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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 12 de abril de 2021, na Delegação  

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

meios telemáticos, com o objetivo de dar parecer final sobre a Proposta de Plano para 

2021, sobre o Orçamento para 2021 e as Orientações de Médio Prazo para 2021-2024, 

dando assim cumprimento ao disposto no n.º 4, do artigo 164.º do Regimento da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

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

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

delas. 

 

Compete à Comissão Permanente de Política Geral a apreciação e emissão de parecer 

sobre as Propostas de Plano Anual Regional e Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2021, assim como as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 

2021-2024, nas seguintes matérias: 

 

• Administração Pública, regional e local; 

• Organização administrativa da Região; 

• Ordem e segurança pública e proteção civil; 

• Comunidades Açorianas; 

• Construção europeia, sem prejuízo da competência, em razão da matéria, de 

outras comissões;  

• Tratados e Acordos internacionais; 

• Habitação e equipamentos; 

• Arrendamento Urbano; 

• Urbanismo; 

• Prevenção e segurança rodoviária; 

• Cooperação regional 

• Trabalho e formação profissional; 

• Concertação social e mecanismos de resolução alternativa de conflitos. 
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Com base na apreciação efetuada, quer na generalidade, quer na especialidade a 

Comissão Permanente de Política Geral deliberou: 

 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva 

de posição para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva 

de posição para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva 

de posição para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 6/XII – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o 

Ano de 2021”. 

 

Compete à Comissão de Assuntos Sociais, a apreciação e emissão de parecer sobre as 

Propostas de Plano Anual Regional e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 

o ano de 2021, assim como as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 2021-2024, nas 

seguintes matérias: 

 

• Apoio à família e às migrações; 

• Educação; 

• Juventude; 

• Cultura; 

• Ciência, investigação e inovação tecnológica; 

• Solidariedade e segurança social; 

• Igualdade de género e combate à discriminação; 

• Pobreza e exclusão social; 

• Promoção da infância; 

• Apoio a idosos; 

• Apoio a cidadãos com necessidades especiais; 

• Serviço regional de saúde; 

• Atividade privada de saúde no seu relacionamento com o Serviço Regional de 

Saúde; 

• Saúde pública e comunitária; 
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• Saúde e desporto escolar; 

• Prevenção e combate às dependências; 

• Segurança alimentar; 

• Promoção de estilos de vida saudáveis; 

• Atividade desportiva profissional e não profissional. 

 

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

Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou: 

 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de 

posição para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de 

posição para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de 

posição para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 

o Ano de 2021”. 

 

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

tendo apreciado os seguintes programas e sua cobertura orçamental: 

 

 Património próprio e autonomia patrimonial da Região; 

 Planeamento e estatística; 

 Finanças e sistema fiscal; 

 Orçamento e contabilidade pública; 

 Privatizações; 

 Setor público empresarial regional; 

 Competitividade e inovação empresarial; 

 Transportes e comunicações; 

 Agricultura e pecuária; 

 Arrendamento rural; 

 Florestas e produção florestal; 
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 Pescas e aquicultura; 

 Turismo; 

 Comércio e indústria; 

 Artesanato; 

 Defesa do consumidor e da concorrência; 

 Desenvolvimento rural; 

 Remuneração complementar dos trabalhadores da administração regional; 

 Sistemas de incentivos; 

 Parcerias público -privadas; 

 Marketing e publicidade. 

 

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

Comissão Permanente de Economia deliberou: 

 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com a abstenção com reserva de 

posição para Plenário do PS, emitir, por maioria, parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com a abstenção com reserva de 

posição para Plenário do PS, emitir, por maioria, parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com a abstenção com reserva de 

posição para Plenário do PS, emitir, por maioria, parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 

2021”. 

 

Compete à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, a apreciação e emissão de parecer sobre as Propostas de Plano Anual 

Regional e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021, assim como 

as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 2021-2024, nas seguintes matérias: 

 

• Comunicação Social; 

• Ambiente; 

• Alterações climáticas; 

• Ordenamento do território; 
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• Recursos hídricos; 

• Ordenamento do espaço marítimo; 

• Orla costeira; 

• Política de ocupação de solos; 

• Reservas naturais e ecológicas; 

• Energia; 

• Bem-estar animal e recursos cinegéticos. 

 

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

Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável deliberou: 

 

1) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável, à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de 

Decreto Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 

o Ano de 2021”. 

 

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: 

 
 O Governo Regional dos Açores não entregou pareceres dos parceiros sociais. 

 
 Pareceres solicitados e recebidos pela Comissão Permanente de Economia: 

Conselho de Ilha de Santa Maria 

Conselho de Ilha de São Miguel 

Conselho de Ilha da Terceira 

Conselho de Ilha da Graciosa 
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Conselho de Ilha de São Jorge 

Conselho de Ilha do Pico 

Conselho de Ilha do Faial 

Conselho de Ilha das Flores 

Conselho de Ilha do Corvo 

Conselho Económico e Social dos Açores 

 

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 6/XII – “Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores para o ano de 2021”, no âmbito da participação das comissões de 

trabalhadores e associações sindicais no processo de elaboração da legislação de 

trabalho. 

 

 

1º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO E PARECERES SOBRE O PLANO REGIONAL 

PARA 2021 E ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 

 

1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

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

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

poder de aprovar o Plano e Orçamento Regional, bem como as Orientações de Médio 

Prazo. 

 

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

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

Açores aprova o Plano e Orçamento Regional e as Orientações de Médio Prazo no âmbito 

das competências definidas. 
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2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO REGIONAL PARA 2021 E 

DAS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO PARA 2021-2024 NO PROGRAMA 

DO XIII GOVERNO REGIONAL 

 

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

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

2021-2024, na identificação de quatro Grandes Objetivos que enquadram a sua 

operacionalização através de 12 Programas de investimento, que por sua vez integram 

125 projetos e 623 ações. 

 

O Programa do XIII Governo Regional dos Açores, no Capítulo “Compromisso com os 

Açores” preconiza que, apesar da Região Autónoma dos Açores viver uma situação 

económica e social delicada, agravada pela pandemia por SARS-Cov-2, “a estabilidade 

política decorrente de uma maioria plural no plano parlamentar tem de traduzir-se 

numa governação que permita aos Açores terem ganhos substanciais em relação aos 

indicadores médios da União Europeia” e que “é, não apenas desejável, como possível 

governar melhor os Açores”. 

 

No Capítulo “Pessoas Primeiro para um Desenvolvimento Sustentável” é referido que, 

“para este Governo, as pessoas estão sempre em primeiro lugar”, entendendo que as 

políticas devem ser dirigidas para a dignificação das pessoas, estando a Saúde e a 

Solidariedade Social na linha da frente.  

 

O Governo pretende ter um princípio norteador para um desenvolvimento sustentável, 

nas finanças, nas políticas públicas, económicas, sociais e ambientais. 

 

Assim, nas Orientações de Médio Prazo para 2021-2024, foram definidos quatro Opções 

Estratégicas, a saber: 

 

OBJETIVO 1 – Políticas para a coesão social e para a igualdade de oportunidades  

 

A esta opção associam-se as políticas de coesão social e igualdade de oportunidades, 

resposta estratégica e multidisciplinar aos fenómenos de pobreza e exclusão social, 
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política de habitação, a educação como um dos pilares da igualdade de oportunidades e 

elevador social, sistema regional de saúde, políticas culturais, juventude, emprego e 

desporto; 

 

OBJETIVO 2 – Um futuro mais digital e ecológico no seio da sociedade do 

conhecimento  

 

Nesta opção agregam-se as políticas no âmbito do desenvolvimento económico, criação 

de emprego e fixação das populações através do investimento privado; 

 

OBJETIVO 3 – Uma governação ao serviço das pessoas, próxima e transparente 

 

Esta opção contempla a inauguração da Autonomia da Responsabilização nos contextos 

regional, nacional e europeu e no relacionamento com o Poder Local, envolvendo todos 

os açorianos no processo de decisão; 

 

OBJETIVO 4 – Afirmar os Açores no mundo 

 

As áreas de incidência deste objetivo são as relativas aos transportes aéreos e marítimos 

como fatores decisivos para o desenvolvimento dos Açores, nomeadamente através da 

melhoria das acessibilidades.  
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Comunicação Social, 
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Transportes Aéreos e 

Marítimos, Turismo, 

Assuntos 

Parlamentares, 

Europeus e 

Cooperação Externa, 

Comunidades, 

Emigração e 

Imigração 

 

Para o objetivo “Políticas para a coesão social e para a igualdade de oportunidades” estão 

previstos 6 programas, cujo conteúdo é o seguinte: Solidariedade, Igualdade, Poder 

Local e Comunidades; Educação; Saúde, Desporto e Proteção Civil; Cultura, Ciência e 

Transição Digital; Juventude, Emprego, Comércio e Indústria.  

 

Para estes Programas prevê-se para 2021 prevê um investimento de 274,0 milhões de 

euros, sendo 211,2 milhões de euros do Plano e 62,8 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

No objetivo “Um futuro mais digital e ecológico no seio da sociedade do conhecimento”, 

foram definidos 10 Programas com o seguinte conteúdo: Competitividade Empresarial 

e Empreendedorismo, Comércio e Indústria, Artesanato, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, Assuntos do Mar, Pescas e Mar, Ciência, Tecnologia, Inovação 
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e Transição Digital, Ambiente e Alterações Climáticas, Ordenamento do Território e 

Recursos Hídricos e Energia. 

 

Estes programas têm uma dotação prevista para 2021 de 267,1 milhões de euros, sendo 

174,2 milhões de euros do Plano e 92,9 milhões de euros de Outros Fundos. 

 

Relativamente ao objetivo “Uma governação ao serviço das pessoas, próxima e 

transparente” prevê-se 7 Programas que têm por base o seguinte conteúdo: Autonomia 

de Responsabilização, Modernização, Eficiência e Transparência da Administração 

Pública, Informação e Comunicação Social, Obras Públicas e Transportes Terrestres, 

Laboratório Regional de Engenharia Civil e Comunicações.  

 

Para estes Programas está previsto para 2021 prevê 73,9 milhões de euros de 

investimento público total, sendo 71,8 milhões de euros do Plano e 2,1 milhões de euros 

de Outros Fundos. 

 

No que toca ao objetivo “Afirmar os Açores no mundo” prevê-se a implementação de 4 

Programas que têm por base o seguinte conteúdo: Transportes Aéreos e Marítimos, 

Turismo, Assuntos Parlamentares, Europeus e Cooperação Externa, Comunidades, 

Emigração e Imigração.  

 

Para estes Programas estima-se para o ano de 2021 cerca de 328,9 milhões de euros de 

investimento público, sendo 265,3 do Plano e 63,6 com origem em Outros Fundos. 

 

O valor do investimento público projetado para o quadriénio 2021-2024 é de 3.880,2 

milhões de euros, distribuídos por 12 programas. O mais relevante é o Programa 10, com 

1.106,4 milhões de euros, seguindo-se o Programa 12, com 480,4 milhões de euros. 
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3. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO DOS PROGRAMAS DOS GRANDES 

OBJECTIVOS PARA 2021-2024 

 

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

2021-2024 é previsto ser de 3.880,2 milhões de euros, o que representa um investimento 

médio anual de 757 milhões de euros. Em termos mais restritos e no que respeita a 

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

financeiro global de 3.140,2 milhões de euros e 740 milhões de euros oriundos de outros 

fundos. 

 

Este investimento advém das receitas próprias, das transferências efetuadas ao abrigo 

da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, as transferências provenientes da União 

Europeia e do recurso ao endividamento.  

 

De seguida, apresenta-se o quadro com as grandes linhas de orientação para o 

financiamento público do investimento a prosseguir para o quadriénio 2021-2024: 

 

Programa Designação Investimento

1 Informação, Comunicação e Cooperação Externa 7 451 006                          

2 Solidariedade, Igualdade, Habitação, Poder Local e Comunidades 284 366 160                      

3 Competitividade Empresarial e Administração Pública 324 604 674                      

4 Educação 112 154 636                      

5 Saúde, Desporto e Proteção Civil 202 454 956                      

6 Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 561 344 837                      

7 Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar 177 333 815                      

8 Cultura, Ciência e Transição Digital 120 203 466                      

9 Ambiente, Alterações Climáticas e Território 89 960 541                        

10 Transportes, Turismo e Energia 1 106 389 189                   

11 Juventude, Emprego, Comércio e Indústria 413 449 418                      

12 Obras Públicas, Transportes Terrestres e Comunicações 480 443 089                      

Total de Investimento  3 880 155 787                   

Investimento Público 2021‐2024 (euro)
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   Fonte: OMP 2021-2024 

 

4. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE 2021 E PROGRAMAS DOS GRANDES 

OBJECTIVOS PARA 2021-2024 NOS PROGRAMAS E INICIATIVAS 

COMUNITÁRIAS DISPONÍVEIS PARA A REGIÃO 

 

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

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

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

 

Estes princípios estão alinhados com as prioridades definidas na Estratégia Europeia 

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

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

Nacional de Reformas. 

