da Terceira. Por 

sua vez, a informação sobre as formações já circula pelos interessados, sendo que esta semana 

cerca de 166 pescadores de São Miguel concluíram a respetiva formação em motores.  

A deputada Graça também interveio para solicitar informações sobre a redução de 500 mil euros 

na ação 3.1.4 e se inclui a reparação do barco arquipélago; se não considerava o valor inscrito 

para o porto da Horta excessivo considerando que abrange apenas a revisão do projeto, 

fiscalização e abertura de procedimento; como pretende o governo fazer a restruturação da 

frota pesqueira se há uma redução de 300 mil euros na ação 3.3.1, referente ao apoio à frota 

local e costeira; considerando o governo como prioridades capturar menos pescado e vender 

melhor e unvestir na aquacultura como é que se justifica a redução das verbas inscritas nas 

ações 3.4.2 e 3.4.3. 

O SRMCT referiu que a redução na ação 3.1.4 resulta do plano de recolha de dados, que passou 

a constar da ação 3.5.1, relativa a instituições como a Lotaçor, o IMAR, e outras entidades. A 

grande reparação no barco arquipélago é obrigatória e o projeto do porto da Horta será revisto, 

em articulação com a empresa Portos dos Açores, para candidatar aos fundos do FEAMP. 

No que concerne à ação 3.3.1, a verba atual destina-se ao prémio ao abate, de 20 mil euros por 

embarcação, e resulta do fim do prazo de vigência da Portaria do abate. A redução na ação 3.4.2 

“produtos da pesca”, foi também compensada na verba da 3.5.1, para investimentos feitos por 

privados e pela Lotaçor em várias ilhas. 

Por fim, a deputado Luis Garcia perguntou porque motivo os protocolos (ação 3.1.4) são feitos 

com o IMAR e não com o DOP e qual o projeto que será implementado no porto do Topo. 

Às perguntadas colocadas, o Secretário Regional disse que o IMAR depende da Universidade dos 

Açores e que tem uma figura jurídica mais flexível, do ponto de vista de gestão financeira e 

administrativa, para abertura de concursos. Garantiu ainda que a investigação marinha no Faial 

não irá terminar, independentemente de existir ou não o IMAR. 

Quanto ao porto do Topo, em São Jorge, o projeto a executar em 2018 será o que foi previsto 

inicialmente e candidatado. 
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4) Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

Da leitura dos documentos conclui-se o seguinte: 

 

 

 

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 20,3 

milhões de euros e 2,6 milhões de euros destinados à ação Eventos Desportivo de Promoção do 

Destino. 

Relativamente ao segundo projeto, destacamos o montante previsto para a “Organização de 

Eventos com Repercussão na Promoção”, com cerca de 303 mil euros, com origem no Plano. 

O Projeto Qualificação do Destino tem como principais ações o apoio a iniciativas diversas, onde 

se destaca a Qualificação dos Serviços Turísticos, com 1,5 milhões de euros. 

Programa / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico 9 172 264 14 500 000 23 672 264

4.2. Sustentabilidade do Destino Turístico 863 519 863 519

4.3. Qualificação do Destino 4 057 831 4 057 831

14 093 614 14 500 000 28 593 614

PROGRAMA 4 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Montante de Investimento (€)

9 172 264

863 519

4 057 831

14 500 000
4.1. Promoção e Desenvolvimento Turístico

4.2. Sustentabilidade do Destino Turístico

4.3. Qualificação do Destino

PROGRAMA 4 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Plano Outros Fundos
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O Programa 11, na área da Comissão Permanente de Economia abrange apenas a Energia, com 

uma dotação global de 3,2 milhões de euros, com destaque para as ações “Eficiência Mais”, com 

856 mil euros; “Mobilidade Elétrica, Inteligente e Sustentável” no valor 800 mil euros; e 

“Eletrificação da Fajã da Caldeira do Santo Cristo” no valor de 1,1 milhões de euros. 

 

iv. Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT) 

A SREAT começou por referir que o Governo dos Açores tem tido a preocupação de potenciar o 

crescimento económico da Região, salvaguardando sempre o nosso património ambiental. A 

interação e concertação entres as três áreas – Energia, Ambiente e Turismo, garantem um 

desenvolvimento mais sustentável dos Açores. 

Este plano prevê um investimento global, para as três áreas, superior a 51 milhões de euros. 

Relativamente ao setor da Energia, este beneficia de um crescimento de 3 milhões de euros do 

investimento, ou seja, o dobro do estimado para 2017; abrange a implementação da mobilidade 

elétrica em todas as ilhas; a instalação da rede pública de postos de carregamento de veículos 

elétricos em todos os concelhos da RAA; a atribuição de incentivos à aquisição de veículos 

Programa / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

11.5. Eficiência Energética 1 055 500 1 055 500

11.6. EcoMob(in)Azores 800 422 800 422

11.7. Serviços Energéticos 350 000 965 000 1 315 000

2 205 922 965 000 3 170 922

PROGRAMA 11 - AMBIENTE E ENERGIA

Montante de Investimento (€)

1 055 500

800 422

350 000 965 000

11.5. Eficiência Energética

11.6. EcoMob(in)Azores

11.7. Serviços Energéticos

PROGRAMA 11 - AMBIENTE E ENERGIA

Plano Outros Fundos
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elétricos; com vista a potenciar e desenvolver comportamentos mais sustentáveis, através do 

programa regional para a eficiência energética e da “Estratégia para a Energia no Horizonte 

2030”. 

Por sua vez, o setor do Turismo tem um investimento global de 28,5 milhões de euros, a que 

equivale um aumento total de 8% face a 2017, em que a componente de financiamento 

exclusiva da RAA aumenta cerca de 18%. O desenvolvimento deste setor tem merecido uma 

aposta estratégica do Governo, com vista a potenciar os Açores como um destino turístico 

prioritário e de elevado valor acrescentado, através do aumento do investimento na qualificação 

do destino (infraestruturas, gestão de espaços de interesse turístico, formação e consultadoria 

especificas). 

Para tal, tem sido implementado e executado o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo 

nos Açores, com ênfase no “Turismo de Natureza Ativa”, no desenvolvimento dos serviços de 

informação turística; na rede de percursos pedestres, de forma a alcançar o desenvolvimento 

integrado e sustentável do Turismo e da RAA. 

A deputada Catarina Furtado interveio para perguntar quando termina a 1ª fase do plano de 

mobilidade elétrica, quem realizará as ações de sensibilização e o motivo pelo qual foi 

abandonada a vertente da qualidade do ar interior. Questionou ainda sobre a verba inscrita na 

ação 11.5.2 “Eficiência +” e qual o seu significado; se a estratégia para a energia abrange as 

hídricas e qual o seu término; e se o programa de eficiência energética nos edifícios e vias 

públicas foi abandonado. 

Por sua vez, a SREAT respondeu que a mobilidade elétrica tem várias componentes e tem sido 

desenvolvida em parceria com a sociedade civil, de modo a adaptar às constantes atualizações 

e exigências tecnológicas. Acresce que este programa será implementado entre o final deste 

ano e o inicio de 2018, depois do lançamento do concurso público internacional para a 

concessão dos postos de carregamento rápidos, tendo sido necessário, previamente, garantir a 

revisão do Plano, a análise da legislação em vigor, um levantamento por setores e por ilhas; 

simulações na rede; identificação dos locais a instalar os postos de carregamento; a realização 

de ações de sensibilização pela Direção Regional de Energia e reuniões com diversos 

“stakeholders” (autarquias, concessionários de automóveis e estações de serviço / combustível); 

pelo que a 1ª fase ficará concluída com o lançamento e concretização do concurso público. 

A SREAT informou ainda que não ocorreu qualquer abandono de projetos e programas, mas 

apenas a reorganização de medidas que constavam de planos anteriores e que foram agora 
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incluídos noutras ações. Quanto ao programa “Eficiência +”, este é um desenvolvimento do 

PRÓENERGIA, pois é mais abrangente. Por fim, o programa “estratégia para a energia” 

contemplará as hídricas como uma das soluções possíveis e ficará concluído no início de 2018. 

Por outro lado, o deputado Carlos Silva perguntou sobre as medidas a realizar no âmbito da ação 

4.3.7 “Requalificação de Locais de Interesse Turístico”, bem como intervenção prevista no 

âmbito da rede integrada de informação turística. 

A este respeito, a SREAT respondeu que a ação 4.3.7 “Requalificação de Locais de Interesse 

Turístico” surge pela primeira vez, com uma verba de 300.000 €, e que esta abrange 

intervenções em espaços mais visitados e onde se tem verificado alguma pressão turística de 

viaturas e pessoas, em parceria com investimento direto também da SRTOP, com ação direta, 

por exemplo, nos miradouros das Sete Cidades, Pico do Ferro, Lagoa do Fogo, etc.. Para colmatar 

os efeitos menos positivos desta maior carga turística, serão apresentadas para análise e 

discussão pelo Conselho Regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, várias soluções 

de revisão ou introdução de regulamentação de acesso em áreas protegidas. 

Relativamente à rede integrada de informação turística, está previsto atualizar e renovar os 

postos de informação turística, através da criação de uma nova imagem corporativa, moderna 

e inovadora, com a utilização de meios digitais e quiosques interativos; com a realização de 

ações de formação dos recursos humanos e do alargamento dos horários de funcionamento. 

Prevê-se a sua implementação em 2018 e 2019, apesar das intervenções mais urgentes e que se 

revelaram necessárias em Vila do Porto em Santa Maria; e previstas com alguma premência nas 

Velas em São Jorge e em Santa Cruz da Graciosa.  

A deputada Graça Silveira fez referência às verbas inscritas nas ações 4.1.1 “Promoção do 

Destino” e 4.1.2 “Incentivos à Promoção”, perguntou porque motivo se reduz em 500 mil euros 

a promoção, mas reforça-se em 1,5 milhões de euros o incentivo à promoção. Pediu ainda 

esclarecimentos sobre a operação Madrid-Terceira; sobre os contratos programa incluídos na 

ação 4.3.1” Qualificação dos Serviços Turísticos”; sobre a finalidade da ação 4.3.7 

“Requalificação de Locais de Interesse Turístico”; bem como sobre a qualificação dos recursos 

termais, em particular sobre a recuperação das termas do Varadouro. 

Em resposta, a SREAT afirmou que não há decréscimo na ação 4.1.1, uma vez que o investimento 

previsto é o mesmo. No que concerne à ação 4.3.1, esta abrange a implementação de rotas 

temáticas em diversas ilhas, ações de formação e protocolos com o IPDT, com a AHRESP e EFTH, 

bem como os postos de informação turística. Por sua vez, as termas do Varadouro estão a ser 
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alvo de interesse privado, com projeto para a sua concessão, que aguarda por um estudo sobre 

a segurança e estabilidade da zona. 

Quanto à operação Madrid-Terceira, a SREAT esclareceu que esta será retomada no final de 

dezembro de 2017, que o Governo dos Açores não financia rotas. A ATA – Associação de Turismo 

dos Açores apoia campanhas de marketing e promoção dos Açores nos mercados alvo. No que 

toca à formação em turismo, está prevista uma verba de 75 mil euros. 

O deputado António Lima interveio de forma a obter mais detalhes sobre as medidas e tipo de 

formações a prestar, no valor de 75 mil euros; bem como sobre os locais de interesse turístico 

onde serão aplicadas taxas, o beneficiário das receitas com taxas e o seu âmbito de aplicação. 

A SREAT disse que, nesta fase, estão já planeadas ações de formação ao nível do atendimento e 

saber receber e qualidade do serviço prestado na restauração. Sobre as taxas, afirmou que as 

receitas serão utilizadas para garantir a conservação e preservação dos locais e que pretendem 

discriminar positivamente os residentes. 

O deputado António Pedroso perguntou se a verba 4.3 “Qualificação do Destino” no valor de 4 

milhões de euros não era insuficiente, face ao valor do investimento global de 752 milhões de 

euros. Pediu ainda informações sobre a eletrificação da Caldeira da Fajã de Santo Cristo; sobre 

o plano integrado das fajãs; se a formação incluía a escola profissional das Velas; se estava 

previsto verba para a bienal do turismo; quem são as equipas especializadas no âmbito do 

projeto da sustentabilidade. 