 

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

durante o período 2014-2020, o Governo, enunciou as seguintes grandes prioridades 

estratégicas para o novo ciclo 2014-2020 (RCG n.º 44/2013 de 13 de maio de 2013), em 

articulação com as prioridades estratégicas para a política de coesão europeia: 
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 Promoção de produção económica competitiva, preservando e consolidando as 

atividades baseadas nos recursos disponíveis e nas vantagens adquiridas, no 

progressivo robustecimento de uma fileira económica ligada ao mar, apostando-

se complementarmente na inovação, na diversificação e em novos produtos e 

serviços de natureza transacionável, numa perspetiva de prosperidade e 

sustentabilidade das empresas e dos negócios geradores de empregabilidade 

efetiva e significativa do fator trabalho; 

 

 Desenvolvimento de estratégias de alargamento efetivo dos níveis de 

escolaridade e de formação dos jovens, reduzindo substancialmente o abandono 

escolar precoce, tendo por horizonte as metas fixadas a nível da europa 

comunitária; 

 

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

estratégia sólida de inclusão social, promovendo em complemento a igualdade 

de oportunidades em termos gerais, a reabilitação e a reinserção social, a 

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

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

 

 Promoção da sustentabilidade ambiental, observando as linhas de orientação e 

as metas comunitárias, em articulação estreita com o desenvolvimento de 

políticas orientadas para a competitividade dos territórios, modernização das 

redes e das infraestruturas estratégicas, numa articulação funcional entre os 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

através de um programa operacional de âmbito nacional designado MAR 2020. 
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Há ainda a assinalar a participação da Região no Programa INTERREG V A - MAC 

(Madeira – Açores -Canárias) 2014-2020. 

 

4.1. PO AÇORES 2020 

 

O PO Açores 2020 é um programa comparticipado pelos fundos estruturais 

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

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

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

 

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

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

expressando as principais propostas em matéria de política regional de desenvolvimento 

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

Europeia 2020 e do Acordo de Parceria nacional. 

 

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

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

grandes linhas de orientação estratégica: 

 

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

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

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

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

ultrapassando os constrangimentos do limitado mercado interno; 

 Um território relevante nos fluxos de bens e pessoas, no contexto do sistema 

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

complementada com uma utilização plena das redes e infraestruturas de 

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

território regional; 

 Uma sociedade inclusiva e equilibrada, geradora de oportunidades de 

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

plena realização, das crianças e jovens, dos idosos e das famílias; 
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 Uma paisagem, um ambiente e uma vivência distintiva, suportadas em espaços 

urbanos qualificados, num património natural e cultural diferenciado e 

reconhecido internacionalmente, com respostas eficazes na proteção da 

biodiversidade e dos ecossistemas e na adaptação às alterações climáticas. 

 

Concentrando o PO Açores 2020 a quase totalidade das intervenções com 

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

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

diversificado, contemplando as diversas vertentes das políticas públicas orientadas para 

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

sustentabilidade ambiental, permitindo aos agentes locais acederem a recursos 

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

intervenção e setores da economia e da sociedade. 

 

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

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

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

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

 

O programa operacional dispõe de um envelope financeiro de cerca de 1.137 milhões de 

euros, em que 794 milhões de euros estão afetos a intervenções financiadas pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional e 344 milhões de euros para o Fundo Social 

Europeu. 

 

Com esta repartição é sinalizada de forma muito clara que as políticas ativas de emprego, 

de formação e de qualificação têm uma prioridade nas políticas públicas, traduzindo-se, 

em termos financeiros e em comparação com o período de programação 2007-2013, num 

reforço de 154 milhões de euros da dotação que se atribui ao fundo que financiará estas 

políticas, o Fundo Social Europeu. 

 

Está estruturado em 13 eixos prioritários e em 40 prioridades de investimento. 

 

Em termos acumulados até 31 de dezembro de 2020, registou-se a aprovação de 2.354 

candidaturas, a que corresponde um custo total elegível (CTE) de 1.461 milhões de euros 
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e um financiamento de fundo estrutural de 1.091 milhões de euros, apresentando uma 

taxa de compromisso de 95,96%. 

 

A execução financeira a 31 de dezembro de 2020 atingiu os 965 milhões de euros (CTE) 

o que corresponde a um apoio comunitário de 719 milhões de euros, representando uma 

taxa de execução de 63,19%. 

 

Por fim, regista-se uma taxa de compromisso de a componente FEDER de 97,86% e da 

componente FSE de 91,55%. Em termos de execução regista-se uma taxa de execução da 

componente FEDER de 61,36% e da componente FSE de 67,43%. 

 

4.2. COMPETE 2020 

 

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

Fundo de Coesão, integrado no Programa Operacional Temático Competitividade e 

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

sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas, 

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

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

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

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

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

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

regional e local sustentável. 

 

As candidaturas aprovadas as intervenções no cais comercial das Velas de São Jorge, 

construção da rampa RO-RO no porto da Calheta-São Jorge, requalificação das 

infraestruturas no Grupo Ocidental para movimentação de carga e passageiros, 

requalificação do porto de Ponta Delgada, adaptação do porto das Pipas à operação de 

ferries, construção de uma infraestrutura com melhores condições de operacionalidade 

e de eficácia no embarque e desembarque de passageiros e veículos no porto de São 

Roque do Pico e requalificação dos sistemas de segurança e de acessibilidades do porto 

da Praia da Vitória. 
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4.3. PO SEUR 

 

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

financiamento do Fundo de Coesão, integrado no Programa Operacional Temático 

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

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

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

recolha seletiva e a reciclagem. 

 

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

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

solução de futuro para longo prazo, será desenvolvido um Sistema Integrado de Gestão 

de Resíduos Sólidos Urbanos suportado por uma visão de sustentabilidade económica, 

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

 

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

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

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

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

 

A 31 de dezembro de 2020 registava-se a 1 projeto aprovado com um investimento 

elegível de 77,6 milhões de euros, correspondendo a pagamentos no valor de 6,1 milhões 

de euros. 

 

4.4. PRORURAL + 

 

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

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

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

desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER).  
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O PRORURAL+ reflete a estratégia da Região para a agricultura e para o 

desenvolvimento rural, pretendendo ser um instrumento financeiro que contribui para 

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

canais comerciais que permitam a exportação de produtos especializados para o 

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

de desenvolvimento rural, nomeadamente: 

 

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

florestal e nas zonas rurais; 

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

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

inovadoras e a gestão sustentável das florestas; 

 Promover a organização das cadeias alimentares, nomeadamente no que diz 

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

animal e a gestão de riscos na agricultura; 

 Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas ligados à agricultura e à 

silvicultura; 

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

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

setores agrícola, alimentar e florestal; 

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

económico das zonas rurais. 

 

O PRORURAL+ tem como foco o apoio à competitividade do complexo agroflorestal, 

sustentabilidade ambiental e dinâmica dos territórios rurais.  

 

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

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

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

 

A 31 de dezembro de 2020 existiam 12.758 projetos aprovados, representando um 

investimento elegível aprovado na ordem dos 369,4 milhões de euros e pagamentos no 

valor de 270 milhões de euros.  
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4.5. MAR 2020 

 

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

operacionalizados na Região através de um programa operacional de âmbito nacional 

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

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

 

 Prioridade 1- Promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente em 

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

 Prioridade 2- Promover uma aquicultura ambientalmente sustentável, eficiente 

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

 Prioridade 3- Fomentar a execução da PCP; 

 Prioridade 4- Aumentar o emprego e a coesão territorial; 

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

pesca e da aquicultura; 

 Prioridade 6 - Fomentar a execução da Política Marítima Integrada. 

 

A dotação indicativa do FEAMP alocada aos Açores para o período de programação 

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

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

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

 

Aquela verba destina-se, maioritariamente, ao financiamento do regime de 

compensação dos custos suplementares suportados pelos operadores dos Açores nas 

atividades de pesca, cultura, transformação e comercialização de certos produtos da 

pesca e da aquicultura (regime vulgarmente designado por POSEI-PESCAS), com uma 

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

de programação 2007-2013. 

 

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

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

desenvolvimento sustentável das pescas, ao desenvolvimento sustentável da 

aquicultura, ao desenvolvimento sustentável das zonas de pesca, a medidas de 
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comercialização e transformação de produtos da pesca e aquicultura e à assistência 

técnica ao programa. 

 

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

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

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

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

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

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

 

A operacionalização do MAR 2020 foi consideravelmente atrasada pela aprovação tardia 

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

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

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

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

regulamentação definidora de diversos procedimentos de gestão. 

 

A 31 de dezembro de 2020 existiam 2.704 projetos aprovados, representando um 

investimento elegível no valor de 63,8 milhões de euros dos quais 36 milhões de euros já 

pagos.  

 

4.6. MAC 2014-2020 

 

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

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

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

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

localizados na Região Autónoma dos Açores. 

 

Em 2017 a CE aprovou um aumento do financiamento do Programa que passa a contar 

com um total de cerca de 149 milhões de euros. 
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Neste Programa, participam também os países terceiros de Cabo Verde, Senegal e 

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

e cultural e as possibilidades de cooperação entre as Regiões. 

 

O Programa prevê o desenvolvimento de operações nas seguintes temáticas: valorização 

do conhecimento e da inovação, bem como a sua capacidade de integração em redes de 

conhecimento, melhoria da competitividade das PME, adaptação às alterações climáticas 

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

capacidade institucional e eficiência da administração pública. 

 

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

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

FEDER disponível no Programa. 

 

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

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

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

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

 

Em 2018 foi lançada a 2ª convocatória para a apresentação de projetos. 

 

Em 31 de dezembro de 2020 existiam 77 projetos aprovados, com um investimento de 

13,9 milhões de euros e com 2,6 milhões de euros já pagos. 

 

4.7. FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO EUROPEIA – FURACÃO 

LORENZO 

 

O Fundo de Solidariedade da União Europeia foi criado na sequência das cheias que 

assolaram a Europa em 2002. 

 

Na sequência da passagem do Furação Lorenzo pela Região, em outubro de 2019, o 

Estado solicitou à União Europeia uma contribuição destinada a financiar as operações 

de emergência e de recuperação de infraestruturas. 
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4.8. PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 2021-2026 

 

Este Plano será financiado pelo Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência e tem 

o propósito de concretizar investimentos e reformas, preparando as economias para o 

futuro. 

 

O Plano de Recuperação e Resiliência estrutura-se em 3 grandes linhas: 

 . Resiliência (vulnerabilidades sociais, potencial produtivo, emprego, 

competitividade e coesão territorial); 

 . Transição climática (mobilidade sustentável, descarbonização, bioeconomia, 

eficiência energética e renováveis); 

 . Transição digital (escola digital, empresas 4.0 e administração pública digital). 

 

Para a Região Autónoma dos Açores prevê-se, através deste Plano, um investimento 

global na ordem dos 580 milhões de euros. 

 

4.9. PERÍODO DE PROGRAMAÇÃO 2021-2027 

 

O novo quadro da política de coesão propõe 5 objetivos principais: 

1. Uma Europa mais inteligente; 

2. Uma Europa mais verde, hipocarbónica e resiliente; 

3. Uma Europa mais conectada; 

4. Uma Europa mais social; 

5. Uma Europa mais próxima dos cidadãos. 

 

2º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER FINAL SOBRE O PLANO 
PARA 2021 E AS ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 

 

O Plano Regional Anual 2021 não veio acompanhado dos pareceres do Conselho 

Económico e Social dos Açores e dos Conselhos de Ilha. 

 

O investimento global previsto para o quadriénio 2021-2024 na Região Autónoma dos 

Açores considera, para além das despesas do plano financiadas pelo Orçamento da 
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Região, os financiamentos que advêm de outros fundos regionais, nacionais e 

comunitários. 

 

O Plano 2021 e as Orientações de Médio Prazo 2021-2024 compreendem um total de 4 

Objetivos, 12 Programas de investimento, que por sua vez integram 125 Projetos e 623 

Ações. 

O Plano de 2021 prevê um total de investimento público de 943,9 milhões de euros, 

sendo 722,5 milhões do Plano e 221,4 milhões de Outros Fundos. 

 

Por sua vez, as Orientações de Médio Prazo 2021-2024 preveem um total de investimento 

de 3.880,2 milhões de euros, sendo 3.140,2 milhões dos Planos e 739,9 milhões de Outros 

Fundos. 

 

O Plano de 2021 prevê um investimento afeto ao objetivo “Políticas para a Coesão Social 

e para a Igualdade de Oportunidades” que inclui a programação para o domínio da 

solidariedade, igualdade, habitação, poder local, comunidades, educação, saúde, 

cultura, ciência, transição digital, juventude, emprego, comércio, indústria, obras 

públicas, transportes terrestres e comunicações, ascende a 274,0 milhões de euros e 

representa 29,0% do valor global. 

 

Os sectores da competitividade empresarial, administração pública, agricultura, 

florestas, desenvolvimento rural, pescas, aquicultura, assuntos do mar, cultura, ciência, 

transição digital, ambiente, alterações climática, território, transportes, turismo energia, 

juventude, emprego, comércio, industria, obras públicas, transportes terrestres, e 

comunicações, integram o Objetivo “Um Futuro Mais Digital e Ecológico no Seio da 

Sociedade do Conhecimento”, representam 28,3% do total do investimento, a que 

corresponde um investimento previsto de 267,1 milhões de euros, sendo 174,2 milhões 

de euros com origem no Plano. 

 

O Objetivo “Uma Governação ao Serviço das Pessoas, próxima e Transparente” dirigida 

aos sectores do informação, comunicação, cooperação externa, solidariedade, igualdade, 

habitação, poder local, comunidades, competitividade empresarial, administração 

pública, obras públicas, transportes terrestres e comunicações, estão dotados com 73,9 

milhões de euros que representam 7,8% do valor global do investimento.  
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Aos domínios da informação, comunicação, cooperação externa, solidariedade, 

igualdade, habitação, poder local, comunidades, transportes, turismo, energia, obras 

públicas, transportes terrestres e comunicações que promovem o objetivo “Afirmar os 

Açores no Mundo”, será afeta uma verba de cerca de 328,9 milhões de euros, a que 

corresponde 34,8% do valor do Plano. 

 

As Orientações de Médio Prazo 2021-2024 foram preparadas num tempo de incertezas, 

nomeadamente “sob o imprevisível prolongamento dos efeitos da pandemia nas 

economias mundiais, especialmente em certos setores de atividade, também afeta a 

previsibilidade a médio prazo na Região Autónoma dos Açores, ao se acrescenta a 

indefinição ainda existente relativamente ao próximo período de programação 

financeira plurianual da União Europeia”. 

 

O Plano para 2021 e as Orientações de Médio Prazo 2021-2024 integra os investimentos 

a realizar pelo Governo Regional definidos no Programa do XIII Governo Regional. 

 

Após a análise da proposta do Plano Regional Anual para 2021, tendo em conta as 

audições do Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, do 

Secretário Regional do Mar e das Pescas, do Secretário Regional dos Transportes, 

Turismo e Energia, do Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego, da Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações e do Secretário 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública e os relatórios e pareceres 

das restantes Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, a Comissão Permanente de Economia deliberou aprovar, por maioria, com 

os votos a favor do PSD, CDS e CH e a abstenção com reserva de posição para o Plenário 

do PS, a presente proposta. 

 

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

as audições do Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, do 

Secretário Regional do Mar e das Pescas, do Secretário Regional dos Transportes, 

Turismo e Energia, do Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego, da Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações e do Secretário 

Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública e os relatórios e pareceres 
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das restantes Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, a Comissão Permanente de Economia deliberou aprovar, por maioria, com 

os votos a favor do PSD, CDS e CH e a abstenção com reserva de posição para o Plenário 

do PS, a presente proposta. 

 

 

3º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO E PARECER SOBRE O ORÇAMENTO 
REGIONAL PARA 2021 

 

A previsão orçamental consolidada para 2021 tem um valor de 1.980,4 milhões de euros. 

 

A Receita Total prevista para 2021 atinge o valor de 1.980,4 milhões de euros. 

 

A Receita Efetiva prevista é de 1.396,3 milhões de euros, sendo que as Receitas Correntes 

podem atingir 1.002,5 milhões de euros e as Receitas de Capital poderão atingir 824,7 

milhões de euros, das quais 1,9 milhões de euros de Ativos Financeiros e 505,7 milhões 

de euros de Passivos Financeiros. 

 

Estão previstas, ainda, Outras Receitas, no valor de 153,2 milhões de euros, das quais 

76,5 milhões de euros provêm do Saldo de Gerência anterior. 

 

As Transferências do Orçamento do Estado estão previstas em 349,9 milhões de euros, 

representando assim 27,0% da receita global.  

 

As Transferências da União Europeia, que em 2021 ascendem a um valor previsto global 

de 158,9 milhões de euros, no âmbito de cofinanciamentos de projetos de investimento 

diretamente executados pelo Governo dos Açores. 

 

As necessidades de Financiamento Líquido atingem os 245,0 milhões de euros. 

 

Quanto ao valor consolidado da Despesa Total prevista para o ano de 2021, atinge os 

1.980,4 milhões de euros, sendo a Despesa Efetiva no valor de 1.618,9 milhões de euros. 
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As Despesas Correntes poderão atingir 1.283,8 milhões de euros, das quais 41,3 milhões 

de euros refere-se a Juros e Outros Encargos. 

 

Nas Despesas de Capital o valor previsto é de 696,6 milhões de euros, dos quais 100,1 

milhões de euros reportam-se a Ativos Financeiros e 261,4 milhões de euros a Passivos 

Financeiros. 

 

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

Objetivos de Desenvolvimento definidos para o primeiro ano de execução das 

Orientações de Médio Prazo 2021-2027 para fazer face a este período difícil decorrente 

da conjuntura económica adversa que abalou o Mundo, a Europa e o nosso país devido 

à pandemia.  

 

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

deliberou por maioria, dar parecer favorável à Proposta de Orçamento para 2021, com 

os votos a favor do PSD, CDS e CH e abstenção com reserva para plenário do PS. 

 

4º.  CAPÍTULO – PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO 
LEGISLATIVO REGIONAL DO ORÇAMENTO DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA 2021 

 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 

 

As regras referentes ao Orçamento da Região Autónoma dos Açores, os procedimentos 

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

orçamental obedecem ao disposto na Lei n.º 79/98, de 24 de novembro, alterada pela Lei 

n.º 62/2008, de 31 de outubro - Lei do Enquadramento do Orçamento da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

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

dispõe o art.º 11.º do diploma acima referido, conter: 

 

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

orientar a execução orçamental; 
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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 2021 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, destaca-se os seguintes preceitos: 

 

1. O Artigo 10.º da Proposta (“Regularização de pessoal”); 

2. Os artigos 53.º, 54.º e 55.º da Proposta, referente ao regime jurídico da 

remuneração complementar regional, complemento açoriano ao abono de 

família para crianças e jovens, atribuição do complemento regional de pensão. 

 

A Proposta de Orçamento para 2021 não cumpre o princípio do equilíbrio orçamental, 

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

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

Autónoma dos Açores), e no artigo 16.º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, ou 

seja, as receitas efetivas não cobrem a totalidade das despesas efetivas. 

 

Por último, refere-se que Proposta de Orçamento foi elaborada no âmbito do disposto 

no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores e Lei de Finanças 

das Regiões Autónomas. 
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A Comissão de Economia deliberou dar parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2021, com os 

votos favoráveis do PSD, CDS e CH e abstenção com reserva para plenário do PS. 

 

Graciosa, 12 de abril de 2021. 

O Relator 

                                   

______________________       

               José Ávila  

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

O GP do PPM, sem direito a voto na Comissão, manifestou que nada tem a opor ao 

presente Relatório. 

A RP do PAN, sem direito a voto na Comissão, manifestou que nada tem a opor ao 

presente Relatório. 

                             

         O Presidente 

         

                                                                               _________________________        

                     Sérgio Ávila 
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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

reuniu no dia 30 de março de 2021, na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, na cidade da Horta, ilha do Faial. 

Da agenda constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa, a audição dos membros do Governo Regional com competência em matérias da 

competência desta Comissão, relativas às propostas de Decreto Legislativo Regional n.ºs n.º 

4/XII – “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”, n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021” e 

n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2021”. 

As supramencionadas Propostas foram remetidas à Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no dia 11 de março de 2021, com data limite para 

emissão de parecer setorial e envio deste à Comissão Economia até ao dia 5 de abril de 2021. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

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

88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 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 (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, 

na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

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 

na Região, foi estabelecido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2002/A, de 28 de maio. 
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Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria em apreço na presente iniciativa é da competência da 

Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

 

PROCESSO DE ANÁLISE  

Compete à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a 

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

Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021, assim como as Orientações Médio Prazo para 

o quadriénio 2021-2024, nas seguintes matérias: 

• Comunicação Social; 

• Ambiente; 

• Alterações climáticas; 

• Ordenamento do território; 

• Recursos hídricos; 

• Ordenamento do espaço marítimo; 

• Orla costeira; 

• Política de ocupação de solos; 

• Reservas naturais e ecológicas; 

• Energia 

• Bem-estar animal e recursos cinegéticos. 

O parecer das Propostas de Decreto Legislativo Regional supra referenciadas, fundamentam-se 

na análise dos correspondentes projetos/ ações que foram acompanhadas da devida audição 

dos membros do Governo Regional competentes em razão da matéria e que abaixo se relatam. 

 

APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Com o Plano para 2021 inicia-se um novo ciclo de planeamento, enquadrado nas Orientações 

de Médio Prazo 2021-2024. A programação anual contida neste documento insere-se na 

estratégia definida para o médio prazo, e estabelece em cada setor da política regional o 
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investimento público que será promovido pelos diversos departamentos do governo durante o 

corrente ano de 2021.  

A análise da proposta do Plano Anual Regional e de Orçamento referente a 2021, efetuada por 

esta Comissão Permanente, incidiu sobre as matérias da competência desta Comissão. 

O quadro que se segue sintetiza o investimento público inscrito na Proposta de Plano Anual 

Regional para o ano de 2021, referente aos objetivos e programas da área de competência da 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

 

Quadro 

Plano Anual para 2021 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) 

 

Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

1 - Informação Comunicação e 

Cooperação Externa 

1.1  – Apoio aos Media 

1.1.1 – Programa de apoio à 

Comunicação Social 

1.1.2 – Plataforma eletrónica 

de Comunicação com o 

Cidadão 

1.1.3 – Financiamento de 

obrigações se serviço 

público de notícias e de 

televisão 

1.2 – Jornal Oficial  

1.2.1 – Acesso a base de dados 

jurídicos 

 

1.550.000 

1.077.500 

 

850.000 

 

 

100.000 

 

 

 

127.500 

50.000 

 

50.000 

 

1.550.000 

1.077.500 

 

850.000 

 

 

100.000 

 

 

 

127.500 

50.000 

 

50.000 

 

 

6 – Agricultura Florestas e 

Desenvolvimento Rural 
120.840.973 59.922.782 60.918.191 
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6.2 – Desenvolvimento 

Sustentável, Biodiversidade e 

Alterações Climáticas 

 

 

39.469.029 

 

 

10.809.884 

 

 

28.659.145 

6.2.2 – Agro Ambiente, Clima e 

Agricultura Biológica 

 

12.318.487 

 

1.847.773 

 

10.470.714 

6.2.4 – Melhoramento Genético 

e Bem-estar animal 

 

610.981 

 

610.981 
 

6.2.5 - Bem-estar de animais de 

companhia e errantes 

6.2.16 – Life IP Climaz 

 

269.177 

123.882 

 

269.177 

123.882 

 

7 – Pescas, Aquicultura e 

Assuntos do Mar 

 

42.049.666 

 

27.049.666 

 

15.000.000 

7.6 – Gestão e Requalificação 

da Orla Costeira 

7.6.1 – Gestão e requalificação 

das zonas costeiras 

7.6.4 – Intervenções de 

estabilização e requalificação da 

orla costeira 

 

1.806.748 

 

271.706 

 

 

893.000 

 

1.806.748 

 

271.706 

 

 

893.000 

 

7.7 – Monitorização, Promoção, 

Fiscalização e Ação Ambiental 

Marinha 

 

 

2.366.062 

 

 

2.366.062 

 

9 – Ambiente, Alterações 

Climáticas e Território 

9.1 – Planeamento, Inspeção e 

Promoção Ambiental 

9.2 – Qualidade Ambiental e 

Alterações Climáticas 

9.3 – Conservação da Natureza 

e Biodiversidade 

9.4 – Recursos Hídricos e Rede 

Hidrográfica 

 

15.701.342 

 

4.857.445 

 

2.186.233 

 

4.465.859 

 

2.424.631 

 

 

15.701.342 

 

4.857.445 

 

2.186.233 

 

4.465.859 

 

2.324.631 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 
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9.5 – Ordenamento e Gestão do 

Território 

9.6 – Recuperação dos Efeitos 

da Intempérie Lorenzo 

1.705.132 

 

62.042 

1.705.132 

 

62.042 

 

 

 

10 – Transporte, Turismo e 

Energia 
324.164.124 260.568.053 63.596.071 

10.1 – Eficiência Energética e 

Energias Renováveis 
627.623 627.623  

10.2 – Serviços Energéticos 4.656.658 4.656.658  

10.3 – Mobilidade Elétrica 464.500 464.500  

10.4 – Política Energética 251.220 251.220  

 

 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL: 

O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural iniciou a sua intervenção 

fazendo um enquadramento geral das propostas da Secretaria Regional da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural para este ano de 2021, com uma visão para o momento atual marcado 

pela pandemia, bem como também para os objetivos que se pretendem para os próximos 4 

anos da legislatura, referindo que a agricultura pode contribuir para a recuperação da 

economia, com a aplicação de medidas de apoio direto aos produtores agrícolas, que lhes 

permitam ter liquidez financeira para poderem realizar os seus projetos de investimento, com 

medidas para diminuir a dependência alimentar externa e de uma forma transversal com 

medidas para fixar pessoas e combater assim o despovoamento das nossas ilhas. 

Referiu que o plano de investimentos para a agricultura e desenvolvimento rural prevê um total 

de investimento público de cerca de 122 milhões de euros, sendo que 59,5 milhões 

correspondem a fundos diretamente investidos pela Região Autónoma dos Açores e 62 milhões 

de euros provenientes  de fundos comunitários, acrescendo paralelamente a isto os fundos do 

plano de recuperação e resiliência, programado para o período de 2021-2025, que prevê um 

investimento que ronda os 37 milhões de euros, dos quais 30 milhões são financiados por este 

instrumento de recuperação e resiliência. 
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Após esse enquadramento e explanação geral, e atendendo à matéria específica da 

competência desta Comissão que se prende com o bem-estar animal o Secretário Regional 

referiu que a Secretaria irá continuar com as medidas de bem-estar animal, contempladas nos 

planos oficiais e nos compromissos assumidos, mantendo o apoio às associações de proteção 

animal,  estando atribuída uma verba superior ao ano transato para apoiar estas associações 

que se candidatam à esterilização dos animais quer os centros oficiais de recolha que existem 

na Região Autónoma dos Açores. Reconheceu que estas associações estão a contribuir e a 

desempenhar um papel fundamental no âmbito daquilo que é a proteção animal e o bem-estar 

animal e relembrou que ainda há pouco tempo foi aprovado na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores um diploma para evitar a eutanásia nos animais e que tal medida 

exige a necessidade de melhorar as medidas de apoio às associações que vão passar a ter, ao 

seu cuidado, mais animais nos seus centros. 

Concluída a apresentação foram abertas inscrições para esclarecimentos tendo solicitado a 

palavra o Deputado Mário Tomé que questionou sobre o projeto/ação 6.2.5 - apoio a ações 

para o bem-estar de animais de companhia e errantes, uma vez que na descrição da ação não 

refere apoios às autarquias como tem sido feito pelos governos anteriores, pelo que a sua 

questão é se estão previstas nesta ação protocolos com as autarquias para apoio à regularização 

e à extensão em toda a Região dos centros de recolha oficial de animais. 

O Secretário respondeu que a verba inscrita prevê o apoio às associações, prevê quinhentos 

(500) euros por Junta de Freguesia e prevê também o apoio de mil (1000) euros por autarquia 

que esteja associada a um centro de recolha oficial, concluindo que estes apoios estão previstos 

ao âmbito das Juntas, Câmaras e também das associações que se organizarem à volta do bem-

estar e proteção animal. 