Às perguntas colocadas, a SREAT respondeu que qualquer ação parecerá sempre irrisória face 

ao total de 752 milhões de euros e que é desejável ter sempre mais, mas os recursos são 

limitados. Sobre a eletrificação da Caldeira da Fajã de Santo Cristo, está prevista a ligação com 

a rede pública através de cabo subterrâneo, com início de trabalhos em 2018 e prazo de 

execução de 2 anos. No que refere ao plano integrado das fajãs, não existe uma redução de 

investimento, mas sim a continuidade do que existia no plano anterior, ao qual deve ser somada 

a verba para 2018. 

Acresce que a formação referida para o setor do turismo não se destina às escolas profissionais 

e que a bienal tem reservada uma verba de 40 mil euros, para encontro de agentes/players do 

setor, a realizar de forma alternada em várias ilhas. Por fim, as equipas especializadas do projeto 

da sustentabilidade correspondem a consultores especializados na área da sustentabilidade, 

que estão a colaborar com a Secretaria no diagnóstico da Região nesta temática, para posterior 
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apresentação pública, e na organização dos procedimentos associados ao aprofundamento do 

conceito na Região. 

 

5) Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 

Da leitura dos documentos conclui-se o seguinte: 

 

 

Este Programa concentra um conjunto diversificado de ações em cinco Projetos descritos no 

gráfico acima.  

O Projeto Infraestruturas e Equipamentos Portuários e Aeroportuários tem previsto um 

investimento global de 33,9 milhões de euros, dos quais destacamos os 5,5 milhões de euros 

para o Porto e Marina de Ponta Delgada; 5,5 milhões de euros para ao Porto da Madalena; 4,5 

milhões de euros para o Porto de Velas; 3,9 milhões de euros ao Porto da Casa, no Corvo, 4,2 

milhões de euros ao Porto das Poças, nas Flores, 3 milhões de euros para o Porto das Poças nas 

Flores. 

Programa / Projeto Plano Outros Fundos Invest. Público

14.5. Infraestruturas e Equi Portuários e Aeroportuários 12 651 519 20 274 633 32 926 152

14.6. Gestão dos Aeródromos Regionais 1 973 882 1 973 882

14.7. Ser Púb de Transp Aéreo e Mar Inter-Ilhas 47 209 977 47 209 977

14.8. Dinamização dos Transportes 60 000 60 000

14.14. Coesão Territorial - Transportes 3 500 000 3 500 000

65 395 378 20 274 633 85 670 011

PROGRAMA 14 - TRANSPORTES, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

Montante de Investimento (€)

14.5. Infraestruturas e Equi Portuários e…

14.6. Gestão dos Aeródromos Regionais

14.7. Ser Púb de Transp Aéreo e Mar Inter-Ilhas

14.8. Dinamização dos Transportes

14.14. Coesão Territorial - Transportes

PROGRAMA 14 - TRANSPORTES, OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS

Plano Outros Fundos
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Ao nível do Projeto Gestão dos Aeródromos está prevista uma única ação, cujo montante 

previsto é de 1,97 milhões de euros, provenientes do Plano. 

Por sua vez, o Projeto Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimos Inter-Ilhas detém 47,2 

milhões de euros, sendo a totalidade com origem no Plano. 

 

 

v. Audição da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas 

A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas afirmou que o Governo dos Açores vai 

investir mais de 151 milhões de euros em 2018, dos quais 86 milhões de euros nas áreas dos 

transportes, e 56 milhões de euros para as obras públicas, infraestruturas tecnológicas e 

comunicações.  

Relativamente aos transportes, a Secretária Regional realçou que há um aumento de 2 milhões 

de euros (+3%) face ao ano anterior, sendo que o objetivo é passar por manter, desenvolver e 

tirar o maior potencial do sistema de transportes já instalado, quer aéreos, quer marítimos e 

terrestres, ajustando a oferta à procura, para resolver os constrangimentos verificados. 

Destacou ainda os investimentos previstos para o grooving do aeroporto do Pico; a torre de 

controlo no aeródromo da Graciosa; bem a aquisição de viaturas de combate a incêndios e 

outros investimentos na aerogare do Corvo; e o terminal de carga na aerogare civil das Lajes na 

Terceira. 

No que diz respeito ao transporte marítimo, afirmou que o Conselho do Governo aprovou em 

outubro o lançamento do concurso para a conceção e construção de um navio de transporte de 

passageiros e viaturas, pelo que o procedimento deverá ficar concluído em 2018. Fez ainda 

referência às obras para a reparação de danos no porto da Madalena; à empreitada do porto da 

Horta; ao apoio ao investimento no porto da Praia da Vitória; às obras no porto e marina de 

Ponta Delgada, em São Miguel; e ao Porto de São Roque no Pico. 

O deputado Luis Rendeiro interveio relativamente às infraestruturas de transportes, perguntado 

sobre o que falta estudar e fazer no porto da Praia da Vitória e respetivo abastecimento GNL; 

sobre o porto de Pipas e rampa ro-ro; o que abrange a verba para o porto e baia da Horta; o que 

falta para concretizar o terminal de carga na aerogare das Lajes, na Terceira e necessidade de 

intervir na pala metálica; o que está previsto fazer no porto e marina de Ponta Delgada, em São 
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Miguel, uma vez que os portos de Ponta Delgada, Praia da Vitória e Horta representam mais de 

85% do volume de carga e precisam de investimento. 

Quanto às perguntas colocadas, a SRTOP respondeu que o processo do porto da Praia da Vitória 

é complexo, podendo abranger uma futura concessão, sendo que a Portos dos Açores ainda não 

dispõe de todos os estudos solicitados, jurídicos, técnicos, financeiros. Já para o porto da Horta 

está previsto lançar durante o 1º trimestre de 2018 o procedimento, assim que o parecer da 

Direção Regional do Ambiente for entregue. Sobre o terminal de carga nas Lajes, tem um prazo 

de execução de 18 meses, com inicio em março de 2018, sendo que o valor total da obra ascende 

a 3,9 milhões de euros, mais IVA. O porto de Pipas tem inicio previsto para outubro de 2018 e 

um prazo total de execução de 24 meses.  

A Secretária Regional referiu ainda que a rampa ro-ro da Calheta está em curso, tendo um prazo 

de execução de 12 meses e o investimento previsto para a marina e porto de Ponta Delgada visa 

aumentar a sua operacionalidade. 

Por sua vez, a deputada Graça Silveira perguntou se o montante de 31,5 milhões de euros, 

inscrito na ação 14.7.1 contempla as obrigações de serviço público inter-ilhas no valor de 5 

milhões de euros inscrito no Orçamento de Estado para 2018; bem como se a ação 14.14.1 

“Promoção da Coesão Territorial – Transportes” abrange as ilhas das Flores e Corvo. Questionou 

também a Secretária Regional sobre a fase em que está o processo das obrigações de serviço 

público para carga; se a ação 14.7.3 “Aquisição de navios para o transporte de passageiros e 

viaturas inter-ilhas” e o montante inscrito é para adquirir um ou dois navios e se abrange apenas 

estudos; e por fim, qual o destino do montante de 2,26 milhões de euros referente à ação 14.8.2 

PIT - Plano Integrado dos Transportes. 

A SRTOP respondeu que o montante incluído na ação 14.7.1 não abrange as transferências do 

OE2018; que há uma proposta em análise, para as obrigações de serviço público de carga; que 

a Resolução do Conselho de Governo estipula que será lançado o procedimento para um navio; 

e que o valor inscrito no PIT, destina-se à implementação da bilhética integrada, sistemas de 

informação, incluindo o taxímetro digital. 

Já o deputado António Lima perguntou se o PIT abrange os transportes terrestres; porque 

motivo há uma redução de 8,4 milhões de euros na Promoção da Coesão Territorial “14.14.1” e 

em que moldes serão alienados os 49% do capital social da Azores Airlines. 
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A SRTOP respondeu que o PIT abrange os transportes terrestres; que há a garantia em manter 

a maioria do capital social da Azores Airlines, bem como o seu objeto social e as rotas definidas 

como prioritárias, pelo que qualquer proposta que surja, terá de ser avaliada de acordo com 

estas premissas. 

O deputado André Rodrigues também interveio para perguntar se o grooving no aeroporto do 

Pico é para concluir em 2018, tendo a Secretária Regional respondido que sim. 

Por sua vez, o deputado António Pedroso questionou sobre a possibilidade de colocar o parque 

de combustíveis no porto comercial das Velas, ao qual a SRTOP respondeu que este parque não 

faz parte da empreitada. 

O deputado António Vasco perguntou se está afastada a possibilidade de concurso público na 

alienação dos 49% da Azores Airlines; se o reforço previsto no art.º 155.º do OE2018 será 

canalizado para a SATA; bem como se a operação para 2018 da SATA abrange um reforço da 

oferta de lugares inter-ilhas. 

Por último, a deputada Graça Silveira questionou sobre a finalidade da verba inscrita na ação 

14.5.5 “Porto de São Roque”; e qual o valor alocado à dragagem no porto da Horta. 

 Às perguntas colocadas, a Secretária Regional disse o processo de privatização ainda está em 

aberto, pelo que nada está afastado; que o aumento previsto no OE2018 poderá ser alocado à 

SATA, para colmatar o défice da operação; que em 2018 será ajustada a oferta à procura nos 

lugares interilhas, para evitar constrangimentos; e que a verba para o Porto de São Roque 

abrange apenas estudos e projetos pela Portos dos Açores. 
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2º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018  

1. ENQUADRAMENTO DO ORÇAMENTO PARA 2018 

A Proposta de Orçamento para 2018, analisada nesta Comissão, contempla, como está definido 

no artigo 4.º da Lei 79/98 de 24 de Novembro, o princípio da estabilidade 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 2018. 

O Governo Regional dos Açores mantém como objetivos estratégicos a consolidação das 

finanças públicas regionais, o crescimento socioeconómico sustentável, o desenvolvimento do 

tecido empresarial regional, o reforço da justiça social e o aumento da qualidade do emprego. 

A proposta de Orçamento para 2018, apresentada pelo Governo dos Açores a esta Assembleia, 

prevê um valor de 1.503,6 milhões de euros, dos quais 211,7 milhões euros respeitam operações 

extraorçamentais. 

 

2. ORÇAMENTO DA RECEITA 

A Receita Total prevista para 2018, excluindo as operações extraorçamentais, atinge o valor 

global de 1.292,3 milhões de euros. 

As receitas efetivas, atingem o valor de 1.151,0 milhões de euros. Estas receitas estão 

desagregadas em três agrupamentos – receitas próprias, transferências do Orçamento de 

Estado e transferências da União Europeia – correspondentes às três fontes de financiamento 

do orçamento regional. 

As receitas próprias estão estimadas em 734 milhões de euros, englobando as receitas fiscais e 

outras receitas próprias., e representam cerca de 63,8% da receita efetiva. 

Prevê-se que as transferências do Orçamento de Estado e da União Europeia continuem a ter 

um peso importante no financiamento regional, representando 23% e 13,2%, respetivamente, 

do total da receita efetiva. 
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Por sua vez, as receitas fiscais atingem uma previsão orçamental de 693,3 milhões de euros, 

representando cerca de 94,5% do respetivo total das receitas próprias. 

Os Impostos diretos atingem uma previsão orçamental de 215,6 milhões de euros, menos 5,9% 

do valor orçamento para 2017, representado cerca de 31,1% do total das receitas fiscais.  

Destes impostos, o mais significativo é o IRS com uma estimativa de 165,6 milhões de euros, e 

representa um decréscimo de 7,5% relativamente à dotação prevista para 2017. Esta redução 

resulta, também, dos efeitos das alterações constantes da proposta do Orçamento de Estado 

para 2018, bem como da proposta do Governo Regional para o alargamento ao novo 3º escalão 

do IRS do diferencial fiscal de 25%, para beneficiar os trabalhadores e contribuintes em sede de 

IRS. O IRC estimado para 2018, atinge os 50 milhões de euros, valor semelhante ao ano anterior. 