 O Deputado Carlos Ferreira solicitou esclarecimentos sobre os investimentos previstos para a 

Quinta de São Lourenço na ilha do Faial, questionando o motivo da dotação de cinquenta mil 

euros (50 000) e qual a intenção do Governo no empenhamento destes cinquenta mil euros 

uma vez que é uma verba que não permitirá o desenvolvimento do projeto na sua totalidade. 

O Secretário Regional respondeu que a obra em causa pretende a recuperação do solar e capela 

da Quinta de São Lourenço e também do parque de exposições, referindo que esta obra teve 

início a 2 de agosto de 2019 com execução prevista de 14 meses, e que oficialmente terminaria 

a 5 de outubro de 2020, contudo, em agosto 2020 o empreiteiro abandonou definitivamente a 

obra sem qualquer justificação junto da então Secretaria da Agricultura e Florestas, tendo a 
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atual Secretaria avançado já com os procedimentos legais para a resolução do contrato da 

empreitada, tendo sido esta decisão comunicada ao empreiteiro a 14 de fevereiro de 2021. 

O montante que está previsto para este ano para esta obra é de cento e cinquenta mil euros 

(150 000) que migraram para a Secretaria das Obras Públicas que vai executar esta obra e o que 

está previso é um novo lançamento da empreitada e com o dinheiro sobrante terminar as obras 

quer na capela quer no solar. 

Referiu ainda que este Governo optou por centralizar a maior parte das obras na Secretaria das 

Obras Públicas e, portanto, essa responsabilidade migrou para esta Secretaria continuando a 

ser acompanhada pela Secretaria da Agricultura. 

O Deputado Pedro Neves solicitou a palavra para colocar duas questões, uma sobre 

sustentabilidade outra sobre bem-estar animal. 

Sobre a sustentabilidade questionou se não seria errado estar a falar de um aumento de 

produtividade nas explorações quer em termos de agricultura e lavoura, com o aumento da 

estabulação, causando uma maior pressão e contrariando assim uma boa promoção que se 

pretende dos produtos açorianos. Sobre o bem-estar animal abordou a questão dos apoios às 

associações e alertou para a diferença com que são tratadas as associações que se dedicam ao 

apoio aos equídeos, fazendo uma breve explicação sobre a desigualdade de tratamento que 

existe entre estes animais e outros como sejam o cão e o gato no âmbito da sua proteção, e 

questionou se estarão também previstos apoios para este tipo de associações de proteção do 

bem-estar destes animais. 

O Secretário Regional da Agricultura aproveitou para clarificar as suas palavras iniciais 

relativamente à orientação agropecuária e em concreto dentro da bovinicultura, referindo que 

o Governo tem criado medidas de apoio à diminuição do encabeçamento por hectare, 

permitindo que o agricultor possa reduzir o seu número de animais na exploração, diminuindo 

assim a carga animal. Referiu ainda que no âmbito da agricultura biológica foi aberta 

novamente a medida que estava fechada e reforçada com uma dotação de mais 5 milhões de 

euros que permitem, de facto, o tal critério da sustentabilidade. 

Referiu ainda que a sustentabilidade não pode ser um conceito teórico também tem que ser 

um conceito prático e por isso o Governo está a aplicar medidas de acordo com a 

sustentabilidade porque o que se pretende é que o bem-estar animal e o solo passem a ser 

elementos de identificação dos Açores na venda dos seus produtos. Os Açores têm de passar a 
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ser conhecidos também porque a elaboração dos seus produtos provém de um solo sustentável 

e do bem-estar animal respeitável. 

E acrescentou “As medidas que existem pelo contrário são medidas de qualidade que permitem 

o respeito efetivo por este solo e sem os agricultores perderem os apoios comunitários podem 

reduzir o seu número de animais”. 

Relativamente à legislação sobre os equídeos, que tem uma forte expressão no âmbito das 

entidades criadas que são os centros de lazer, centros de educação, o Secretário Regional 

referiu que existe uma proposta de revisão relativamente àquilo que é a definição e o 

reconhecimento do equídeo na Região Autónoma dos Açores. Adiantou também que existe nos 

Açores um historial e vários anos de cultura muito relacionado com os equídeos quer para o 

trabalho, quer no âmbito do lazer, quer no âmbito da exposição, e que é preciso que a 

agricultura seja inclusiva no sentido de reconhecer todas as produções, e por isso preferir a 

utilização do termo agro rural em vez de agricultura, porque os equídeos entram de facto nesta 

definição do agro rural que sai do produtivo, mas entra na esfera de competência desta 

Secretaria Regional. 

O Deputado Pedro Neves no seu direito de réplica e referindo-se em especial ao leite, 

questionou o Secretário Regional se a estratégia a partir de agora, e ao contrário das legislaturas 

anteriores, vai deixar de ser em termos de quantidade, e passar a ser em termos de qualidade 

e de valor acrescentado para o produto.  

O Secretário Regional agradeceu a pergunta e a insistência no tema e respondeu que aquilo que 

este Governo pretende é aumentar o rendimento de quem se dedica à produção, e que essa 

produção tem diferentes níveis de identificação e de necessidades na Região Autónoma dos 

Açores.  

E clarificou que existem deficits e excessos e que o que se pretende é que os Açores sejam uma  

região de produção de alimentos e não uma região que dependa da importação de alimentos, 

porque a riqueza de uma região também se mede pela sua capacidade de produzir alimentos. 

E disse: “…neste caminho para a autossuficiência há produções que é preciso travar e melhorar 

a qualidade intrínseca do alimento e há outras produções que nós temos deficit que é preciso 

incentivar, mas quer a redução quer o deficit fazem-se progressivamente e sem que o agricultor 

perca rendimento por isso é que nós temos a ação que é a agro ruralidade por ilha que vai 

identificar estas mesmas necessidades…” 
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E finalizou referindo que existe a necessidade de criar um mercado interno atendendo à 

vocação produtiva dos agro alimentos dos Açores,  salientando que nem todos podem produzir 

o mesmo, nem todos podem deixar de produzir aquilo que produzem e que as condições 

edafoclimáticas das ilhas tornam-nos muito diferentes e aquilo que é uma riqueza geográfica 

também é uma dificuldade na vocação produtiva e temos que perceber essa mesma vocação 

produtiva para criar essa tal Região produtora de alimentos. 

 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DO MAR E DAS PESCAS: 

O Secretário Regional do Mar e das Pescas iniciou a sua intervenção dando conhecimento da 

apresentação pública da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que ocorreu no final do ano 

de 2020, tratando-se do principal instrumento político a nortear transversalmente a Política do 

Mar em Portugal que continua, a enquadrar e salvaguardar as especificidades das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, cujas vulnerabilidades, potencialidades e oportunidades 

são particulares e neste aspeto, e mediante os contactos já estabelecidos com o Sr. Ministro do 

Mar, pessoa com fortes ligações pessoais e profissionais à região, tem existido sintonia entre o 

Governo Regional e o Governo da República no sentido de se acautelar aqueles que são os 

interesses regionais. 

Defende que a cooperação, o conhecimento, a qualificação, a inovação e a sustentabilidade 

terão de continuar, obrigatoriamente, a ser conceitos primordiais de uma política consertada, 

que promova, cada vez mais ganhos para estes setores e com consequentes reflexos na 

economia regional. 

A agilização do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores, segundo o Secretário 

Regional e cujo relatório técnico do plano situação está em desenvolvimento, é uma ferramenta 

importante, para se potenciar a economia do mar, não só em termos de uma conservação 

efetiva dos valores ambientais, mas também na compatibilização dos interesses dos diversos 

setores envolvidos no plano. 

Outro aspeto, que o Secretário Regional entendeu referenciar prende-se com uma política de 

gestão aglutinadora e eficaz, tendo em conta o ativo turístico do nosso mar, atendendo à sua 

utilização lúdica e turística, sendo certo que importa ter como princípio norteador de uma 

economia azul, a sustentabilidade e a salvaguarda dos nossos ativos naturais. 
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Segundo o Secretário Regional do Mar e das Pescas o ano de 2021 será determinante para a 

preparação das intervenções no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 nas áreas 

da proteção, resiliência e valorização da costa das ilhas, da proteção da biodiversidade marinha, 

ordenamento do espaço marítimo e da economia azul sustentável, que serão concretizadas no 

futuro Programa Operacional para a Região Autónoma dos Açores, a estruturar de acordo com 

as prioridades definidas pelo Governo Regional dos Açores, sem prejuízo da coerência com a 

Estratégia Portugal 2030 e o futuro Acordo de Parceria, bem como nos futuros Programas de 

Cooperação Territorial Europeia que abranjam a Região.  

Prosseguiu, referindo que o Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores é uma das atividades 

centrais da Secretaria Regional do Mar e das Pescas, no que aos assuntos do mar diz respeito, 

sendo esta uma das áreas de acompanhamento e de fiscalização política desta Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tendo informado que a 

elaboração do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores (PSOEMA) 

está em desenvolvimento, embora se tenham registado alguns atrasos. Adiantou ainda, sobre 

este assunto que a Região é considerada uma subdivisão do todo nacional e que os documentos 

produzidos pela DRAM deverão integrar o PSOEM nacional. 

O Secretário Regional reforçou que os planos de ordenamento do espaço marítimo referidos 

devem ser estabelecidos o mais rapidamente possível, e a elaboração do plano está dentro dos 

prazos, contudo existem várias fases a serem efetuadas posteriormente, como a Avaliação 

Ambiental Estratégica, a submissão à Comissão Consultiva e respetivo parecer final, submissão 

a Consulta Pública, portanto, são processos calendarizados para serem desenvolvidos até ao 

final do verão do ano em curso. 

Em relação à Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA), informou que a sua 

revisão está em curso, no quadro do Programa Blue Azores, com o apoio do projeto LIFE IP 

Azores Natura e que os trabalhos de revisão tiveram o seu início em 2015. O objetivo atual é a 

designação de 15% da área da ZEE Açores como áreas marinhas fortemente protegidas, dotadas 

de planos de gestão. Foi estabelecida uma programação, entretanto interrompida devido à 

pandemia. 

Adiantou que a alteração à Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo 

Nacional foi assumida de forma generalizada como sendo um reforço legislativo para dotar a 

Região Autónoma dos Açores, em particular, de poder vinculativo e decisório no que ao espaço 

marítimo diz respeito, permitindo a gestão partilhada entre a administração central e as regiões 

autónomas, promovendo sinergias. 
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Informou ainda que a Região Autónoma dos Açores, enquanto Região Ultraperiférica da Europa, 

comprometeu-se a desenvolver uma estratégia regional para a economia azul. Informou ainda 

que o processo está em curso, com base numa proposta de estratégia desenvolvida no âmbito 

do projeto SMART BLUE (INTERREG MAC). Neste momento está pendente e em 

desenvolvimento a revisão e atualização da estratégia para a economia azul da RAA elaborada 

pelo projeto SMART BLUE. 

Em relação a projetos de investigação aplicada à decisão em assuntos de mar, o Secretário 

Regional referiu que para apoiar a operacionalização das políticas públicas, em especial, de 

conservação marinha e de ordenamento do espaço marítimo, a Direção Regional dos Assuntos 

do Mar tem participado, nos últimos anos, em múltiplos projetos concorrenciais, 

maioritariamente europeus (e.g. INTERREG MAC; FEAMP de gestão direta da CE; LIFE). A grande 

maioria destes projetos são de âmbito macaronésio pelo que tem permitido a cooperação entre 

as entidades públicas, e outras, dos Açores, Madeira e Canárias. 

Após a explanação sobre a ação da Secretaria e relativamente ao plano o Secretário Regional 

referiu que nas rúbricas em análise nesta Comissão e que se prendem com o ponto 7.6 – gestão 

e requalificação da orla costeira, que escusava de elencar os valores uma vez que estavam 

plasmados nos documentos distribuídos pelos Deputados, disponibilizando-se para eventuais 

esclarecimentos que sejam solicitados. 

Chamou a atenção para alguns projetos que transitaram da legislatura anterior porque são 

projetos que a Região candidatou a fundos comunitários e que tem de prosseguir até estarem 

concluídos. Deu como exemplo o ponto 7.7 dizendo que nesta ação existe uma quantidade de 

projetos que transitaram da anterior legislatura e ainda se encontram a decorrer.  

Também quis dar conta que no ponto 7.8 – Escola do Mar dos Açores, o valor de um milhão 

duzentos e sete mil quatrocentos e sessenta euros (1 207 460) que se encontra inscrito e que 

se inclui o valor de uma obra que vai iniciar brevemente que é o Parque de Limitação de Avarias 

(PLA) cujo orçamento é de setecentos e oitenta e um mil (781 000) sendo que apenas o restante 

(571 000) é que se reporta ao funcionamento da Escola do Mar. 

O Secretário alertou ainda para o valor de setecentos e sessenta e dois euros (762) destinados 

à obra de estabilização de taludes no porto da Vila Nova na Terceira, dizendo que esta inscrição 

teve um único propósito de manter esta rubrica aberta para ser candidatada a fundos 

comunitários no próximo quadro comunitário de apoio 2021-2025. 
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Esta obra trata-se do acesso que é necessário fazer ao porto de pescas da Freguesia da Vila 

Nova e ao que parece tinha sido iniciado o estudo na Direção Regional dos Assuntos do Mar 

mas depois concluiu-se que por ser um acesso a um porto de pesca deveria transitar para a 

Direção Regional das Pescas e nessa medida deixou-se apenas esse valor para manter a ação 

aberta para se poder candidatar no próximo quadro comunitário de apoio. 

Após a explanação do Secretário Regional do Mar e das Pescas foram abertas inscrições para 

esclarecimentos tendo solicitado a palavra o Deputado Mário Tomé que se referiu à ação 7.1.8 

– Cluster do Mar, para questionar se esta ação se refere aos trinta e dois milhões de euros 

inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), comtemplando dois objetivos: a 

construção de um navio e um tecnopolo, pelo que solicitou esclarecimentos sobre o ponto de 

situação do tecnopolo. 

Ainda no uso da palavra o Deputado questionou sobre o ponto de situação do plano de 

ordenamento do espaço marítimo uma vez que de acordo com as informações de que dispõe 

sabe que já existiu trabalho realizado pelo governo anterior, e pelos grupos de trabalho, e 

gostava de saber o porquê deste documento ainda não estar em fase de consulta pública. 

O Deputado questionou ainda sobre um projeto que já estava a ser trabalhado pelo governo 

anterior relativo à sede para a Inspeção Regional das Pescas (IRP), e que se pretendia instalar 

na antiga Casa dos Pescadores que pertencia à Segurança Social dando assim uma valência com 

condições dignas para os funcionários da IRP. 

O Secretário Regional informou que este projeto está em curso, que já foi assinado com a Vice 

Presidência do Governo Regional e com o Instituto da Segurança Social dos Açores  o protocolo 

de cedência do edifico por um prazo de 10 anos, e que a obra no valor de quinhentos e oitenta 

e um mil euros (581 000) vai ser iniciada em breve e terá um prazo de execução de seis meses. 

Relativamente ao navio de investigação cientifica e ao tecnopolo Martec, como foi referido, 

estes dois projetos foram considerados elegíveis no PRR e serão trinta e dois milhões para 

serem aplicados num navio de investigação cientifica que pretende ser um projeto inovador 

desde logo na área da investigação cientifica com parcerias com entidades reconhecidas a nível 

regional e algumas outras que para cá se desloquem no sentido de aprofundar o conhecimento 

cientifico sobre o mar. 

Quanto ao tecnopolo constava da pasta de transição e é do conhecimento público que existe 

uma pretensão na aquisição da antiga fábrica J. Borges no Pasteleiro, por ser considerado o 
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local ideal  e com boas condições para a sua instalação devido à proximidade do mar, pois o que 

se pretende fazer é estudos aprofundados na área da aquacultura. 

O Secretário Regional salientou que este Governo pensa, tal como o Governo anterior que 

identificou o problema e tomou uma decisão muito ponderada, que será muito importante para 

os Açores a opção por estes investimentos no âmbito do PRR. 

Respondendo à última questão colocada pelo Deputado Mário Tomé, o Secretário Regional 

informou que existiram atrasos na tramitação deste processo e neste momento não pode dar 

uma resposta concreta sobre o ponto de situação deste plano de ordenamento do espaço 

marítimo.  

O Deputado António Lima questionou se em relação aos trinta e dois milhões previstos no PRR 

se já existe uma desagregação deste valor pelos dois projetos mencionados, o navio e o 

chamado tecnopolo martec. 

Sobre este último projeto solicitou esclarecimentos sobre o que consiste, que concretizações  

terá este projeto, para além do que já se percebeu que será dedicado à aquacultura, se será 

uma nova instituição a criar e qual a existência jurídica dessa instituição e que tipo de relação 

terá com outras instituições já existentes nesta área ao nível da investigação científica. 

Ainda solicitou esclarecimentos sobre algumas intervenções previstas para a proteção da orla 

costeira, nomeadamente na Freguesia das Calhetas em São Miguel e no Porto de Santa Iria, que 

em planos anteriores estavam comtempladas, e que agora desapareceram, pelo que questiona 

se estarão incluídas noutra área de intervenção.  

Quanto ao ordenamento do espaço marítimo solicitou esclarecimentos sobre a que se refere a 

medida 7.7.12 – colmatação de lacunas sobre a caraterização do espaço marítimo, uma vez que 

pela leitura dos documentos em análise não consegue perceber do que se trata. 

O Secretário Regional informou que da verba de 32 milhões de euros prevista no PRR, está 

previsto 20 milhões para a construção do navio e 12 milhões para o tecnopolo martec. 

Quanto ao tecnopolo, o Secretário Regional explicou que   o estudo sobre a aquacultura será 

uma das atividades a desenvolver, devido ao interesse da Região em desenvolver essa área e 

para que seja algo bem estudado para não comprometer o futuro, mas que também integrará 

outras áreas do conhecimento dedicadas ao mar. 

Referiu ainda que quanto à forma de gestão, esta será feita pela Direção Regional dos Assuntos 

do Mar (DRAM), sem que se criem mais entidades gestoras, e fazer uma gestão em colaboração 
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com as demais entidades que ali se venham a instalar, desenvolvendo parcerias que forneçam 

garantias de qualidade da investigação científica como seja o caso do Departamento de 

Oceanografia e Pescas (DOP), que já tem dado provas de possuir um capital humano capaz de 

apoiar a investigação científica que se pretende para este tecnopolo. 

Sobre as intervenções na orla costeira, o Secretário informou que por força da orgânica e do 

entendimento do XIII Governo dos Açores, parte das obras que constavam da Secretaria 

Regional do Mar e das Pescas transitaram para a Secretaria das Obras Públicas e Comunicações. 

Só se mantiveram aquelas obras que são inteiramente pagas por fundos comunitários porque 

o beneficiário é a Secretaria Regional do Mar e das Pescas.  

Respondendo à última questão o Secretário respondeu que se prende com intervenções 

relacionadas com o reforço do investimento público no apoio à transição climática no âmbito 

do REACT EU. Ou seja, é uma verba disponibilizada para acudir a situações de galgamentos ou 

outras situações urgentes. 

O Deputado Pedro Neves sobre aquacultura questionou se os investimentos previstos se 

reportam a aquacultura inshore, offshore ou onshore. E quis saber se o Secretário tem ideia 

sobre a perigosidade de cada um deles, se conhece as diferenças entre eles. 

Sobre mineração no mar profundo e sobre os estudos a serem realizados, perguntou qual a 

ideia deste Governo relativamente a estes estudos e qual é o propósito desse estudo do mar 

profundo. 

O Secretário Regional relativamente ao estudo do mar profundo respondeu que o que neste 

momento se pretende é desde logo a aquisição do navio que será uma mais valia para a 

realização dos estudos para conhecimento do mar profundo. Não existe a intenção de fazer 

exploração, mas sim realização de estudos na procura de conhecimento. 

Quanto à aquacultura também respondeu que esta área carece de conhecimento e que tem 

que ser bem estudada cientificamente, e que a preocupação é recolher ensinamentos e realizar 

experiências com as espécies naturais dos Açores. 

O Deputado Pedro Neves usando o seu direito de réplica veio reforçar que o problema é saber 

qual a espécie que pode ser escolhida ou não para aquacultura para não causar um problema 

ecossistémico. “Há que saber qual a espécie que se insere e quais as consequências disto”. E 

perguntou se existe já algum investimento pensado para aquacultura, em que modelo e se 

estão equacionados os problemas ambientais para cada modelo. 
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O Secretário Regional em resposta voltou a insistir que o que existe quanto à aquacultura e a 

este projeto do tecnopolo é pura e simplesmente a investigação. O Governo não pretende 

exploração comercial e apenas pretende desenvolver este centro de investigação para 

melhorar o acompanhamento a dar a futuros projetos deste tipo que possam vir a aparecer e 

que já existem nos Açores.  

O Deputado Rui Espínola solicitou a palavra para solicitar ao Secretário Regional informação 

sobre a proteção da orla costeira na Freguesia da Vila Nova na ilha Terceira, mais propriamente 

para questionar se o Governo Regional tinha noção do valor da obra e se iria candidatar esta 

obra a fundos comunitários no próximo quadro de apoio.  

Questionou ainda sobre a falta de areia na baía da Praia da Vitória, deixando a muralha de 

proteção desprotegida e quis saber se o Governo Regional irá colaborar com a autarquia da 

Praia da Vitória na resolução daquele problema.  

O Secretário Regional informou que teve conhecimento através do Presidente da Câmara da 

Praia da Vitória para a existência do problema e da disponibilidade deste para a sua resolução, 

e que este solicitou permissão para a realização da obra, atendendo ao local em causa ser área 

de jurisdição da DRAM, pelo que carece de autorização prévia por forma a acautelar os devidos 

procedimentos. Entende que uma vez que a Câmara manifestou capacidade de realizar a obra 

com meios próprios, sem necessidade de procedimentos concursais, existe a possibilidade da 

realização de um contrato ARAL com a autarquia por forma de apoiar na resolução do 

problema. 

Quanto à estabilização dos taludes na Vila Nova, e como já foi referido esta obra estava a cargo 

da Direção Regional dos Assuntos do Mar e como se trata de um acesso a um porto de pesca e 

para candidatar a fundos comunitários teve de transitar para a Direção Regional das Pescas e a 

verba inscrita é só para manter a rubrica aberta para se poder candidatar no próximo quadro 

comunitário de apoio 2021-2027. 

O Deputado Mário Tomé solicitou a palavra para questionar sobre qual a estratégia do Governo 

Regional relativamente à aquacultura uma vez que nos Açores já existe pelo menos um projeto 

offshore de aquacultura de irio na Ribeira Quente. 

O Secretário Regional em resposta voltou a insistir que o que se pretende é aprofundar o 

conhecimento sobre estes projetos nomeadamente com o projeto tecnopolo martec como polo 

de estudo sobre estas matérias. 
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DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: 

O Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas iniciou a sua intervenção 

apresentando as principais linhas de ação no domínio do ambiente para este plano anual 

regional de 2021, centrando-se em aspetos fundamentais como a adaptação às alterações 

climáticas, como a promoção da qualidade ambiental, como a melhoria da gestão de resíduos, 

a conservação da natureza, a proteção da biodiversidade e ainda a gestão dos recursos hídricos 

e o ordenamento do território. 

Referiu que este plano tem um investimento que ronda os 19 milhões de euros contabilizando 

as obras da tutela do Ambiente, mas que serão neste novo modelo executadas pela Secretaria 

das Obras Públicas e Comunicações. 

Neste quadro, o Governo Regional irá concentrar esforços no combate às alterações climáticas 

como forma de poder preparar a Região para esta nova realidade, consciencializar as 

populações e também de forma a salvaguardar os nossos recursos materiais e sobretudo 

salvaguardar a segurança das populações.  

Acrescentou, que neste capítulo tem especial relevância a implementação do programa LIFE IP 

CLIMAZ que se iniciou no dia 1 de janeiro e tem uma duração e operacionalização de 10 anos e 

representa um investimento de 19,8 milhões de euros e que será uma peça fundamental para 

implementar o Programa Regional para as Alterações Climáticas (PRAC), permitindo 

implementar cerca de 75% das medidas previstas neste Programa. De salientar que 11,9 

milhões de euros são cofinanciados pela Comunidade Europeia. 

O Secretário Regional adiantou ainda que a dotação do LIFE IP CLIMAZ para 2021, ano zero, é 

de 850 000 euros e depois terá quatro fases onde será implementado com melhor rigor este 

montante de 19,8 milhões de euros. 

Aproveitou para referir que os projetos LIFE são de facto verdadeiramente estratégicos para a 

Região ao nível da implementação de medidas ambientais e da conservação da natureza e 

informou sobre os quatro projetos LIFE que se encontram neste momento em execução na 

Região – LIFE VIDALIA, LIFE BEETLES; LIFE IP NATURA; LIFE IP CLIMAZ, e que em 2021 estes 

quatro projetos representam um investimento deveras significativo de cerca de 3,3 milhões de 

euros. 
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O Secretário Regional destacou outro dos eixos que constitui também uma prioridade para o 

Governo Regional e que é a gestão de resíduos, salientando que neste sentido já foi dado início 

à revisão do Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA) e 

também do regime jurídico que lhe está associado. Salientou ainda que será também no âmbito 

da gestão de resíduos feito um reforço das campanhas de informação e sensibilização para a 

redução, reutilização e separação de resíduos e serão promovidas melhorias ao nível da recolha 

porta a porta e da recolha seletiva bem como intervenções ao nível da rede de eco centros e 

eco pontos. 

Referiu ainda que será feito um esforço para continuar a melhorar o funcionamento e 7º 

apetrechamento  e modernização dos centros de Processamento de Resíduos nas diferentes 

ilhas, tendo nesta matéria já sido apresentada uma candidatura, que não consta deste plano, 

ao REACT EU no valor de 5 milhões de euros que ainda assim fica aquém daquilo que será 

necessário para conseguir terminar este processo de modernização e de apetrechamento dos 

Centros de Processamento de Resíduos. 

Neste contexto, o Secretário Regional aproveitou para destacar um projeto verdadeiramente 

inovador que já vem da legislatura anterior e que tem a ver com a implementação de um 

sistema de depósito de embalagens não reutilizáveis de bebidas nos Açores onde há benefícios 

pecuniários para os utilizadores e este projeto representa um investimento de 1 milhão de 

euros e foi financiado pelo EEGRANTS. Serão distribuídas 25 máquinas de logística reversa por 

todas as ilhas da Região. 

Relativamente ao ordenamento do território e recursos hídricos, o Secretário Regional deu 

conta que irão proceder à conclusão da revisão dos planos de ordenamento da orla costeira de 

São Jorge, Terceira e São Miguel, e que serão também concluídas as revisões do plano regional 

da água e do plano de gestão da região hidrográfica dos Açores para 2022-2027. Será também 

dado início à revisão do plano de gestão de riscos de inundação da Região Autónoma dos Açores 

bem como ao plano de gestão de secas e escassez de água. 

O Secretário Regional deu ainda conta que no âmbito da prevenção de riscos naturais prevê-se 

para este ano de 2021 a elaboração de cartografia de pormenor ao nível do risco de 

galgamentos e de inundações costeiras e também a implementação do projeto AZMONIRISK 

para monitorização de zonas de risco dos Açores ao nível geológico e geomorfológico. 