Dos impostos indiretos, cuja previsão global é de 477,7 milhões de euros, mais 12,5% face ao 

valor orçamentado para 2017, e que representam quase 69% do total das receitas fiscais. 

Merece especial destaque o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que está estimado em 

321 milhões de euros e o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) com o valor previsível de 

66,9 milhões de euros. Acrescem ainda as estimativas para os Imposto sobre o Tabaco, estimado 

em 49,6 milhões de euros, sobre ISV-Veículos, na ordem dos 8,3 milhões de euros, do Imposto 

do Selo, cuja receita previsível é de 19 milhões de euros e de Circulação, cuja receita poderá 

atingir os 5,2 milhões de euros.   

Para outras receitas próprias estima-se um valor de 32,6 milhões de euros, constituídas por um 

grande conjunto de naturezas de receita. 

As transferências do Orçamento do Estado estão previstas em 259,3 milhões de euros, sendo 

185,2 milhões de euros referente à compensação dos custos de insularidade e 74,1 milhões de 

euros relativos ao Fundo de Coesão. 

As transferências da União Europeia que se prevê, em 2018, no âmbito de cofinanciamento de 

projetos de investimento diretamente executados pelo Governo dos Açores, capítulo 50, 

ascendem a um valor global de 152,1 milhões de euros.  

As operações extraorçamentais têm um montante estimado de 211,7 milhões. 

 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA|29 

3. ORÇAMENTO DA DESPESA 

O valor global da despesa estimada para o ano de 2018 atinge os 1.504 milhões de euros, 

incluindo operações extraorçamentais, cuja previsão se cifra em 211,7 milhões de euros. 

As despesas correntes, no valor de 696,8 milhões de euros, representam 58,0% do total das 

despesas, seguindo se as despesas do Plano, no valor de 503,4 milhões de euros, com 41,9%. 

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 DOTAÇÃO (€) % 

DESPESAS CORRENTES 696.784.935 58,0% 

DESPESAS DE CAPITAL 483.700 0,1% 

DESPESAS DO PLANO 503.366.526 41,9% 

TOTAL 1.200.635.161 100% 

As despesas de funcionamento, atingem os 697,3 milhões de euros, das quais 696,8 milhões de 

euros são despesas correntes (cerca de 93,9% relativos a despesas com pessoal e 

transferências). 

As despesas com pessoal estão orçamentadas em 324 milhões de euros, mais 2,9% face a 2017, 

e resultam do impacto das medidas previstas na proposta do OE para 2018, referentes ao 

descongelamento das carreiras na administração pública. 

Por sua vez, as transferências correntes têm uma dotação de 330,4 milhões de euros, onde se 

incluem as verbas a integrar no Serviço Regional de Saúde – no montante de 300 milhões de 

euros; bem como a dotação para o complemento regional de pensões - no valor de 25 milhões 

de euros, essencialmente. 

É de referir ainda a dotação para a aquisição de bens e serviços correntes, na ordem dos 14,5 

milhões de euros e a dotação para os juros da dívida pública e outros encargos, no valor de 14,7 

milhões de euros. 

As outras despesas correntes foram orçamentadas em 13,2 milhões de euros, dos quais 12,6 

milhões de euros são destinadas à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

Ao nível da classificação funcional, as despesas com funções sociais apresentam uma dotação 

global de 730,9 milhões de euros, representando 60,9% do total. Dentro destas, os setores da 
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Saúde e da Educação, com 328,5 milhões de euros e 264,1 milhões de euros, respetivamente, 

são os mais representativos com um total agregado de 81,1%. 

Posteriormente, as funções económicas representam 26,5% da despesa orçamentada, com um 

valor previsto de 317,9 milhões de euros, dentro do qual se destaca o setor dos Transportes e 

Comunicações, com 139,8 milhões de euros – com um peso de 44% nas funções económicas e 

11,6% do total das despesas orçamentadas para 2018. 

As despesas do Plano de Investimentos (capitulo 50) foram orçamentadas em 503,4 milhões de 

euros, representando assim 41,9% do Orçamento Regional para 2018. 

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 2018, bem como a sua 

desagregação pelos diversos departamentos regionais, e respetiva comparação com os 

montantes atribuídos no ano anterior (excluindo operações extraorçamentais). 

 

Em termos agregados, a Secretaria Regional da Saúde, a Secretaria Regional da Educação e 

Cultura, a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e a Vice-Presidência do Governo 

e Competitividade Empresarial, representam quase 80% do total da despesa pública prevista 

para 2018. 

Além disso, a Secretaria Regional da Saúde tem uma dotação de 338,1 milhões de euros (28,2% 

do total), ou seja, mais 2,16 milhões de euros face ao ano anterior. 

Por sua vez, a Secretaria Regional da Educação e Cultura tem uma verba de 302,0 milhões de 

euros (25,1% do total), mas sofre uma redução de 2,8 milhões de euros, face ao ano anterior. 

Departamento 2017 % 2018 %

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 12 170 800 1,0% 12 646 700 1,1%

Presidência do Governo Regional dos Açores 11 517 626 1,0% 11 391 337 0,9%

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 145 083 733 12,0% 146 085 654 12,2%

Secretaria Regional da Solidariedade Social 68 810 136 5,7% 63 350 573 5,3%

Secretaria Regional da Educação e Cultura 304 716 112 25,3% 301 958 742 25,1%

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 45 542 948 3,8% 41 550 179 3,5%

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 146 870 169 12,2% 149 126 121 12,4%

Secretaria Regional da Saúde 335 906 223 27,8% 338 070 163 28,2%

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 46 451 946 3,8% 45 692 779 3,8%

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 89 704 435 7,4% 90 762 913 7,6%

1 206 774 128 100% 1 200 635 161 100%
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O quadro seguinte apresenta a mesma estrutura orgânica da despesa global, em 2017, incluindo 

o montante das operações extraorçamentais.  

 

O quadro a seguir apresentado apresenta as despesas previstas no capítulo 50 – Plano de 

Investimento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, para o ano 2017, distribuídas 

pelos diversos departamentos da administração pública. 

 

Destaca-se a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, com dotação estimada de 

129,8 milhões de euros (25,8% do total), com um acréscimo de 2,2 milhões de euros, em relação 

ao ano anterior. 

 

4. SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (SFA) E ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS 

(EPR) 

O Orçamento Consolidado para 2018, dos Fundos e Serviços Autónomos (SFA) e Entidades 

Públicas Reclassificadas (EPR), ascende a 691,7 milhões de euros. 

Departamento 2017 % 2018 %

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 12 170 800 0,9% 12 646 700 0,9%

Presidência do Governo Regional dos Açores 11 517 636 0,8% 11 391 347 0,8%

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 360 659 569 25,4% 357 677 004 25,3%

Secretaria Regional da Solidariedade Social 68 810 136 4,8% 63 350 573 4,5%

Secretaria Regional da Educação e Cultura 304 716 112 21,4% 301 958 742 21,4%

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 45 552 948 3,2% 41 550 179 2,9%

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 146 870 189 10,3% 149 126 141 10,6%

Secretaria Regional da Saúde 335 906 223 23,6% 338 070 163 23,9%

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 46 452 946 3,3% 45 693 779 3,2%

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 89 904 455 6,3% 90 862 933 6,4%

1 422 561 014 100% 1 412 327 561 100%

Departamento 2017 % 2018 %

Presidência do Governo Regional dos Açores 4 164 276 0,8% 3 835 225 0,8%

Vice-Presidência, Emprego e Comp. Empresarial 78 452 458 15,2% 82 236 545 16,3%

Secretaria Regional da Solidariedade Social 61 982 836 12,0% 56 111 771 11,1%

Secretaria Regional da Educação e Cultura 75 265 212 14,5% 64 912 091 12,9%

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 42 088 848 8,1% 37 890 649 7,5%

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 127 575 669 24,7% 129 812 348 25,8%

Secretaria Regional da Saúde 32 107 875 6,2% 34 233 724 6,8%

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 36 886 696 7,1% 35 297 848 7,0%

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 58 956 584 11,4% 59 036 325 11,7%

517 480 454 100% 503 366 526 100%
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As receitas correntes, com 441,3 milhões de euros, representam 63,8% do valor orçamentado, 

enquanto as receitas de capital atingem os 240,8 milhões de euros, ou seja, 34,8%. 

Por sua vez, a despesa total decompõe-se em 525,9 milhões de euros de despesas correntes 

(76%) e 156,9 milhões de euros de despesas de capital (22,7%). 

As despesas afetas às funções sociais são as que têm maior peso, com 532,9 milhões de euros 

(77%), seguidas das funções económicas com 69,1 milhões de euros (10%) e as outras funções 

com 49,8 milhões de euros (7,2%) e as funções gerais de soberania com 39,9 milhões de euros 

(5,8%). 

Nas funções sociais, destacam-se: 

• Saúde – 457,1 milhões de euros; 

• Habitação e Serviços Coletivos – 43,0 milhões de euros; 

• Educação – 18,2 milhões de euros; 

Nas funções económicas, destacam-se: 

• Transportes e Comunicações – 22,7 milhões de euros; 

• Agricultura – 19,2 milhões de euros; 

• Comércio e Turismo – 15,7 milhões de euros; 
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5. DÍVIDA PÚBLICA REGIONAL 

5.1. Dívida Direta 

No final do ano de 2016 o stock da dívida da Região Autónoma dos Açores era 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 

atingiram os 877,4 milhões de euros. 

Para o ano de 2017 foi definido um plafond de avales de 150 milhões de euros, tendo sido 

concedidos 100,00 milhões de euros (66,7% do plafond). 

O plafond de avales proposto pelo Governo, para o ano de 2018 é de 130 milhões euros. 
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6. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL (SPER) 

O SPER integra um conjunto de empresas cujas áreas de atividade abrangem diversos setores 

de atividade, como a Energia, Turismo, Pescas, Ambiente e Transportes.  

O universo das empresas participadas pela Região, direta e indiretamente, é constituído por 40 

empresas, sendo que a RAA participava diretamente em 16 empresas, das quais 11 com capital 

exclusivamente público, 4 com participação maioritária e 1 com participação minoritária. 

Grupos Empresariais (5): 

❖ Grupo EDA – 8 empresas; 

❖ Grupo SATA – 7 empresas; 

❖ Grupo Portos dos Açores – 6 empresas; 

❖ Grupo Lotaçor – 3 empresas; 

❖ Grupo Ilhas de Valor – 3 empresas. 

 

Empresas com participação direta (16) e com a totalidade do capital (11): 

I. Saudaçor, S.A.; 

II. Hospital Divino Espírito Santo, E.P.E.; 

III. Hospital de Santo Espírito, E.P.E.; 

IV. Hospital da Horta, E.P.E.; 

V. Sata SGPS, SA 

VI. Portos dos Açores, SA 

VII. Lotaçor, SA 

VIII. SPRHI, SA 

IX. Azorina, SA 

X. IROA, SA 

XI. SDEA, E.P.E.R 

 

Participações diretas maioritárias (4): 

a) Ilhas de Valor, SA 

b) EDA, SA 

c) Teatro Micaelense SA 

d) Pousadas da Juventude dos Açores, SA 
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Participações diretas em entidades não societárias (7): 

i. INOVA 

ii. ENTA – Escola de Novas Tecnologias dos Açores 

iii. Associação de Turismo dos Açores 

iv. Observatório Turismo dos Açores o 

v. Associação Portas do Mar 

vi. AAFTH – Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira 

vii. Associação NONAGON 

 

Participações indiretas em entidades não societárias (2): 

i. FEJC -  Fundação Eng. José Cordeiro 

ii. AGESPI – Associação para a Gestão do Parque Industrial Ilha Terceira 
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3º.  CAPÍTULO – PARECER  

Após a análise do documento a Comissão Permanente de Economia deliberou aprovar, por 

maioria, a proposta de Plano Anual Regional para 2018, com os votos favoráveis do PS, 

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

 

Após a análise do documento a Comissão Permanente de Economia deliberou aprovar, por 

maioria, a proposta de Orçamento para 2018, com os votos favoráveis do PS, abstenção com 

reserva para plenário do PSD, CDS-PP e BE. 