Relativamente à cartografia, cadastro e informação geográfica, o Secretário Regional prevê para 

a Região a atualização da informação cartográfica de base, a aquisição de equipamento não 
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tripulado para recolha de imagens, a renovação de equipamento de topografia e a aquisição de 

estações totais de gps geodésicos. 

Adiantou ainda que ao nível do cadastro predial irá ser feita a aquisição e a manutenção de 

equipamentos de apoio ao trabalho de campo para a implementação do SIRGIC e na 

requalificação, conservação e monitorização da rede hidrográfica da Região serão feitos 

investimentos regulares que estavam já programados em função do estado de rede 

hidrográfica, um investimento que representa cerca de 1,5 milhões de euros. 

Ao nível das infraestruturas, referiu que o plano prevê um investimento de cerca de quinhentos 

mil euros (500 000) quer para regularização do miradouro da Ponta da Ferraria, em São Miguel, 

quer também quinhentos mil euros (500 000) para a requalificação dos trilhos pedestres e dos 

miradouros da Serra de Santa Bárbara, na ilha Terceira. Ainda salientou a dotação prevista para 

os trabalhos iniciais para a requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo, do Centro 

Interpretativo do Algar do Carvão e também para a requalificação da mata ajardinada da Lagoa 

do Congro e ainda para o polo de Pedro Miguel do Jardim Botânico do Faial.  

O Secretário Regional destacou também as intervenções nos caudais das ribeiras de ilha 

Terceira no valor de cerca de 1,5 milhões de euros e uma intervenção na Ribeira da Praínha em 

São Caetano, no Pico, que está orçada em cerca de 1 milhão de euros. 

Deu ainda nota do programa Eco Freguesia que tem uma dotação de quinhentos mil euros 

(500 000), destacando que este é um instrumento importante para o relacionamento e para a 

cooperação entre a Secretaria Regional e as Juntas de Freguesia, ao nível da consciencialização 

e da sensibilização ambiental e na limpeza dos espaços públicos e na preservação dos recursos 

naturais. 

Por fim, o Secretário Regional referiu os investimentos aos incentivos à manutenção da 

paisagem tradicional da cultura da vinha e também dos pomares de espécies tradicionais que 

representa um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros em 2021. 

Após a explanação do Secretário Regional foi aberto um período de pedidos de esclarecimentos, 

que se iniciou com o Deputado Luís Soares que solicitou esclarecimentos sobre o ponto de 

situação do Centro interpretativo do Algar do Carvão, nomeadamente se está comtemplado 

nos investimentos para este ano e ainda questionou sobre se está comtemplado neste plano 

verba destinada à requalificação dos trilhos pedestres da Serra de Santa Bárbara. 

O Secretário Regional respondeu que em relação ao projeto do Centro Interpretativo do Algar 

do Carvão é um projeto que representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros mais 
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IVA, e que tem um prazo de execução de 18 meses. Neste momento o projeto está terminado 

e faltam pequenos aspetos como o estabelecimento de um protocolo com a Associação “Os 

Montanheiros” uma vez que parte daquele terreno lhes pertence.  

O Secretário adiantou ainda que neste momento a dotação prevista no plano é relativamente 

pequena, apenas para procedimentos iniciais, mas que espera dar início à obra para que se 

possa concluir até ao final de 2022. 

Em relação aos percursos pedestres da Serra de Santa Bárbara, o Secretário Regional informou 

que é um investimento que representa cerca de setecentos mil euros (700 000) sendo que 

destes estão inscritos para 2021 pouco mais de quinhentos mil (500 000). Referiu ainda que 

este projeto engloba a criação de dois passadiços, um na zona norte com cerca de 800 metros 

e um na zona sul com cerca de 320 metros e que leva ao miradouro, com vista para a zona sul 

da ilha, e que será também requalificado. O passadiço norte termina numa zona de 

contemplação para a caldeira da Serra de Santa Bárbara. Será construída uma zona de 

estacionamento para 31 viaturas. 

O Secretário Regional adiantou ainda que este projeto estaria concluído no dia 5 de maio, mas 

houve um pedido de suspensão do prazo por parte do empreiteiro devido às condições 

climatéricas que não estavam a permitir a realização da obra, pelo que serão necessários mais 

3 meses sem interrupções para que a obra possa ficar concluída. 

O Deputado António Lima solicitou esclarecimentos sobre a calendarização da revisão do 

PEPGRA. Sobre a intenção da aposta na redução da produção de resíduos e da implementação 

do sistema Pay-As-You-Throw (PAYT), lembrou que a taxação na produção exige uma efetiva 

recolha seletiva universal, que ainda não está implementada pelo que questionou como pensa 

o Governo implementar este sistema e em que fase é que o pretende implementar. 

Ainda no uso da palavra, abordando o tema das dificuldades no cumprimento das metas de 

reciclagem, nomeadamente nas ilhas de São Miguel e Terceira, o Deputado questionou o que 

o Governo pensa fazer em cooperação com as autarquias destas ilhas para que se consiga 

aumentar significativamente as taxas de reciclagem, separação e envio para reciclagem de 

resíduos. 

O Secretário Regional em resposta reconheceu que de facto o PEPGRA deveria ter tido o início 

da sua revisão em março de 2020, mas que tal aconteceu e foi agora desencadeado o processo 

que se estime esteja concluído a 31 de dezembro de 2021. 
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Em relação aos sistemas PAYT, reconhece que este sistema para ser implementado necessita 

de condições de equidade e de justiça ao nível dos meios colocados à disposição da população 

na recolha seletiva, e informou que tem sido feito um esforço nesse sentido com a aquisição de 

mil contentores para as Câmaras Municipais para a recolha dos bio resíduos e também de 

contentores mais pequenos de 5 e 7 litros para recolha de resíduos orgânicos. Espera-se que 

este esforço também possa contribuir para a melhoria do sistema de recolha. 

Em relação às taxas de reciclagem informou que se não houve uma melhoria na taxa também 

não houve um abaixamento dessa taxa de reciclagem. 

A Deputada Valdemira Gouveia questionou se o Governo Regional tem em vista algum plano 

para munir a indústria alimentar agropecuária açoriana com novas soluções tecnológicas que 

reduzam a pegada ecológica nesta indústria. 

O Secretário Regional respondeu que esta questão poderia ser de uma forma mais eficiente 

colocado ao Secretário que tutela a agricultura, ainda assim respondeu que as alterações 

climáticas são um tema transversal e o combate a este fenómeno tem que ser feito de uma 

forma sectorial conjugado com todas as áreas e sendo certo e inegável que a industria alimentar 

e a agropecuária tem um contributo significativo ao nível da emissão de gases com efeito estufa 

para a atmosfera.  

Referiu ainda que o Governo tem alguns instrumentos que estão ao dispor da Região, desde 

logo o PRAC que começara a ser implementado agora por via do LIFE IP CLIMAZ, e referiu ainda 

outras iniciativas a decorrer como a gestão do uso da água, como o projeto PLANCLIMAC, bem 

como um conjunto muito grande de ações ao nível da monitorização da qualidade da água e do 

seu desperdício.  

O Secretário Regional concluiu respondendo que não existe nenhum plano específico 

direcionado à indústria alimentar e à indústria massificada. 

O Deputado Pedro Neves solicitou esclarecimentos sobre qual o plano relativo à economia 

circular e manifestou desagrado pela resposta do Secretário à questão colocada pela Deputada 

Valdemira, por ter remetido para a Secretaria da Agricultura uma resposta que no seu 

entendimento é a Secretaria do Ambiente e das Alterações Climáticas que tem de ser o 

elemento de “comando” no que diz respeito a estas questões. 

O Secretário Regional respondeu que não tinha referido que a responsabilidade era de outra 

Secretaria mas apenas que a questão poderia ter sido colocada ao Secretário da Agricultura e 

que as alterações climáticas são transversais a todas as áreas do Governo, e por tal serão 
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também alvo de atenção por parte da Secretaria que tutela, mas nunca atuando como “dono” 

das restantes, mas sim atuando no âmbito de interoperacionalidade  entre as Secretarias deste 

Governo. 

O Deputado Pedro Neves replicou que a resposta do Secretário não é aceitável uma vez que 

aceita o problema ambiental causado pela pecuária como um dano colateral. 

O Secretário Regional respondeu que analisando factos e sem sectarismos, há que reconhecer 

que a agricultura é sem dúvida a base da economia dos Açores e que tem de haver o melhor 

equilíbrio possível entre os problemas causados e a questão das alterações climáticas que tem 

previstas medidas transversais para todos os setores como a agricultura, energia e a indústria. 

O Deputado Carlos Ferreira solicitou a palavra pedir ao Secretário Regional informações 

adicionais sobre o desenvolvimento da ação 9.1.9 – licenciamento único ambiental, que tem 

prevista uma verba de 77.880,00 euros. 

Ainda sobre a candidatura anunciada no valor de 5 milhões de euros para a modernização e 

apetrechamento dos Centros de Processamento de Resíduos da Região, e da menção de que 

esse valor não era suficiente, o Deputado questionou se o Governo tem uma estimativa do valor 

necessário para modernizar todos os CPR’s da Região. 

O Secretário Regional em relação à primeira questão informou que se trata de uma plataforma 

que permite fazer todo o tipo de licenciamento ambiental, diretamente na plataforma e de uma 

forma simplificada. Informou que a mesma está praticamente concluída prevendo-se que 

durante esta ano fique terminada e em funcionamento. 

Em relação à reabilitação, modernização e apetrechamentos dos CPR’s da Região foi feito um 

levantamento dos custos que rondam os 15 a 20 milhões de euros, que é um valor muito 

significativo, pelo que seria muito importante que a candidatura seja um sucesso porque 5 

milhões representam entre 25 a 30% do investimento necessário.  
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DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS TRANSPORTES, TURISMO E ENERGIA: 

O Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia iniciou a sua intervenção referindo 

no que diz respeito à eficiência energética, o Governo dos Açores irá promovê-la na sociedade 

em geral e nos vários setores de atividade, com o objetivo de alcançar a racionalização do 

consumo de energia e a redução de custos. Esta é uma abordagem que também será feita por 

via de programas educativos, apostando nas gerações mais jovens, enquanto agentes de 

mudança, para que assumam o desígnio da liderança no processo de transição energética, com 

efeito multiplicador em toda a sociedade. Será dado especial destaque ao combate à pobreza 

energética, em cooperação com outros departamentos governamentais, uma vez que se 

pretende que os mais carenciados encontrem na energia uma forma de reduzir os seus 

encargos, dada a forte aposta na sensibilização e educação direcionada que será proporcionada 

neste âmbito.  

Destacou que a produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis para 

autoconsumo por parte das famílias, das empresas, das cooperativas, das associações sem fins 

lucrativos e das Instituições Particulares de Solidariedade Social será impulsionada através da 

atualização e melhoria dos incentivos financeiros à aquisição e instalação de equipamentos e 

sistemas de produção de eletricidade, calor e águas quentes.  

Referiu ainda que, a par do consumo da energia, o Governo dos Açores irá também atuar na 

área dos combustíveis, eletricidade e ascensores, apostando na segurança e na qualidade do 

abastecimento de energia, bem como na inovação dos serviços energéticos prestados aos 

cidadãos. 

Salientou que no que à mobilidade elétrica diz respeito, pretende-se provê-la através da 

atribuição e concessão de incentivos financeiros sob a forma de subsídio não reembolsável, 

perante a aquisição de veículos elétricos, bem como de incentivos não financeiros, através de 

uma discriminação positiva aos seus utilizadores. Serão envolvidas entidades públicas e 

privadas na implementação de medidas e ações que estimulem a aquisição destes veículos, 

nomeadamente, no estabelecimento de zonas de estacionamento reservados, estacionamento 

gratuito, entre outras facilidades e acessibilidades. 

Referiu que a mobilidade elétrica será, também, promovida por via de uma aposta na formação 

e educação pública, sensibilizando a comunidade para as vantagens ambientais e económicas 

do uso dos veículos elétricos, e capacitando os recursos humanos (mecânicos e bombeiros) para 

atuarem nesta área. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

 

CAPADS|24 
 

Destacou ainda neste âmbito, que o Governo tem como objetivo prosseguir com a instituição 

de uma ilha modelo em soluções inovadoras no âmbito da mobilidade elétrica, bem como de 

uma cidade modelo com o propósito de servir de exemplo tanto a nível nacional, como a nível 

europeu. 

Assim, o Governo dos Açores vai participar ativamente nos projetos e consórcios europeus que 

integra, adquirindo conhecimento e investimento externo em diversas áreas em matéria de 

energia, nomeadamente eficiência energética, mobilidade elétrica e renováveis. 

Orientações de Médio Prazo 2021-2024   

O Secretário Regional afirmou que a energia é encarada pelo Governo Regional dos Açores 

como um desafio de interesse estratégico, capaz de elevar a sustentabilidade do arquipélago, 

por via de um desenvolvimento cada vez mais descarbonizado. A energia é reconhecida como 

um dos setores cujas medidas de adaptação têm maior potencial no contributo para a mitigação 

das alterações climáticas, através da melhoria da eficiência energética, do aproveitamento das 

fontes de energias renováveis e do aumento da capacidade de armazenamento de 

energia, rumo a uma economia verde, naquela que é uma importante aposta a médio prazo.  

Destacou aqueles que são os desígnios presentes na Estratégia Açoriana para a Energia 2030 

(EAE2030),  afirmando: “que adequaremos e publicaremos de forma a assegurar uma 

resposta harmoniosa que assegure o futuro da energia, definindo uma política energética para 

os Açores assente nos objetivos de garantia da segurança de abastecimento, redução de custo 

com energia e redução das emissões de gases com efeito de estufa, baseando-se na aplicação 

dos princípios orientadores de suficiência energética, eficiência energética, eletrificação e 

descarbonização”.  

O Secretário referiu que as metas definidas neste documento estratégico sustentarão a 

transição energética numa região arquipelágica, com claras vantagens económicas, sociais e 

ambientais para todos. Os objetivos propostos pela EAE 2030 estarão em perfeito alinhamento 

com as políticas europeias e nacionais.   

Realçou que dada a menor penetração das renováveis na eletricidade que se verifica em 

realidades arquipelágicas, importa apostar e priorizar a diversificação de 

fontes no mix energético, em particular no que diz respeito à produção de energia elétrica, 

acelerando a transição energética.  

Assim, destacou que usufruindo das nossas riquezas naturais e endógenas, a política energética 

do Governo dos Açores privilegiará os investimentos – públicos e de iniciativa privada – no 
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aproveitamento das fontes de energia renováveis, como a energia hídrica, solar, eólica e, 

especialmente, a energia geotérmica, contribuindo para a diminuição das importações e da 

nossa dependência dos combustíveis fósseis, protegendo a economia regional da variação do 

petróleo nos mercados internacionais.   

O Secretário Regional salientou para a concretização deste desígnio o fomento de projetos 

assentes em soluções de armazenamento e gestão inteligente de energia, estabelecendo como 

meta, até 2025, uma penetração de 65% de energia limpa para obtenção de eletricidade.  

Pretende aumentar a eletrificação dos consumos de energia, assente em fontes renováveis, 

sem comprometer a resiliência e a segurança do abastecimento, acarreta desafios acrescidos 

de gestão, sendo por isso imprescindível a integração de sistemas de armazenamento de 

energia e de prestação de serviços de sistema à rede. 

Destaca o caminho rumo à autossuficiência energética dos Açores, permitindo o acesso justo e 

igualitário das famílias e empresas a uma energia maioritariamente limpa, segura e a um preço 

competitivo.  

Defende também, o Secretário Regional, o acesso dos cidadãos e dos diversos agentes 

económicos a equipamentos e sistemas que lhes permitam obter e armazenar a sua própria 

energia para autoconsumo, incentivando o investimento privado em soluções tecnológicas com 

elevada eficiência energética, potenciadas por instrumentos de monitorização de consumos 

que consigam estimular o uso racional de energia, com impacto nos custos das famílias e na 

competitividade das empresas.   

Destaca os investimentos de modo a promover a eficiência energética, não só por via dos 

equipamentos, mas também através de processos de educação civil, com o objetivo de adaptar 

e melhorar comportamentos que garantam padrões eficazes de consumo de energia, com base 

em planos e ações que se encontram viabilizados no Plano Regional de Ação para a Eficiência 

Energética (PRAEE), um dos documentos que resultam da EAE2030, e que contempla um 

conjunto alargado de medidas com ações aplicáveis a oito setores, de forma a otimizar as 

sinergias entre eles, com foco na Indústria, Comércio e Serviços, Administração Pública, 

Residencial, Transportes, Agricultura, Pescas e Renovação do Edificado.  

Refere o Secretário Regional que o Governo dos Açores quer, nesta matéria, funcionar como 

referência, implementando planos de promoção de eficiência energética e investimentos em 

sistemas de produção de energia limpa nos edifícios de serviços da Administração Regional. 
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Destaca que em conformidade com o Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores 

(PMEA), documento que constitui a base das políticas públicas a implementar nos Açores com 

vista ao incremento da mobilidade elétrica, irá promover e concretizar instrumentos de 

incentivo à aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento, impulsionando e 

sensibilizando para uma mobilidade mais sustentável em todo o arquipélago, de Santa Maria 

ao Corvo.   

Realça que este projeto em matéria de energia vive de trabalho, de tecnologia, de inovação, de 

parcerias e acima de tudo, vive dos açorianos, que quer preparar, formar, informar e sensibilizar 

para a transição energética, para que a Região seja um arquipélago modelo, também além-

fronteiras, na produção e no uso da energia.  

Para isso é fundamental o foco nos mais jovens e colocar os diversos temas associados à energia 

na ordem do dia, alertando e sensibilizando para as fontes de energia renováveis, a eficiência 

energética e a mobilidade elétrica, incentivando-os a difundir a mensagem na sociedade.   

Assim, a médio prazo, através de diversas opções concertadas e articuladas, numa ação 

centrada nos açorianos, pretende promover a redução de emissões de gases com efeito de 

estufa, enquanto atrai investimento externo e financiamento a novos projetos de 

investigação com interesse e impacto mundial, criando oportunidades de emprego e novos 

ramos e setores de atividade nas nossas nove ilhas.  

Passando para aquilo que em termos de proposta de plano figura na área da energia no capítulo 

desta Secretaria, o Secretário fez uma explicação genérica e simples daquilo que são os 

significados de algumas linhas que aqui aparecem começando pela eficiência energética e 

energias renováveis. 

10.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS - 627.623,00€ 

• Ação 10.1.1. Eficiência Mais - 30.000€ 

• Ação 10.1.2. Produção e Armazenamento de Energia Limpa - 597.623,00€ 

Ação 10.1.1. Eficiência Mais – 30.000€ 

Promoção da Eficiência Energética na sociedade em geral e nos vários setores de atividade, com 

vista à racionalização do consumo de energia e redução de custos energéticos.                                  

Desenvolvimento de programas digitais educativos que levem a uma maior consciencialização 

do uso racional da energia e no seu impacto no combate às alterações climáticas. A aposta nas 

gerações do futuro é crucial, para que estes assumam o desígnio da liderança no processo de 
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transição energética enquanto agentes ativos e de mudança, com efeito multiplicador em toda 

a sociedade.           

Ação 10.1.2. Produção e Armazenamento de Energia Limpa 597.623,00€;   

Programa de Incentivos à Produção e Armazenamento de Energia a partir de Fontes Renováveis 

com vista a incentivar a aquisição de equipamentos de produção de energia elétrica e calorífica, 

essencialmente destinada ao autoconsumo, por parte das famílias, das empresas, das 

cooperativas, das associações sem fins lucrativos e das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social - PROENERGIA 

10.2 SERVIÇOS ENERGÉTICOS - 4.656.658,00€ 

• 10.2.1. Combustíveis, eletricidade e ascensores – 3.938.453,00€ 

• 10.2.2. Eletrificação da Fajã da Caldeira do Santo Cristo em São Jorge e fajãs adjacentes. 

– 628.205,00€ 

• 10.2.3 Modernização e desmaterialização de Serviços – 90.000€     

10.2.1. Combustíveis, eletricidade e ascensores - 3.938.453,00€ 

Aposta na segurança e qualidade do abastecimento de energia, bem como na inovação dos 

serviços energéticos a providenciar ao cidadão. Isto aqui inclui também um protocolo celebrado 

entre o Governo e a EDA para pagamento do consumo de energia nas estradas regionais no 

valor de 900 000 euros e um acordo de pagamento da iluminação pública nas estradas regionais 

com a EDA no valor de 2 milhões de euros. 

10.2.2. Eletrificação da Fajã da Caldeira do Santo Cristo em São Jorge e fajãs adjacentes. 

628.205,00€ 

Eletrificação Fajã da Caldeira do Santo Cristo e fajãs adjacentes. 

10.2.3 Modernização e desmaterialização de Serviços     90.000€     

Modernização e inovação dos sistemas administrativos e operativos com vista a facilitar a 

interação com o cidadão, através da desburocratização de processos. 

10.3 MOBILIDADE ELÉTRICA 464.499,00€ 

• 10.3.1 Mobilidade Elétrica, Inteligente e Sustentável         326.000,00€ 

• 10.3.2 Plano para Mobilidade Elétrica nos Açores, Ações de Sensibilização e Divulgação 

138.499,00€ 
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10.3.1 Mobilidade Elétrica, Inteligente e Sustentável 326.000,00€ 

Implementação do Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores (PMEA), enquanto opção 

estratégica da política ambiental e energética, tendo em consideração o seu importante papel 

na conquista dos objetivos do desenvolvimento sustentável, bem como na descarbonização da 

economia, na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e na melhoria da eficiência 

energética. 

Potenciar os Açores, no contexto dos espaços insulares europeus, como um verdadeiro Living 

Lab de soluções para a mobilidade elétrica. 

10.3.2 Plano para Mobilidade Elétrica nos Açores, Ações de Sensibilização e Divulgação 

138.499,00€ 

Ações de sensibilização, formação, informação e promoção da mobilidade elétrica nos Açores 

junto de todos açorianos, famílias e empresas, através de campanhas de informação e educação 

pública, a desenvolver em todas as ilhas.                                          

10.4 POLÍTICA ENERGÉTICA - 251.220,00€ 

• 10.4.1 Projetos Europeus     211.220,00€          

• 10.4.2. Combate à Pobreza Energética 40.000€ 

10.4.1 Projetos Europeus - 211.220,00€                

Participação e desenvolvimento de candidaturas e projetos inovadores baseados em programas 

quadro da EU com o objetivo de concretizar a transição energética nos Açores e reforçar o 

capital humano da RAA.       

10.4.2. Combate à Pobreza Energética 40.000€ 

Desenvolver mecanismos de combate à pobreza energética em edifícios de habitação (social) 

energeticamente eficientes e com mecanismos de incentivo e ações de sensibilização 

direcionadas às famílias mais carenciadas, promovendo um uso racional de energia e a redução 

com encargos energéticos.   

O Deputado Pedro Pinto solicitou a palavra para pedido de esclarecimentos sobre o ponto 

10.4.2 - Combate à Pobreza Energética, questionando o Secretário Regional sobre a forma como 

se irá materializar esta medida e em que constituirá este combate à pobreza energética. 

Em relação ao ponto 10.1.2 - Produção e Armazenamento de Energia Limpa, solicitou 

esclarecimento sobre se nesta ação se inclui o PROENERGIA. Ainda neste ponto e da leitura que 
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o Deputado fez destaca a referência à produção elétrica com destino ao autoconsumo. 

Questiona se vai haver uma aposta do Governo na massificação da autoprodução elétrica. 

O Secretário Regional em relação à primeira questão destaca que a condição social é aqui muito 

importante no sentido que existem de facto famílias que têm necessidades de consumo 

energético iguais a qualquer outra e, portanto, tem dificuldades em suportar os encargos como 

os mínimos necessários para uma vida nos moldes em que a conhecemos. E acrescentou que 

muitas vezes esse consumo ou a fatura excessiva decorre de maus hábitos, más práticas, de 

maus equipamentos, de más condições das habitações, e portanto, o Governo Regional tem 

que elaborar um programa destinado a sensibilizar as pessoas no sentido de se orientarem em 

caminhos que reduzam os consumos, para ajustarem as suas faturas às suas necessidades e às 

suas capacidades, podendo, se possível, tentar arranjar soluções materiais naquilo que for 

necessário e suportável pelo orçamento da Região. 

Relativamente ao PROEBNERGIA, o Secretário Regional confirmou a existência deste programa 

no ponto referido. 

 

DA AUDIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO REGIONAL DA PRESIDÊNCIA: 

O Subsecretário Regional da Presidência iniciou a sua intervenção referindo que será 

reconhecido e estimulado o valor público que constitui para a qualificação da nossa democracia 

a existência de uma comunicação social regional ativa, dinâmica e plural, enquanto veículo 

difusor de informação e das realidades de cada uma das nossas ilhas, capaz de difundir, de 

forma regular, conteúdos próprios respeitantes a aspetos da vida política, cultural, económica, 

social ou ambiental da Região. A comunicação social privada exerce uma verdadeira missão de 

interesse público e há que contribuir para o seu fortalecimento, através de um novo 

enquadramento legislativo de apoio financeiro, com objetividade, independência, estabilidade 

e regularidade nas áreas do desenvolvimento digital, da difusão informativa interilhas e para 

fora da Região, da acessibilidade à informação, valorização dos profissionais da comunicação 

social e apoio especial ao funcionamento e produção, incentivando o estabelecimento de 

parcerias com entidades externas à Região, bem como iniciativas na área da comunicação social 

que contribuam para a formação dos agentes do setor e para a promoção externa da Região.  

O serviço público de rádio e televisão nos Açores e bem assim a cobertura informativa a cargo 

da agência de notícias pública são indispensáveis numa Região de características arquipelágicas 

como a nossa e justificam o financiamento de obrigações complementares específicas do 
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serviço público, mediante acordo específico para o efeito, a fim de promover a cultura dos 

Açores e divulgar informação sobre a vida social, política, económica e desportiva de todas as 

ilhas e por todas as ilhas, contribuindo para a construção da Região como entidade política e 

para a consolidação da unidade dos Açores. 

O Subsecretário Regional continuou referindo no âmbito do plano da Presidência do Governo 

Regional onde se insere a área da comunicação social que tem uma programação no global de 

investimento público de um milhão quinhentos e cinquenta mil euros (1 550 000) sendo 

alocado à área da comunicação social um milhão cento e cinquenta mil euros (1 150 000). 

Continuou referindo que em termos de políticas sectoriais no reconhecimento da necessidade 

e do direito de todos as ilhas acederem e atraírem novas oportunidades, a Autonomia de 

Responsabilização pretendida a desenvolver nesta XII legislatura, para afirmar a identidade 

açoriana, os valores democráticos, a participação política da Região no plano nacional, europeu 

e mundial, tem de socorrer-se do rigor e da fluidez da informação e da comunicação 

institucional, tendo em conta que contribuem sobremaneira para efetivar a liberdade das 

pessoas, a participação da sociedade, a iniciativa dos agentes sociais e económicos, o bom 

funcionamento da Administração Pública Regional e das autarquias locais e para respeitar 

diferenças e criar sinergias entre as diferentes ilhas. 