 

Ponta Delgada, 23 de novembro de 2018. 

O Relator 

                                   

      Carlos Silva  

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

                             

         O Presidente 

                                                                                    

       _________________________        

                     Miguel Costa  
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Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 





 

CGTP-IN/AÇORES 

 
 

…………………..………………………………………………………………………………..………………………. 

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL/AÇORES 
Rua do Peru, 101, 9500-340 PONTA DELGADA | Telefone: 296 282319 | Fax: 296 284275 

ussmsm.servicos@gmail.com 

 

 
   Ao  

  Conselho Regional de  
Concertação Estratégica 

 

  Edifício Boavista 
Rua Pde. José Joaquim Rebelo, 20 
 
9500 – 782 Ponta Delgada 

   

    
                                                                 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
  

V/Referência,                                         N/Referência, 42 CGTP-IN/Açores                                    Data, 20-out-17 

                                                                                                                                         
                                                                                  

 
ASSUNTO: Envio de Parecer – “PLANO REGIONAL ANUAL PARA 2018” 

 
 

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe a CGTP-IN/Açores vem, por este 

meio, enviar o Parecer relativo ao Plano Regional Anual para 2018. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

  

 
    

O Coordenador da CGTP-IN/Açores 
 

 
 

mailto:ussmsm.servicos@gmail.com








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União Geral dos Trabalhadores 





             
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             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 

       
                                                                     

 

 

PARECER DA UGT-AÇORES SOBRE A ANTEPROPOSTA DO PLANO ANUAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES DE 2018 

 
1. INTRODUÇÃO 

De acordo com os dados estatísticos do 1º semestre de 2017, confirma-se a tendência 

dos indicadores de conjuntura económica e social, que constam no primeiro capítulo da 

Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018, levando-nos a acreditar na retoma de 

aproximação da média nacional e europeia, de que nos afastamos devido à crise económico 

financeira, que atingiu a Região Autónoma dos Açores de forma particularmente severa 

durante a aplicação do PAEF - Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal.  

Contudo, alerta-se para o fato do clima de confiança e até de alguma euforia que se 

vive atualmente poder encerrar alguma ilusão, porquanto o grau de destruição económica 

provocado pela crise foi muito mais vasto e profundo nas regiões autónomas, particularmente 

nos Açores.  

As dificuldades enfrentadas pelo setor financeiro levaram a grandes restrições na 

banca e instituições financeiras, conduzindo mesmo à falência de um dos principais bancos de 

caris regional, o BANIF, que teve um efeito devastador na economia açoriana, por via da perda 

de poupanças e investimentos efetuados pelos nossos concidadãos, pelo desemprego gerado, 

bem como, pelo apoio que deixou de dar às empresas regionais na concessão de crédito e 

outros serviços congéneres, criando um vazio que continua ainda por colmatar. 

A atual conjuntura económica marcada pelo bom momento que se vive no setor do 

turismo não chega para colmatar e substituir as perdas verificadas noutros setores da nossa 

economia, pois o seu sucesso depende de fatores que não controlamos, tais como o preço das 

passagens aéreas, o de sermos um arquipélago distante, as grandes tensões geopolíticas que 

assolam destinos turísticas tradicionais e, sobretudo, o terrorismo. 

Seguindo a estrutura do documento a nossa análise incidirá sobre as politicas setoriais 

a desenvolver nos quatro objetivos globais, alertando para os pontos dos programas inseridos  
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em cada um deles que achamos mais importantes na nossa perspetiva para que a Região atinja 

o nível de desenvolvimento económico e social que todos almejamos, proporcionando a todos 

os açorianos um nível de vida igual ou semelhante aos seus congéneres europeus. 

2. POLÍTICAS SECTORIAIS A DESENVOLVER EM 2018 

2.1. FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O EMPREGO SUSTENTADOS NO 

CONHECIMENTO, NA INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO 

 

É o objetivo, com maior peso do Plano Anual com cerca de 53% cuja dotação tem 

vindo a aumentar de ano para ano, em que mais de metade do qual provém de «Outros 

Fundos» (Europeus na sua maioria), assumindo pela sua natureza grande importância, porque 

se bem aplicados podem conferir o verdadeiro e real sentido ao seu título. 

Neste ponto sugere-se, no Programa Empresas, emprego e eficiência administrativa, 

Como temos vindo reiteradamente a afirmar desde há muito tempo, apelamos ao 

investimento vocacionado para a produção de bens e serviços transacionáveis, 

essencialmente os virados para a exportação, geradores de emprego duradoiro, sustentável, 

bem remunerados e com direitos, proporcionando a realização pessoal e profissional dos 

trabalhadores açorianos, contribuindo ao mesmo tempo para a fixação na região dos mais 

capazes e qualificados. 

Concitando o desiderato acima, achamos que se deve privilegiar o investimento ao 

nível do tecido empresarial regional que se mostre competitivo, suscetível de gerar maior 

valor acrescentado, para o que se deve fazer uma análise retrospetiva profunda e rigorosa 

dos projetos de investimento apoiados no passado, apurando-se com segurança quais os que 

surtiram o efeito desejado e os que frustraram as melhores expetativas. 

Não temos dúvidas que o desenvolvimento económico e social que os Açores 

conheceram desde a implantação do regime autonómico, é enorme, sem precedentes na 

história destas ilhas, mas também não temos dúvidas que muito do investimento efetuado se 

tem revelado inócuo e inadequado, como podemos constatar com inúmeros exemplos  
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sobejamente conhecidos, que ao contrário do que se esperava e pretendia não se 

transformaram em motores de desenvolvimento económico e bem-estar dos açorianos, mas 

sim em autênticos fardos para as gerações presentes e vindouras, face aos avultados encargos 

financeiros que geraram, condicionando de sobremaneira a necessária intervenção 

governamental ao nível financeiro, tornando-se por isso num fator inibidor do investimento 

presente e futuro.   

Relembramos a este propósito, a urgência da Região em retomar de novo os caminhos 

de aproximação da média nacional e europeia no que diz respeito ao crescimento económico, 

indicador mais usado para se aferir o nível de desenvolvimento dos países e regiões. 

Verificamos que o Produto Interno Bruto, PIB ppc, nos últimos anos sofreu um 

retrocesso equivalente a mais de 10 anos, situando-se em 2015 em 68% e 89% da média da 

Comunidade Europeia e do País, respetivamente. 

Por isso, impõe-se a utilização criteriosa das dotações alocadas aos programas, 

projetos e ações que compõem este objetivo de modo a que, conjugado com os fundos 

europeus no âmbito do PO 2020, se consiga obter os melhores resultados económicos e sociais 

possíveis.  

Ainda nesta perspetiva, e atendendo à condição da pequena dimensão da economia 

regional e muito aberta ao exterior, apelamos para a necessidade de redução dos custos de 

contexto, que aliados aos incentivos e outros apoios já existentes, por via de benefícios fiscais, 

por forma a tornar o tecido empresarial regional mais competitivo e capaz de ultrapassar os 

problemas da distância, como por exemplo os custos dos transportes, de armazenagem de 

produtos, etc. 

No Programa Emprego e Qualificação Profissional, 

Para lá dos propósitos e boas intenções do programa, constatamos pelos resultados 

que as expectativas têm saído frustradas, pois segundo o INE/SREA, o desemprego na Região  
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Autónoma dos Açores, no 2º trimestre de 2017 atingiu 10%, superior à média nacional que foi 

de 8,7%, tendo mesmo aumentado o seu número em 761 indivíduos relativamente ao trimestre 

anterior. 

Também, segundo a publicação mensal de agosto do IFP – Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, este indicador relevante, porque objetivo, registava 8.779 inscritos à 

procura de emprego na Região Açores, dos quais 6.019 estavam ocupados, que por definição 

do próprio IEFP, são: “Trabalhadores ocupados em programas especiais de emprego”, 

ascendendo 68,56 %, aproximando-se da média geral desde janeiro anda sempre à volta dos 

70%, mantendo uma tendência crescente desde 2012, ao invés do que se passa a nível 

nacional, que praticamente nunca atingiu os 30%, tendo mesmo já invertido esta tendência 

de forma algo consistente, com pequenas oscilações, situando-se atualmente em 20%, ou 

seja, justamente o oposto do que se passa nos Açores. 

 Ademais, estes indicadores a nível nacional evidenciam uma descida mais ou menos 

consistente e coerente do desemprego, nos dois institutos, o IEFP- Instituto do Emprego e 

Formação Profissional e o INE - Instituto Nacional de Estatística, ao passo que nos Açores se 

nota inconsistência e alguma incoerência, na medida em que a descida do desemprego do 

INE/SREA varia na razão inversa, do IEFP, isto é, à medida que descia a taxa de desemprego no 

INE/SREA, aumentava a taxa de ocupados no IEFP. 

Reconhecemos contudo, que os programas ocupacionais são necessários enquanto a 

economia não gera empregos. Porém, tem-se verificado que estes têm sido usados 

abusivamente pelas empresas e entidades públicas como mão-de-obra barata, satisfazendo 

necessidades permanentes, sem qualquer vínculo ou direito laboral e com o pretexto de 

estarem a resolver um problema social ao proporcionarem algum rendimento a muitas famílias 

atingidas pelo flagelo do desemprego. 

Por outo lado, esta situação veio criar problemas às pequenas e médias empresas que 

deixaram de prestar os serviços e trabalhos que os ocupacionais foram suprir, ao mesmo tempo 

que se constitui em concorrência desleal para aquelas empresas que puderam usufruir destes  
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programas, que ao praticarem preços mais baixos, contribuíram para que algumas congéneres 

fossem à falência, conduta absolutamente condenável e contrária aos princípios de economia 

social de mercado tão propalada pela União Europeia. 

Espera-se, contudo, que se trate duma situação pontual e que a mesma se venha a 

corrigir nos próximos tempos. 

Se assim não for, é caso para se refletir sobre todos os programas, planos e políticas 

que estão na base destes resultados, que são justamente opostos ao que pretende o Governo 

Regional, a criação de uma economia forte e dinâmica geradora de emprego duradoiro e 

sustentável.  

No Programa Emprego e Qualificação Profissional, 

 Não obstante as boas intenções, propósitos e objetivos enquadrados pelas inúmeras 

ações que compõem este projeto, 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 continua na 

cauda do País. 

Preconizamos a continuação das políticas ativas de apoio ao emprego, 

nomeadamente na formação e requalificação profissional dos trabalhadores, em especial dos 

jovens, das mulheres, dos desempregados de longa duração e dos licenciados habilitando-os 

para a inserção no mercado de trabalho cada vez mais exigente.  

Face aos fracos resultados que a Região apresenta a nível nacional nos domínios da 

educação, da saúde, no apoio à juventude e idosos, alerta-se mais uma vez para a necessidade 

permanente de formação e requalificação dos seus profissionais, e também das pessoas elas 

ligadas.  
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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 apela para a abertura de concursos do pessoal médico, paramédico e 

auxiliar nos hospitais e unidades de saúde da Região, bem como de assistentes operacionais, 

para a regulamentação de carreiras profissionais e descongelamento das progressões 

acompanhando o processo já iniciado a nível nacional neste domínio, tal como a 

implementação do horário de 35 horas para todos, assente no princípio universal consagrado 

na constituição da República Portuguesa, de trabalho igual salário igual. 

Na área da educação, importa igualmente alertar para a falta de pessoal auxiliar e para 

a necessidade de abertura de concursos por forma a preencher as vagas existentes nos 

respetivos quadros de pessoal que ainda subsiste nalgumas escolas. 

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 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 negociar a proposta de desagravamento fiscal apresentada pelos 

parceiros sociais, Câmara de Comércio e Industria dos Açores, Federação Agrícola e UGT-

Açores.   
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No Programa de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 

Este programa abarca um setor com grande peso na economia dos Açores, que não 

obstante algumas melhorias, vem atravessando alguns problemas de sustentabilidade da 

atividade, mercê da perda de alguns mercados para os produtos lácteos, ainda não totalmente 

substituídos. 

O anúncio que a venda da fábrica de lacticínios NESTLÉ, veio trazer à fileira do leite 

exige do Governo Regional alguma atenção, pois o eventual encerramento desta unidade 

fabril, para além das consequências económicas, conduz a perda de emprego, e 

consequentemente a perda de rendimentos e implicações sociais 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. 

Neste plano a UGT-Açores 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. 

Alertamos a este propósito para a necessidade de atenção especial que deve haver 

por parte do Governo Regional perante a indefinição quanto ao futuro da fábrica de 

conservas da COFACO na ilha do Pico, que a encerrar levará para o desemprego mais de 200  
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pessoas, pertencentes, regra geral a um extrato social com baixas qualificações, composto na 

sua maioria por mulheres. 

No Programa de Desenvolvimento Turístico, 

Face ao maior crescimento registado em todo o País em 2016 é o programa de todo o 

Plano que suscita maiores expetativas, pois os efeitos positivos fizeram-se aqui sentir a todos os 

níveis, com preponderância para o comércio, restauração, transportes e atividades afins, bem 

como no contributo significativo no VAB – Valor Acrescentado Bruto que gera na Região. 

De salientar o crescimento recorde em todas as ilhas, com o maior aumento de 

dormidas no conjunto das regiões do País, de mais 21% em termos homólogos, conduzindo 

esta situação a proveitos no valor superior a 70 milhões de euros correspondendo a um 

incremento de 30% face ao ano anterior. 

Pelos dados já conhecidos em 2017 perspetiva-se novamente mais um recorde a todos 

os níveis, esperando-se igual desempenho em 2018, quer em termos económico-financeiros, 

quer nos outros de índole logística organizacional, como, dormidas, passageiros 

desembarcados, origens, número de dias de estadia, etc. 

Nesta conformidade, a UGT-Açores entende ser de manter o enfoque no setor do 

turismo, por forma a combater a sazonalidade, através de uma política de transportes aéreos 

oportuna e bem organizada, que atualmente não tem funcionado muito bem, sobretudo para 

as ilhas mais pequenas, por forma a garantir uma maior disseminação por todas as ilhas do 

arquipélago, uma vez que este crescimento foi mais acentuado em S. Miguel, Terceira e Pico. 

A par dessas ações, há que garantir a qualidade dos serviços turísticos prestados  
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 através da formação dos jovens e da requalificação de quem já está no setor, em áreas como 

a restauração, mesa e bar, cozinha, atividades ligadas à natureza e ao ambiente, línguas e 

património, bem como adotar uma política rigorosa de conservação e proteção da natureza, 

para o que se exige um esforço conjunto de todas as entidades, e de sensibilização geral dos 

cidadãos. 

2.2 - REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO, A QUALIDADE DE VIDA E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 

 

É um objetivo transversal a diversos departamentos do Governo englobando 5 

Programas da área Social e Educação, sendo contemplado em cerca de 4% da sua dotação com 

Fundos Externos, a aplicar preferencialmente na Educação e Solidariedade Social.  

Não temos dúvidas que os Açores são das Regiões do País a que está melhor dotada 

com equipamentos e infraestruturas, de apoio à Educação e Assistência Social, todavia, e, não 

obstante as melhorias que se têm vindo a verificar ao longo dos anos, os resultados não têm 

correspondido ao investimento efetuado nestas áreas, como se pode confirmar por alguns 

indicadores divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Conscientes que os indicadores em causa, são a consequência de um conjunto de 

fatores sociais vastos e complexos, preconizamos um estudo aprofundado do porquê destes 

resultados, e nesta conformidade preconizamos a tomada de medidas e ações por forma a 

retirar os Açores da cauda do País em domínios, como a educação, a pobreza, o abandono e 

insucesso escolar, a toxicodependência, o alcoolismo, a gravidez precoce, etc.  

Neste âmbito sugere-se: 

No Programa de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 

Ao nível da Investigação preconizamos uma estreita 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  
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desenvolver e projetar esta instituição a nível nacional e internacional, garantindo ao mesmo 

tempo a sustentabilidade do modelo tripolar como projeto emblemático do movimento 

autonómico dos Açores.  

Quanto à qualificação e recuperação do parque escolar registamos com agrado o 

esforço de requalificação do parque escolar regional, com especial enfoque para as escolas com 

coberturas de amianto, material nocivo, porque tóxico e cancerígeno e proibido em toda a 

União Europeia desde 2005. 

Quanto ao Programa de Desenvolvimento do Sistema de Saúde, a situação é da 

existência reconhecidamente de boas infraestruturas e equipamentos de apoio à saúde, que 

não estão contudo a ser utilizados por falta de recursos técnicos e humanos, com evidentes e 

graves prejuízos para a saúde dos açorianos que deles necessitam, pelo que apelamos mais 

uma vez a um esforço por parte do Governo Regional em colmatar esta falha grave. 

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. 

 

A este propósito, apelamos a um planeamento sério e responsável para a construção de lares 

de terceira idade, e até hospitais de retaguarda nas localidades onde há necessidade efetiva desses 

equipamentos. 

Não obstante a melhoria verificada no sector da construção civil, impulsionada pelo 

grande crescimento no turismo, continuamos a defender a existência 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. 

Achamos que será também benéfico para a economia regional a implementação de  
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concursos de obras públicas regionais que tenham em conta e medida a capacidade das 

nossas empresas regionais, a fim de dinamizar a atividade e a consequente empregabilidade 

no setor da construção civil. 

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, 

que engloba 4 programas das áreas da Coesão Territorial e Transportes, sendo contemplado 

com 11,83% 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. 

 

Neste âmbito sugere-se: 

Na atual conjuntura de grande crescimento no setor do turismo no arquipélago 

açoriano, a mobilidade assume uma grande importância no objetivo do seu desenvolvimento 

harmonioso. 

Nesta conformidade, uma política eficiente de transportes e energia são condição 

fundamental para que se atinja o objetivo acima referenciado, para o que se exige medidas e 

ações da parte do Governo Regional que garanta o efeito desejado, aproveitando ao máximo a 

abertura e as possibilidades financeiras postas à disposição da Região no âmbito do PO 2020. 

Os indicadores bastante positivos no 1º semestre de 2017 no setor do turismo são a 

prova cabal do sucesso proporcionado pelo novo modelo de transporte aéreo. 

Face a esta situação preconizamos a sua extensão a todas as outras ilhas, 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. 
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2.4. MODERNIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFORÇAR A POSIÇÃO DOS 

AÇORES NO EXTERIOR E APROXIMAR AS COMUNIDADES  

 

Neste âmbito sugere-se no Programa de Informação e Comunicação, 

O reforço dos meios materiais e financeiros de todos os órgãos de comunicação 

social com expressão na Região, em especial a RTP Açores como forma de divulgar e unir a 

nossa condição arquipelágica, cá dentro e lá fora, nomeadamente na diáspora, retomando-se 

a produção de sérias que deem a conhecer o melhor da nossa capacidade de produção 

cultural e de entretenimento, como os Xailes Negros, o Barco e o Sonho, Mau Tempo no 

Canal, etc. 

No Programa de Relações Externas e Comunidades, 

A nossa condição de Região distante e isolada da Europa continental confere-lhe um 

papel especial no contexto das regiões ultraperiféricas da UE.  

 A nossa diáspora projeta-nos nos EUA e no Canadá, pelo que neste âmbito impõe-se 

apostar a nossa presença nos mais fóruns internacionais institucionais e comunitários europeus 

e nos países com forte presença da emigração açoriana.  

3. INVESTIMENTO PÚBLICO 

A localização geográfica do arquipélago dos Açores, situado no meio do Atlântico Norte 

entre a Europa e os Estados Unidos da América, afastada dos grandes centros de decisão 

internacionais, das tensões geopolíticas mundiais, do terrorismo e doutros fatores negativos, é sem 

dúvida um grande trunfo e uma vantagem de que dispomos para atingirmos um bom nível de 

desenvolvimento económico e social e com a qualidade de vida, aliás, reconhecida por todos, em 

especial dos que já escolheram os Açores para viver. 

Todavia a condição de território descontínuo, fragmentado em nove ilhas, com parcos 

recursos naturais, onde predomina um pequeno e frágil tecido económico, o Plano de 

Investimentos Regional, se aplicado com eficiência e racionalidade, é sem dúvida um instrumento 

de primordial importância para o seu desenvolvimento económico e social. 
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Neste contexto, a Anteproposta do Plano de Investimentos para Região Autónoma dos 

Açores para o ano 2018, com uma dotação global de 752.634.491,00 €, incluindo 249.707.965,00 € 

provenientes de fundos externos, que está distribuído por 16 Programas, 89 Projetos e mais de 500 

ações, evidencia uma redução de quase 1%, cerca de 23.000 000,00 €, em relação ao programado 

nas Opções de Médio Prazo, que era de 775.600.000,00 €.  

Como afirmamos o Plano de Investimentos anual é um instrumento muito importante 

para o nosso desenvolvimento, contudo temos constatado que para além da redução anual que 

se tem verificado, a sua execução tem ficado muito aquém do objetivo ótimo, ou seja dos 100%. 

Nos últimos anos as execuções financeiras têm girado entre os 70% e 75% em relação ao 

programado, tendo atingido em 2016 apenas a execução financeira de 368.200.000,00 €, o que se 

traduz num grau de concretização face ao programado manifestamente fraco e de certa forma 

incompreensível face às expetativas criadas aquando da apresentação do Plano. 

A manter-se taxas de execução como a verificada no ano transato o atual Plano corre o 

risco de criar expetativas que acabarão inevitavelmente por saírem gravemente frustradas.  

 

Açores, 19 de outubro de 2017 

UGT-AÇORES 
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  Ex. Mo Senhor Presidente do  

   Governo Regional dos Açores 

   Doutor Vasco Ilídio Alves Cordeiro 

  

     
Sua Referência 
 

Sua Comunicação 
 

Nossa Referência 
 CD/00116/2017 

Data 
2017/10/18 

 

 

ASSUNTO: Parecer Anteproposta do Plano Regional Anual 2018 

 

Ilustre Presidente, 

Há semelhança dos anos anteriores, a DRAA dá parecer positivo Anteproposta do PLANO 

Regional Anual 2018, que anexamos. 

 

Com os cumprimentos, 

 

O Coordenador da Delegação Regional dos Açores 

 

António Toledo Alves  
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PARECER 

 

SOBRE A ANTEPROPOSTA DE PLANO REGIONAL PARA 2018 

 

1. A Delegação Regional dos Açores da Anafre, no âmbito da sua participação no 

Conselho Regional de Concertação Estratégica, emite parecer favorável no geral a 

anteproposta de Plano Regional para 2018, salientando o empenho e preocupação do 

Governo na continuidade das melhorias económicas e sociais dos Açorianos em 

consonância com as políticas de desenvolvimento das empresas e emprego 

apresentada pelo Governo Regional dos Açores aos parceiros sociais. 

 

2. 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 “. 

  

3. É, pois, com este enquadramento político que a Delegação Regional dos Açores da 

Anafre aprecia a anteproposta do Plano Regional para 2018.  

 

4. Registar 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), incluindo com o nosso agrado o apoio específico à 

ANAFRE, reconhecendo as dificuldades económicas das freguesias devido aos 

custos de insularidade continuando a contemplação na aquisição de mobiliário, 

equipamento e software informático e obras de beneficiação das sedes das Juntas de 

Freguesia e à comparticipação de investimentos municipais para aquisição, 

mailto:draanafre@gmail.com
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construção ou grande reparação daquelas sedes, a coberto do quadro legal 

estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, de 8 de Agosto. 

 

5. 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.  

 

6. 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 

 
 

mailto:draanafre@gmail.com


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misericórdias dos Açores 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações de Defesa do Consumidor (de âmbito regional) 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações da Área da Igualdade de Oportunidades para 

Mulheres e Homens 

 





 1 

Conselho Regional de Concertação Estratégica 

 

Parecer da Representante das Associações da Área da Igualdade de 

Oportunidades para Mulheres e Homens sobre o Plano Regional Anual (PRA) 

para 2018 

 

Após análise do Plano Regional Anual (PRA 2018), registamos, com agrado, o 

aumento de cerca de 443 mil euros no investimento em igualdade de oportunidades, 

inclusão social e combate à pobreza (9.5), embora verifiquemos que o investimento 

na solidariedade social em geral sofrerá uma redução de cerca de 4,5 milhões de 

euros face ao PRA 2017. No que respeita às medidas inseridas na IO, verificamos que 

a medida 9.5.2 sofrerá uma redução de cerca de 8300 euros (face ao PRA 2017), 

porém, as restantes medidas apresentam-se com um orçamento muito próximo dos 

valores propostos para o ano anterior e, inclusive, em algumas medidas há um 

acréscimo significativo no orçamento previsto. 

À semelhança do que aconteceu em relação ao PRA 2017, as Associações da 

Área da Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens gostariam de ver 

clarificada a medida 9.5.7 referente à criação de estruturas multidisciplinares com 

intervenção técnica especializada visto que, não é indicado o número de estruturas e 

equipas especializadas que o Governo Regional tenciona criar nem em que local. 

Voltamos a realçar a necessidade de ter em conta que as especificidades territoriais 

e demográficas das várias ilhas influenciam o tipo de intervenção, as estruturas e o 

número de equipas necessárias para a execução de referida medida. Essas 

especificidades e, por vezes, disparidades, ficaram demonstradas, no Estudo sobre a 

Violência de Género na RAA (coordenado pelo Prof. Doutor Manuel Lisboa), publicado 

em 2009, e pelo estudo A Violência Doméstica na Região Autónoma dos Açores – 

Estudo sócio-criminal (coordenado pelas Profs. Doutoras Gilberta Rocha e Piedade 

Lalanda), publicado em 2010, nos quais se evidenciavam realidades que não são 

semelhantes nas várias ilhas do arquipélago, sendo necessária uma intervenção 

especializada e pensada para as caraterísticas de cada espaço geográfico. 

É com descontentamento que verificamos que o Plano Regional Anual para 

2018 não prevê a realização de estudos de replicação do Inquérito à Violência de 

Género - Região Autónoma dos Açores, coordenado pelo Doutor Manuel Lisboa, que 

foi realizado em 2008 e publicado em 2009. Atendendo à importância da replicação 
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deste estudo (e de outro(s) congénere(s) ou que permita um conhecimento mais 

aprofundado sobre os resultados obtidos à data) e visto que, em 2018, se assinalam 

os 10 anos desde o levantamento dos dados de ambos os estudos (2008), seria de 

enorme pertinência o enquadramento de um estudo deste tipo no plano para 2018.  

Não podemos deixar de referir que, à semelhança do que aconteceu no PRA 

2017, neste PRA 2018, são apresentadas medidas muito generalistas e pouco claras 

no que toca à Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza 

(9.5), o que não acontece com as restantes medidas da Solidariedade Social (Apoio 

à Infância e Juventude (9.1), Apoio à Família, Comunidade e Serviços (9.2), Apoio aos 

Públicos com Necessidades Especiais (9.3), Apoio a Idosos (9.4)). Neste sentido, o 

que está em causa não é o valor nem a importância de qualquer uma das medidas 

elencadas no PRA, porém, seria também importante definir medidas concretas no que 

respeita à Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e Combate à Pobreza (9.5) 

de modo a possibilitar uma rigorosa execução e avaliação das ações previstas. 

 

As intenções em matéria de Igualdade de Género do presente Plano merecem, 

na generalidade, a concordância por parte das Associações da Área da Igualdade de 

Oportunidades. 

 

 

 

Ponta Delgada, 20 de outubro de 2017 

 

 

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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1. Linhas de Orientação Estratégica para o Plano 2018 
 

 Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, Sustentados no 

Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo. 

 

 Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de 

Oportunidades. 

 

 Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do Território. 

 

 Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar o Posição dos Açores no 

Exterior e Aproximar as Comunidade 

 

2. Investimento Público para 2018 

2.1. Repartição do Investimento Público por Grandes Objetivos de 

Desenvolvimento    

Os valores de despesa de investimento público previsto para 2018 ascendem a 

752,6 milhões de euros, dos quais 502,9 milhões são da responsabilidade direta do 

Governo Regional. 

 
Figura 1 – Repartição do investimento público em percentagem por grandes objetivos de 

desenvolvimento. 

A dotação financeira afeta ao objetivo “Fomentar o Crescimento Económico e 

o Emprego, Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no 

Empreendedorismo”, ascende a cerca de 397,8 milhões de euros, absorvendo 

52,9 % do valor global do Investimento Público. 

As áreas de intervenção que integram o objetivo “Reforçar a Qualificação, a 

Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades” representam 20,8%, a que 

corresponde uma despesa prevista de 156,5 milhões de euros. 

O objetivo “Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos Recursos e as Redes do 

Território”, dotado com 196,5 milhões de euros, representa 26,1% do valor global 

do Investimento Público. 

Para “Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar a Posição dos Açores 

no Exterior e Aproximar as Comunidades”, está consagrada uma dotação de 1,8 

milhões de euros, representando 0,2% do valor global.  
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2.2. Investimento Público 2017/2018 

O investimento público previsto para 2018 é inferior ao de 2017, em cerca de 

22,0 milhões de euros. Assim sendo este decréscimo afeta todos os objetivos, 

excetuando o primeiro “Fomentar o Crescimento Económico e o emprego, 

Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no Empreendedorismo” que será 

reforçado em aproximadamente 2,5 milhões de euros. 

 
 

Tabela 1 – Investimento público em montante 2017/2018 - Desagregação por Objetivos. 

 

3. Algumas Políticas Setoriais do Plano Regional Anual de 

2018 

3.1. Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

 
 Criar condições de negócio para que as empresas e os produtores 

agroflorestais cresçam e prosperem, assim como contribuir para a melhoria da 

competitividade da produção regional e elevar a qualidade do trabalho dos 

agricultores dos Açores; 

 Investimento na construção e beneficiação de caminhos agrícolas, rurais e 

florestais, na construção de sistemas de abastecimento de água às 

Investimento 

Público
Plano

Outros 

Fundos

Investimento 

Público
Plano

Outros 

Fundos

TOTAL 774 631 823 517 480 454 257 151 369 752 634 491 502 926 526 249 707 965

Fomentar o Crescimento Económico e o Emprego, 

Sustentados no Conhecimento, na Inovação e no 

Empreendedorismo

395 325 920 174 084 018 221 241 902 397 823 947 177 638 686 220 185 261

1 Empresas, Emprego e Eficiência Administrativ a 158 099 414 78 452 458 79 646 956 158 131 090 82 236 545 75 894 545

2 Agricultura, Florestas e Desenv olv imento Rural 169 851 530 58 956 584 110 894 946 169 924 423 59 036 325 110 888 098

3 Pescas e Aquicultura 26 089 691 13 589 691 12 500 000 27 657 547 14 204 929 13 452 618

4 Desenv olv imento do Turismo 26 428 888 11 928 888 14 500 000 28 593 614 14 093 614 14 500 000

5 Inv estigação, Desenv olv imento e Inov ação 14 856 397 11 156 397 3 700 000 13 517 273 8 067 273 5 450 000

Reforçar a Qualificação, a Qualidade de Vida e a 

Igualdade de Oportunidades
170 562 961 164 338 961 6 224 000 156 531 131 150 257 131 6 274 000

6 Educação, Cultura e Desporto 79 015 212 75 265 212 3 750 000 68 712 091 64 912 091 3 800 000

7 Juv entude 2 605 200 2 231 200 374 000 2 382 500 2 008 500 374 000

8 Desenv olv imento do Sistema de Saúde 24 859 713 24 859 713 0 27 224 769 27 224 769

9 Solidariedade Social 41 479 264 39 379 264 2 100 000 36 956 064 34 856 064 2 100 000

10 Habitação 22 603 572 22 603 572 0 21 255 707 21 255 707

Melhorar a Sustentabilidade, a Utilização dos 

Recursos e as Redes do Território
206 809 866 177 124 399 29 685 467 196 452 688 173 203 984 23 248 704

11 Ambiente e Energia 24 957 808 24 957 808 0 22 682 968 21 204 234 1 478 734

12 Prev enção de Riscos e Proteção Civ il 7 248 162 7 248 162 0 6 568 955 6 568 955

13 Assuntos do Mar 18 357 831 17 342 760 1 015 071 16 091 184 15 618 447 472 737

14 Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas 

Tecnológicas
156 246 065 127 575 669 28 670 396 151 109 581 129 812 348 21 297 233

Modernizar a Comunicação Institucional, Reforçar 

a Posição dos Açores no Exterior e Aproximar as 

Comunidades

1 933 076 1 933 076 0 1 826 725 1 826 725 0

15 Informação e Comunicação 1 082 521 1 082 521 0 1 016 350 1 016 350 0

16 Relações Externas e Comunidades 850 555 850 555 0 810 375 810 375 0

2017 2018

Programa/Projetos
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explorações agrícolas e na construção de infraestruturas elétricas para 

fornecimento de energia às explorações; 

 Conclusão de dois matadouros em 2018, nomeadamente do Faial e da 

Graciosa. Relevam-se também nesta área investimentos nas unidades de 

abate das ilhas Terceira e São Miguel; 

 Desencadear-se-ão os procedimentos necessários à acreditação dos 

laboratórios do SERCLA nas ilhas de São Miguel e Terceira. A par disso, 

prosseguirão os trabalhos de acompanhamento das explorações leiteiras 

açorianas, designadamente, no âmbito da aplicação do Plano de Controlo 

Oficial de Leite Cru (PCOL); 

 No apoio às Associações e Cooperativas Agrícolas, estão previstos os 

montantes de investimento necessários ao desenvolvimento das ações e 

projetos a propor por estas; 

 Aproveitando os fundos comunitários, reforçar-se-á o apoio ao rendimento da 

atividade agrícola, com a atribuição de apoios à perda de rendimento, e ao 

investimento privado, através de medidas diretas de comparticipação do 

investimento nas explorações agrícolas e nas agroindústrias; 

 Apostar no rejuvenescimento do setor e no saber do tecido produtivo, 

mantendo o investimento na formação profissional dos ativos para o aumento 

da mão-de-obra qualificada e no apoio à instalação de jovens agricultores, 

bem como na disponibilização de condições condignas à reforma antecipada 

dos agricultores de idade mais avançada; 

 Investimentos a realizar-se no setor florestal, onde se incluem as áreas 

tradicionais de produção de plantas para fomento florestal, a rede regional de 

reservas florestais e o uso múltiplo da floresta. 

 

3.2. Pescas e Aquicultura  
 

 Contribuir para a manutenção e criação de emprego, bem como para a sua 

valorização e incentivo ao envolvimento dos pescadores e das associações no 

circuito de comercialização, principalmente nas ilhas onde a concorrência é 

menor; 

 Com recurso ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), 

incentivar novas soluções para a valorização dos produtos da pesca e para a 

criação ou modernização de unidades de processamento de pescado, 

através dos regimes de apoio à comercialização e à transformação dos 

produtos da pesca e da aquicultura, ou dos regimes de apoio a investimentos 

a bordo das embarcações de pesca; 

 Continuar a investir na manutenção e na melhoria das infraestruturas de apoio 

à pesca como fator essencial para assegurar a qualidade do pescado, 

contribuindo para a sua valorização, através de um trabalho conjunto com a 

Lotaçor S.A. e outros parceiros do setor; 

 Continuar a implementar medidas de gestão sustentáveis, baseadas no 

conhecimento, adaptando o esforço de pesca aos recursos disponíveis; 

 Implementação de apoios para o desenvolvimento de parcerias entre 

cientistas e pescadores, aproveitando fundos comunitários disponíveis para o 

efeito. 
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3.3. Turismo 
 

 Manutenção da captação para a Região de eventos de dimensão ou relevo 

internacionais, relacionados com atividades de animação turística que 

promovam o conceito de turismo de natureza ativo e que potenciem, sempre 

que possível, o impacto interno ao nível da atividade do sector, mas também 

que permitam potenciar a exposição mediática do destino Açores nos 

principais mercados emissores, bem como nos mercados identificados como 

potenciais; 

 Fortalecimento dos apoios e das ações de captação de eventos, no âmbito 

do segmento de Congressos e Incentivos;  

 Adotar estratégias que, por um lado, garantam a maximização dos benefícios 

para a economia e para a criação de emprego, mas, por outro, implementem 

medidas que garantam a sustentabilidade dos principais ativos turísticos dos 

Açores, a natureza e a paisagem; 

 Nos principais locais de interesse turístico, onde se verificam alguns 

congestionamentos e problemas de gestão, justifica-se a adoção de um 

conjunto articulado de medidas e ações, quer de infraestruturação, quer de 

gestão, destinadas à requalificação desses locais; 

 Desenvolver parcerias com equipas especializadas para a definição da 

estratégia para a Sustentabilidade do Destino Turístico; 

 Reforço à oferta de produtos e serviços turísticos, aprofundaremos a 

consolidação e o desenvolvimento da rede de percursos pedestres, 

aumentado o número de percursos, a extensão total e as infraestruturas de 

apoio à fruição dos mesmos, bem como procederemos ao desenvolvimento e 

implementação de rotas temáticas a todas as ilhas. 

 

3.4. Habitação 
 

 Apostar na contínua melhoria das condições habitacionais dos agregados que 

já possuem habitação própria, e, num segundo eixo, o investimento é 

direcionado às famílias que ainda não possuem habitação própria, 

proporcionando e apoiando o seu acesso à habitação permanente; 

 Reabilitação urbana da Região, que contempla uma verba reservada à 

recuperação e manutenção do parque habitacional social da Região, por 

outro lado, torna-se num apoio substancial ao setor da construção civil local, 

privilegiando e beneficiando as pequenas e médias empresas; 

 Investimento em acordos de parceria com os diversos parceiros públicos e 

privados da Região, verbas essas que se destinam a apoiar programas de 

realojamento social e à resolução de situações habitacionais em zonas de 

risco. 

 

3.5. Transportes  
 

 Modernização das infraestruturas portuárias e aeroportuárias e a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pelo sistema de transportes permitirão 

reforçar a coesão e conetividade da Região com o País e o resto do Mundo; 

 Pretende-se no transporte aéreo: 
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a) incrementar a eficiência do modelo existente e potenciar as 

acessibilidades instaladas; 

b) prosseguir com as intervenções necessárias à melhoria da 

operacionalidade e segurança dos aeródromos regionais;  

 Pretende-se no transporte marítimo: 

a) dar continuidade ao serviço de transporte de passageiros e viaturas 

interilhas e concluir o procedimento aquisitivo de um novo navio 

adequado à prestação desse serviço; 

b) Ao nível das infraestruturas portuárias, tendo em vista aumentar a 

segurança e eficiência operacional, concluir-se-ão as empreitadas a 

decorrer e dar-se-á início à reparação dos danos no molhe-cais do porto 

da Madalena; 

c) Contratação das empreitadas de requalificação do porto da Horta, do 

reperfilamento do cais -10 (ZH), repavimentação do terrapleno do porto de 

Ponta Delgada e de construção da rampa para navios ro-ro e ferry do 

porto de Pipas; 

 Pretende-se nos transportes terrestres: 

a) assegurar os serviços de transporte regular coletivo de passageiros, o 

sistema de passe social, a melhoria das infraestruturas de apoio ao 

transporte público e a realização de ações e campanhas de prevenção e 

segurança rodoviária; 

b) prosseguir como desenvolvimento de interfaces aplicacionais para a 

integração de informação dos diversos agentes de transporte na Região, 

bem como concluir o procedimento aquisitivo do sistema integrado de 

bilhética e do estudo para implementação de um sistema de taxímetro 

digital, com recurso a ligação por sistema de comunicações eletrónicas, 

incluindo a criação de aplicativo móvel para clientes. 

 

3.6. Obras Públicas  
 

 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; 

 Promover uma Região inclusiva e diferenciada com especial atenção para a 

requalificação de espaços públicos de forma a que os turistas que visitem as 

ilhas dos Açores possam usufruir de espaços dignos e com interesse turístico;  

 Investimento na manutenção e requalificação de estradas e na 

implementação de medidas de promoção acessibilidade e mobilidade, ao 

mesmo tempo que se irá reforçar as medidas de prevenção de sinistralidade 

rodoviária e desenvolver medidas que possam reduzir as incidências nas zonas 

de maior risco; 

 Reforço da adequação deste setor à aposta estratégica de fomento da 

utilização de materiais endógenos regionais, o da qualificação de 

infraestruturas públicas e o da sustentabilidade do sector; 

 

4. Açores 2020 

Do Fundo Programado de 1.692,4 milhões de euros disponíveis para apoio 

comunitário a operações elegíveis à diversa programação operacional dos Açores 
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2020, cerca de 67,4% foram colocados em concurso, faltando ainda, até ao termo 

deste período de programação 2014-2020 colocar cerca de 577,2 milhões de euros. 

A dotação colocada em Avisos que, entretanto, já foram encerrados por ter atingido 

o limite do prazo para submissão de candidaturas ou por ter-se esgotado a dotação 

colocada a concurso atinge os 659,7 milhões de euros. Existem ainda concursos 

abertos, que totalizam os 455,38 milhões de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do 2º trimestre de 2017, o volume de fundos comunitários efectivamente 

pagos a beneficiários finais com candidaturas aprovadas nos diversos programas 

operacionais deste período de programação 2014-2020, atingia o montante de 402,6 

milhões de euros, representando cerca de 24% da dotação global dos fundos que 

integram o AÇORES 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema ilustrativo da utilização do Fundo Programado. 

Figura 3 – Representação gráfica da despesa efetivamente realizada e paga aos 

beneficiários. 
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É importante que em relação à programação dos projetos e ações elegíveis para os 

fundos comunitários, exista uma permanente cooperação entre as diversas entidades 

públicas e privadas nos Açores, para que o aproveitamento e eficácia dos fundos em 

causa seja a mais ampla e eficiente. Acresce, que a complexidade e as exigências 

técnicas para a apresentação dos projetos às entidades externas de seleção e 

avaliação é cada vez maior, impondo-se às diferentes entidades regionais esforços 

comuns e designadamente ao nível das Autarquias, já que em muitos casos não 

dispõem de equipas multidisciplinares para responder às referidas exigências. Por outro 

lado, esta é a forma de haver uma ação coordenada na gestão do nosso espaço 

territorial, evitando-se duplicação de estruturas e gastos.   

 

5. Reflexões e Propostas 

5.1. Questões Genéricas 

O facto de estarem previstos investimentos (despesas) públicos na Região 

Autónoma dos Açores nesta Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018, no 

montante de 752,6 milhões de euros é um facto assinalável, já que este valor 

representa provavelmente quase 50% da despesa pública total estimada para a 

R.A.A., e digo provavelmente porque, na data em que se emite este parecer esta 

informação ainda não está disponível (o Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para 2018 ainda não está disponível). Em termos de despesas de 

investimento previstas nos Açores, este valor é muito superior comparado com as 

despesas públicas de investimento que são investidas na República, em termos 

relativos mais do dobro. 

Se a dimensão é importante, a qualidade dos investimentos e os seus efeitos 

reprodutivos são mais relevantes ainda, razão porque se apela a uma grande 

coordenação entre os diferentes níveis dos poderes públicos e também em 

termos espaciais, mesmo num contexto particular de insularidade e 

descontinuidade territorial, fazendo-se assim um apelo a politicas ativas de 

complementaridade num mercado que deveria ser ainda mais integrado.   

Continuo a insistir que metodologicamente esta Anteposta do Plano Regional 

Anual ficaria mais rica com a introdução de mais alguma informação sobre as 

dotações similares dos programas, projectos e acções aprovadas na Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores aprovadas no ano anterior (2017), e que deveriam 

também ser apresentadas as execuções e realizações até ao final do primeiro 

semestre do plano anual em curso (2017) e anterior à anteproposta em análise.  

 

 

5.2. Propostas Específicas  

No meu entender, deveria ser reforçada a dotação específica para a 

cooperação externa, já que a afirmação dos Açores no contexto internacional e 

junto das nossas comunidades de emigrantes e imigrantes assim o exige.  

A dinâmica e qualidade imprimida pelos responsáveis governamentais regionais 

neste departamento devem ser aproveitadas e desenvolvidas, estendendo os 

laços de afectividade e culturais que nos ligam às nossas comunidades à 

diplomacia económica. 

 

Em relação ao turismo, um setor emergente com elevado potencial, por 

variadíssimas razões, a aposta principal (despesa/investimento) deve ser dirigida 

para a qualidade em termos de ordenamento do território, gestão dos espaços 
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mais procurados (congestionados), património edificado, bem-estar animal, 

segurança (muito importante), formação dos empresários e colaboradores do 

setor do turismo, etc.. 

Como já referi em pareceres anteriores as lagoas dos açores devem merecer toda 

a atenção e beneficiar de experiencias de combate à eutrofização levadas a 

cabo em certos países, como foi o caso do Canadá nos Lagos do Winnipeg, mas 

também dos Países Nórdicos e designadamente na Dinamarca.  

A despesa e investimento realizado na intervenção das lagoas deveriam ser feitos 

de forma científica, sistemática e baseada em experiência feita, evitando-se 

abordagens não testadas e principalmente comprovadas.  

É consensual afirmar-se que a principal origem da eutrofização é a poluição 

química e esta deve ser diagnosticada e combatida. A lei das finanças regionais 

desde a sua versão primeira que prevê a criação de impostos regionais aprovados 

na nossa Assembleia Legislativa Regional, logo existe possibilidade de materializar o 

princípio do “Poluidor-Pagador” e isto, naturalmente para além de outras acções 

do foro judicial que a lei já prevê.  

 

A cooperação estratégica com a Universidade dos Açores deve ser alargada, e 

embora seja importante reafirmar que no Orçamento da Universidade dos Açores 

o seu financiamento público seja da responsabilidade da República, não é menos 

verdade que somos nós os residentes nos Açores os principais interessados que a 

Universidade corra bem e responda aos desafios do nosso Desenvolvimento, e que 

neste contexto algumas acções e projetos específicos devem continuar a merecer 

o financiamento dos diferentes níveis do poder público regional e também 

privado.  

 

Finalmente, o combate ao desemprego nos Açores e à precariedade no 

emprego, bem como a melhoria da qualidade dos recursos humanos nos Açores 

devem estar sempre presentes em todas as ações desta Anteproposta do Plano 

para 2018 e cuja marca que a deve distinguir deva ser a QUALIDADE.  

 

 

 

 

Este Parecer é da minha exclusiva responsabilidade, embora tivesse contado 

com a cooperação do Dr. Rodrigo Andrade e designadamente na sua 

sistematização. 

 

Gualter Furtado, 10 de Outubro de 2017 
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Filomena CAT. Noronha

De: Osvalda TPS. Cunha
Enviado: segunda-feira, 23 de outubro de 2017 09:36
Para: Filomena CAT. Noronha
Assunto: FW: REUNIÃO PLENÁRIA DO CRCE - 29 DE SETEMBRO
Anexos: Comentários sobre a proposta do Plano Regional para 2018.pdf

�
�

������������	
���	��������
�����	�������������������������������������������

�������� �!�������"�����!�����#�$�������%�&�'(�)���*+,���-��./����0�����"��&�#�$�������%�&�'�
��������1���-23456�.
-37�4��)6�8�8-����9�)-�!-:-	;�6�
�
-<0���!���
)������ ���������
�
3�������0��������&�������+,��������&��&�������./�����������/�����/�&����������=�����%��/�������������,��
./��>������8�8-����9�������0����&�&�������*�0��?����.���*�����-<0���8����/?�����)������@����	�������*�����
����������������������A����0&����%�B��
�
������������

�

���������	�
����������������������������

�����������������	������������������� �����

!�/��AC�D�B��9E����������F�"�<��AC�D�B��9E�������9�����0��/����������0�0������#�$�������%�&��#$%
�������������E�

����)������ �;�����:�%�����8���������!G3���9D�����9�.�����)�/����F�!,��	����/�H��+�����

�

�#%�$�����$&"%��&�%�'%������6�*����I�������0������0������������� ��*?�������*�����<����0���,��*������*�������

����������&�����JA�B�&�����A�B����������A�B��*�0���������A�B��&�����*�����������0�+,��&��%�/�������K��������0�����

������������&��/�*�+,�����������+,����0&����,����������*@&����,��������$�����0������0���������������<����!����*�����

�����0������0�&�����������&�����%����%�����������0�������&���*��������/���@��*���&�����������+���*�0�����&����������

��0��/������������0���6�������&�/������*�/�����+,���

 

�

�
�

����8��0 /���	�	!��;���*���
�����	���������������������������9�

�������������	
���	�������"��������	�	������#�$�������%�&�'�
��������1���-23456�.
L-37�4��)6�8�8-����9�)-�!-:-	;�6�
�

�

�



Comentários sobre a proposta de Plano de Regional para 2018 
 

Conforme solicitado e na minha qualidade de Conselheiro, venho expressar algumas 

ideias sucintas sobre o referido documento: 

1. O documento está bem elaborado, contém muita e preciosa informação, com 

um conteúdo informativo e de orientação verdadeiramente notável. A análise da 

situação económica e social da Região, apesar de muito sucinta é um precioso 

contributo para se percecionar de forma consistente quais têm sido os aspetos 

mais salientes da atividade regional dos últimos anos. 

Destaca-se como corolário o crescimento do indicador de atividade económica e 

aumento significativo do PIB per capita, o qual em 3 anos, registou um acréscimo 

de 5,5%, verdadeiramente crucial para a convergência com o país e a própria 

União Europeia. 

No entanto, no capítulo do desenvolvimento das politicas setoriais, não 

identifica nenhuma referência para os impactos macroeconómicos resultantes 

deste significativo esforço de investimento (ao nível do PIB regional, VAB anual 

e criação / manutenção de postos de trabalho), o que naturalmente enriqueceria 

a análise técnica, aliás, bastante completa. 

2. Na pág. 25 da Anteproposta é feita uma grande ênfase à necessidade de uma 

maior internacionalização da economia açoriana, evidenciando mesmo “que a 

entrada de capital externo poderá contribuir para aumentar o valor 

acrescentado dos produtos industriais tradicionais açorianos, assim como 

estimular o desenvolvimento de novos produtos e serviço, com vista à maior 

sustentabilidade da economia regional e à sua acrescida competitividade no 

mercado internacional”. 

Tendo havido a coragem técnica e política para escrever o que transcrevi, 

permitam-me a ousadia (eu, que sempre fui favorável à intervenção do GRA em 

empresas de industrias tradicionais) que, de futuro, o Governo encare como 

muito séria a possibilidade de intervir financeiramente nessas empresas, 



promover o seu saneamento financeiro e então sim torná-las atrativas para a 

vinda de novos investidores, sejam eles nacionais ou internacionais. O Plano 

Regional também não serve para isso? 

3. O esforço de investimento previsto no Plano para 2018 no montante de cerca de 

500 milhões de euros (cerca de 67% do total de investimento público previsto) é 

absolutamente decisivo para a manutenção / consolidação / crescimento da 

atividade económica regional. Mesmo que a sua execução se fique pelos 85% a 

90% (valores ainda por apurar para 2017, mas que refletem a média de anos 

anteriores), este volume de investimento assume um caráter estruturante na 

economia regional, sem o qual não mais seria possível este notável projeto de 

Autonomia Regional. 

Chamo, no entanto, a vossa particular atenção para 2 aspetos: 

• O primeiro, tem a ver com as fontes de financiamento. Na altura da sua 

apresentação, foi dito que ainda decorriam negociações a nível de 

Orçamento de Estado, embora fosse evidenciado algum moderado 

otimismo nessa componente essencial na estrutura da Receita, já que os 

fundos comunitários tendem a diminuir de importância, o que poderá de 

futuro criar alguns constrangimentos no financiamento previsto. 

• A segunda, prende-se com a componente associada aos “Outros Fundos” 

de cerca de 33% também não pode ser dissociado da própria dotação do 

Plano, pois na maioria das vezes atua em complementaridade e não se 

realizando esta, pode também se comprometer a execução do próprio 

Plano. 

4. Em termos gerais, parece-me que a desagregação por objetivos, programas / 

projetos e espacial cumpre bem a preocupação de um crescimento sólido e 

harmónico. 

Em suma, diria que com este Plano para 2018 continuamos a dar passos sólidos 

no sentido da afirmação de uma economia açoriana mais sustentável, com mais 

riqueza e mais emprego, ou seja, menos dependente e mais competitiva. 

 

Angra do Heroísmo, 20 de outubro de 2017 
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Conselho de Ilha da Terceira 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha Graciosa 
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Filomena CAT. Noronha

De: Osvalda TPS. Cunha
Enviado: quarta-feira, 18 de outubro de 2017 09:52
Para: Filomena CAT. Noronha
Assunto: FW: Parecer sobre Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018
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Após reunião extraordinária  do Conselho de Ilha da Graciosa sobre o assunto em epígrafe , venho 
por este meio emitir o parecer solicitado . 
 
     A Anteproposta referida foi  unanimemente aceite . Porém, foi também por unanimidade 
referido o facto , desta não reflectir assuntos expostos no memorando entregue por este Concelho 
de Ilha, aquando da reunião com o Governo Regional durante a visita estatutária  do mesmo a esta 
Ilha  . 
Também foi objecto de reparo o ritmo da  execução do Plano anterior . 

 
  Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
    O Presidente do Conselho de Ilha Graciosa 
 
          Vítor Fonseca Mendes 
  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Nº 698/CI/2017  18/10/2017 

 

 

 
 

Assunto: Parecer escrito no âmbito da Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018. 
 

 
De acordo com as atribuições e competências que nos são incumbidas, 

nomeadamente o disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º21/99/A, de 10 de Julho, vimos por este meio dar parecer sobre a 

Anteproposta do Plano Regional Anual para o ano de 2018. 

Segue então em anexo o parecer emitido em reunião deste Conselho de Ilha no 

passado dia 17 do corrente mês de Outubro. 

 

Com os melhores cumprimentos e consideração, 
 

 
 

O Presidente 

    
                                      Dário Bernardo do Nascimento 



 
CONSELHO DE ILHA DE SÃO JORGE 

 
 
 
 
 

 

Parecer sobre a Anteproposta do  
Plano Regional Anual para o ano de 2018 

 
 
 
 

 
O Conselho de Ilha de São Jorge, reunido no passado dia 17 de Outubro, a fim de dar 

parecer sobre a Anteproposta do Plano Regional Anual para o ano de 2018, entende que 

as obras plasmadas no documento em apreço, são importantes para São Jorge. No 

entanto, e tendo em consideração que estas se vem protelando ano após ano, 

entendemos que isso se torna num desinvestimento para a nossa ilha, uma vez que 

estas já deveriam há muito estar executadas e nesta anteproposta já deveríamos estar a 

vislumbrar outros investimentos necessários para a ilha, e como tal este Conselho de 

Ilha dá parecer desfavorável à mesma. 

 

 

Com os melhores cumprimentos e consideração, 
 
 

 
O Presidente 

    
                                      Dário Bernardo do Nascimento 

 

 

 

São Jorge, 18 de Outubro de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha do Faial 











 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha das Flores 





   
CONSELHO DE ILHA 

 
                   DAS FLORES 

                       
 

 

AVENIDA DO EMIGRANTE, 9960-431 LAJES DAS FLORES     TELEFONE/ FAX  (+351) 292 590 800 / 964077344 
E-mail: conselhodeilha@cmlajesdasflores.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V/Ref.: 

       SAI-DREPA/2017/90 

V/Data: 

2017/01/20 

N/ Ref.: 

SAI-CIFLORES/2017/17 

N/ Data:  

2017-10-18 

 
ASSUNTO: Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018 

 

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 13 de outubro de 2017, deliberou 

emitir o parecer sobre o documento 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 o documento rececionado, Anteproposta do Plano Regional Anual para 

2018, 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 pela diminuição acentuada do valor da verba atribuída ao 

projeto 10.1 – Promoção de Habitação, Reabilitação e Renovação Urbana, bem como 

a diminuição de verba no projeto 10.2 - Arrendamento Social e Cooperação; 

 

- Foi manifestada preocupação pelo baixo montante da verba dedicada na ação 5.3.2 – 

implementação de infraestruturas tecnológicas – que não se prevê suficiente para o 

descritivo da ação; 

 

- Foi também notado com desagrado, por este Conselho, o decréscimo da verba dedicada 

ao setor das pescas, se atendermos que não se encontra desagregada verba para as obras 

no porto de Pescas de Ponta Delgada, bem como para o cumprimento do compromisso 

assumido com a Associação de Pescadores da construção de um túnel de congelação com 

capacidade para seis toneladas; 

 

- No Programa 4 – Desenvolvimento do Turismo, de uma forma geral e no projeto 4.3 

– Qualificação do Destino, em particular, pretende este Conselho um aumento das verbas 

adjudicadas e que estas englobem a limpeza constante e manutenção duradoura dos trilhos 

homologados na Ilha; 

 

- Este conselho discorda da diminuição, e pretende um aumento da verba alocada ao 

projeto 12.1 – Equipamentos e Comunicações; 

 

- Discorda também este Conselho da diminuição da verba destinada ao projeto 6.3 – 

Apoio Social, bem como a diminuição das verbas para o projeto 6.6 - Projetos 

Pedagógicos e 6.7 – Dinamização de atividades culturais; 

 

- No que concerne à ação 11.3.4 - Monitorização do estado trófico das lagoas – e à 

verba que lhe está associada (90.000 €) foi referido neste Conselho que será 

manifestamente pouca para a realização adequada do desenvolvimento da ação conforme 
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AVENIDA DO EMIGRANTE, 9960-431 LAJES DAS FLORES     TELEFONE/ FAX  (+351) 292 590 800 / 964077344 
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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 2.031.295 € para distribuir por várias ações, 

este Conselho pretende saber se dentro deste projeto acima referido, a ação 2.1.2 - 

Infraestruturas rurais e florestais – “Construção e beneficiação da rede viária de 

caminhos florestais e rurais …” 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, de 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 agrícola”;  

 

- 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; 

 

- Foi ainda mencionada a necessidade de alocar 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 desse ano, 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.  
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Lajes das Flores, 18 de outubro 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. 

 

A criação desta valência cumpre, assim, com o compromisso assumido pelo Governo dos 

Açores de desenvolvimento progressivo de um conjunto de serviços adequados, nos 
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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. 

 

As obras de reabilitação preveem, nomeadamente, a substituição de cobertura de 

fibrocimento com amianto no edifício do Jardim de Infância, consistindo na remoção da 
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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.  

 

Este investimento do Governo Regional visa dotar a ilha das Flores de melhores 

condições de fornecimento de gelo, proporcionando assim à comunidade piscatória 
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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.  

 

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. 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO 

 

6 

 

 

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. 

 

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.  
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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 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.  
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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.  

 

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. 
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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; 

 

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 
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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. 
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Rua Jogo da Bola – 9980-024 CORVO 
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Ex.mº Senhor 
Director Regional do Planeamento e 
Fundos Estruturais 
drepa@azores.gov.pt 
9700 Angra do Heroísmo 
 
 
 

V/ referência   Data   N/ referência   Data 
SAI-DREPA/2017/1372 2017.09.29  Of. Nº 05/2017  19.10.2017 

 
 
 
Assunto:  Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018 

 
 
        Na sequência do pedido de parecer solicitado sobre o assunto em referência, o 
Conselho de Ilha do Corvo, reunido no dia 13 do corrente deliberou por unanimidade 
emitir o seguinte parecer: 
 
 

Concordar com a Anteproposta do Plano Regional Anual para 2018 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos. 

 
 

 
 

 

mailto:drepa@azores.gov.pt
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