Realçou que em 2021, porque a comunicação social privada exerce uma verdadeira missão de 

interesse público e há que contribuir para o seu fortalecimento, através de um novo 

enquadramento legislativo de apoio financeiro, com objetividade, independência, estabilidade 

e regularidade nas áreas do desenvolvimento digital, da difusão informativa interilhas e para 

fora da Região, e com a valorização dos profissionais da comunicação social e apoio especial ao 

funcionamento e produção, incentivando o estabelecimento de parcerias com entidades 

externas à Região, bem como iniciativas na área da comunicação social que contribuam para a 

formação dos agentes do setor e para a promoção externa da Região. 

O Subsecretário referiu que em termos de plano a programação financeira da Presidência 

alocou basicamente dois projetos, o apoio aos media (1.1) e um segundo projeto que não tem 

a ver com a comunicação social, mas com a matéria relativa ao Jornal Oficial. 

No que diz respeito ao apoio aos Media informou que tem um milhão setenta e sete mil euros 

(1 077 000) previstos, sendo uma primeira ação, programa de apoio à comunicação social no 

valor de oitocentos e cinquenta mil euros (850 000) que são os apoios a conceder aos órgãos 

de comunicação social, nos domínios do desenvolvimento digital, da difusão informativa 
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interilhas e para fora da Região, da acessibilidade à informação, valorização dos profissionais 

da comunicação social e apoio especial à produção, incentivando o estabelecimento de 

parcerias com entidades externas à Região. 

Ainda referiu que também estão previstas aqui Iniciativas na área da comunicação social que 

contribuam para a formação dos agentes do setor e para a promoção externa da Região pelos 

diversos órgãos de comunicação social. 

De seguida abordou uma segunda ação – o ponto 1.1.2 - Plataforma Eletrónica de Comunicação 

com o Cidadão – com a dotação de 100 000 euros. 

O Subsecretário explicou que este ponto trata da reformulação do Portal do Governo dos 

Açores - Plataforma E-Citizen, com desenvolvimento da prestação de serviços digitais no 

relacionamento dos cidadãos com o Governo. E, portanto, iniciativas de facilitação da 

comunicação do cidadão com a Administração Pública Regional.  Aqui prevê-se também nesta 

ação o aumento da presença web dos departamentos do Governo Regional dos Açores e ações 

de melhoria da sua comunicação institucional. Para esta ação é desenvolvida a operação 

“Plataforma E-Citizen – Portal do Governo dos Açores, comparticipada pelo Programa 

Operacional Açores 2020 

Seguidamente o Subsecretário abordou o ponto 1.1.3 Financiamento de obrigações específicas 

do serviço público de notícias e de televisão – 127.500€, explicando tratar-se do financiamento 

de obrigações complementares específicas do serviço público de televisão, como forma de 

assegurar a existência de um serviço que promova a cultura dos Açores e divulgue informação 

sobre a vida social, política, económica e desportiva de todas as ilhas e por todas as ilhas, 

contribuindo para a construção da Região como entidade política e para a consolidação da 

unidade dos Açores. Este programa também prevê a divulgação de informações de interesse 

geral, nomeadamente em matéria de saúde e segurança pública; a comparticipação de ações 

formativas e outros eventos que promovam a atualização e o desenvolvimento das 

competências profissionais dos colaboradores da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. e da LUSA 

- Agência de Notícias de Portugal, S.A. em exercício de atividade nos Açores. 

E finalmente no âmbito deste programa, o Subsecretário embora não sendo matéria especifica 

da Comissão, mas parece importante informar é a já referida verba relativa ao Jornal Oficial da 

Região com um montante de 50 000 euros que tem a ver com o acesso a base de dados jurídicos 

pelos serviços da Administração Regional e isto tem a ver com um contrato de aquisição de 
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serviços de acesso a bases de dados de legislação e conteúdos jurídicos está já adjudicada à 

empresa Datajuris, Lda, e envolve um encargo em 2021 de 49.396,17€. 

 

O Deputado Pedro Pinto relativamente ao ponto 1.1.3 - Financiamento de obrigações 

específicas do serviço público de notícias e de televisão, gostaria de saber se esta é uma matéria 

protocolada ou senão qual é o mecanismo pelo qual o Governo financia este serviço público. 

O Subsecretário Regional agradeceu a questão e informou não ter em sua posse os diplomas ao 

abrigo dos quais o plano da Região financia estas instituições. 

O Deputado Pedro Pinto solicitou o envio dos documentos através da Comissão. 

O Subsecretário Regional respondeu que fará chegar à Presidência da Comissão os elementos 

solicitados. 

 

SINTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário, 

quanto às Propostas de Decreto Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário, 

quanto às Propostas de Decreto Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do PPM parecer favorável, quanto às Propostas de Decreto Legislativo 

em análise. 

A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer abstenção com reserva de posição para 

plenário, quanto às Propostas de Decreto Legislativo em análise. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

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

Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou: 

1) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição para 

Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável, à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição para 

Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD e PPM e com as abstenções com reserva de posição para 

Plenário do PS, BE e PAN, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 

2021”. 

O presente Relatório Sectorial será remetido à Comissão de Economia para seguimento da 

devida tramitação processual, dando assim cumprimento ao despacho de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

Santa Cruz das Flores, 30 de março de 2021. 

O Relator, 

 

 (José Gabriel Eduardo) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

         

(Bárbara Torres Chaves) 
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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 29 de março de 2021, na sede da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, ilha do Faial. 

Da agenda constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa, a audição dos membros do Governo Regional com competência em matérias da 

competência desta Comissão, relativas às propostas de Decreto Legislativo Regional n.ºs n.º 

4/XII – “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”, n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021” e 

n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2021”. 

As supramencionadas Propostas foram remetidas à Comissão Permanente de Política Geral, no 

dia 11 de março de 2021, com data limite para emissão de parecer setorial e envio deste à 

Comissão Economia até ao dia 5 de abril de 2021. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

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

88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 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 (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, 

na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

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 

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

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, as matérias inframencionadas são competência da Comissão 

Permanente de Política Geral. 

 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CPG|3 

 

PROCESSO DE ANÁLISE  

Compete à Comissão Permanente de Política Geral a apreciação e emissão de parecer sobre as 

Propostas de Plano Anual Regional e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 

de 2021, assim como as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 2021-2024, nas seguintes 

matérias: 

• Administração Pública, regional e local; 

• Organização administrativa da Região; 

• Ordem e segurança pública e proteção civil; 

• Comunidades Açorianas; 

• Construção europeia, sem prejuízo da competência, em razão da matéria, de outras 

comissões;  

• Tratados e Acordos internacionais; 

• Habitação e equipamentos; 

• Arrendamento Urbano; 

• Urbanismo; 

• Prevenção e segurança rodoviária; 

• Cooperação regional 

• Trabalho e formação profissional; 

• Concertação social e mecanismos de resolução alternativa de conflitos. 

O parecer das Propostas de Decreto Legislativo Regional supra referenciadas, fundamentam-se 

na análise dos correspondentes projetos/ ações que foram acompanhadas da devida audição 

dos membros do Governo Regional competentes em razão da matéria e que abaixo se relatam. 

 

APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Com o Plano para 2021 inicia-se um novo ciclo de planeamento, enquadrado nas Orientações 

de Médio Prazo 2021-2024. A programação anual vertida neste documento insere-se na 

estratégia definida para o médio prazo, e estabelece em cada setor da política regional o 
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investimento público que será promovido pelos diversos departamentos do governo durante o 

corrente ano de 2021.  

A análise da proposta do Plano Anual Regional e de Orçamento referente a 2021, efetuada por 

esta Comissão Permanente, incidiu sobre a análise dos Projetos, Ações e correspondentes 

Programas e na audição dos Membros do Governo Regional que os tutelam. 

O quadro que se segue sintetiza o investimento público inscrito na Proposta de Plano Anual 

Regional para o ano de 2021, referente aos objetivos e programas da área de competência da 

Comissão Permanente de Política Geral: 

 

Quadro 

Plano Anual para 2021 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão Permanente de 

Política Geral) 

 

Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

1 - Informação Comunicação 

e Cooperação Externa 
1.550.000 1.550.000  

1.4 – Relações com o 

atlântico e territórios de 

interesse estratégico para os 

Açores 

136.650 136.650  

1.5 - Os Açores no Espaço 

Europeu 
213.350 213.350  

2 – Solidariedade, Igualdade, 

Habitação, Poder Local e 

Comunidades 

61.592.073 61.592.073  

3 – Competitividade 

Empresarial e Administração 

Pública 

68.443.190 52.022.290 16.420.900 

5 – Saúde, Desporto e 

Proteção Civil 
61.055.686 61.055.686  
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12 – Obras Públicas, 

Transportes Terrestres e 

Comunicações 

93.832.630 93.143.430 689.200 

 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

JOAQUIM BASTOS E SILVA: 

O Secretário Regional Joaquim Bastos e Silva iniciou a sua intervenção referindo que, no que 

diz respeito ao ponto 3.3 modernização e reestruturação da administração pública regional, a 

mesma conta com uma dotação global de “meio milhão de euros”. No ano de 2021 está prevista 

uma verba de 100.000€ para trabalhos especializados, serviços e software informático, sendo 

estes, trabalhos preparatórios para a modernização e digitalização da Administração Pública, 

de acordo com  o Plano de Recuperação e Resiliência, com um verba total de 25 milhões de 

euros.  Referiu que, a reforma da administração pública dos Açores já vinha a ser produzida nos 

últimos três anos  do anterior governo. 

No sistema integrado de gestão da Administração Regional dos Açores com 150.000€, 

correspondendo a novos moldes de gestão de recursos humanos e a uma desmaterialização de 

processos, garantindo um serviço desburocratizado. A promoção da qualidade nos serviços da  

Administração Pública, com uma verba de 25.000€, corresponde a trabalhos que se encontram 

em curso, sendo necessário manter o sistema de gestão de qualidade pela DROAP com a 

participação da Estrutura de Missão. A Estrutura de Missão tem estado, até ao momento, 

centrada na construção das orgânicas e na extinção das empresas públicas, ou seja, na 

reestruturação do SPER, para que os processos sejam conduzidos com profissionalismo e rigor 

jurídico. 

O Secretário Regional Joaquim Bastos e Silva, a RIAC reaparece no plano com um milhão e 100 

mil, mas na verdade da realidade da RIAC tem uma dimensão muitíssimo maior. Este ano a RIAC 

teve  2,1 milhões de despesas correntes, sendo que é intenção deste Governo procurar fazer 

uma uma adequação melhor entre despesas correntes e despesas de investimento.  

A criação e instalação do novo data center e a renovação de equipamentos biométricos, 

destinados aos Bilhetes de Identidade e Passaportes que, por sinal, que já estão em aquisição, 

bem como, a a renovação de equipamentos e a modernização das 55 lojas, compõem os 

orçamentos para a RIAC. Este Governo pretende levar a cabo um projeto piloto com a aquisição 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CPG|6 

de uma viatura que possa deslocar-se com o intuito de diminuir o afastamento das populações 

em relação aos serviços que são prestados neste organismo, dando o exemplo das Bibliotecas 

itinerantes da Gulbenkian. Caso resulte, poderá ser estendido a várias ilhas. 

O Secretário Regional Joaquim Bastos e Silva mencionou que o Governo pretende rever a 

produção estatística, definindo o seu modelo futuro em colaboração com o INE e respeitando 

também o organismo nacional que é a Comissão de Estatística. O objetivo é também definir o 

modelo institucional de evolução da estatística para diminuir a intervenção política, isto é, 

transformar o organismo menos sujeito a pressões ou intervenções. A ideia inicial é a criação de 

um Instituto Regional de Estatística, sendo esta uma ideia ainda em construção e que será 

discutida com o Instituto Nacional de Estatística. 

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) solicitou a clarificação dos 2,1 milhões de euros associados a 

RIAC, na medida em que, sendo estes valores relativos a despesas correntes  não tinham em 

vista investimento efetivo, estando, contudo, inscritas no Plano. Relativamente à regularização 

de pessoal da administração pública pediu um esclarecimento sobre o conteúdo do artigo 10º 

da proposta de Orçamento sob a epígrafe de Regularização de Pessoal. No que diz respeito à 

integração de funcionários na Administração Pública, o Deputado Carlos Ferreira questionou 

quais os trâmites de integração na Administração Pública Regional dos trabalhadores das 

empresas públicas a extinguir. 

O Senhor Secretário Joaquim Bastos e Silva  explicou que os 2,1 milhões de euros correspondem 

a  pagamentos de salários e, portanto, foram retirados do Plano e colocados no lugar adequado 

como despesas correntes, restando 1,1 milhões de euros destinados a despesas de 

investimento. Referiu, também que existe mais 1 milhão e 420 mil euros relativos à captação de 

fundos diretamente pela pela RIAC, nomeadamente, a regularização de pessoal da 

administração pública tal como previsto no artigo 10º mencionado pelo Deputado Carlos 

Ferreira. Nesse sentido, o objetivo é  diminuir a precariedade, integrando por concurso os 

funcionários que estão com vínculos laborais há mais de dois anos. O Secretário deixa, no 

entanto, um alerta com a dimensão da Administração Pública Regional, que conta já com 18 mil 

funcionários,  portanto significa que tem de existir um claro equilíbrio entre as integrações que 

se vão fazendo e as reais necessidades da Administração Pública Regional.  

Relativamente à integração dos funcionários das empresas a extinguir, no que diz respeito à 

AZORINA são 208 funcionários, onde se inclui os funcionários dos programas ocupacionais e os 

estagiários, sendo que destes 208, 190 são trabalhadores com contrato a termo e sem termo. 

Quanto à SINAGA são 51 funcionários ao todo, sendo que 30 continuam afetos à SINAGA e 21 

estão cedidos, através de acordos de cedência no âmbito do interesse público à Administração 
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Regional. Para os funcionários com contratos a termo ou sem termo que assim o desejem, os 

contratos  serão apreciados e,  se tiverem contratos à mais de dois anos estarão abrangidos nos 

termos do artigo 10º, se tiverem contratos à menos tempo será feita a apreciação pelo 

organismo de destino para se perceber se corresponde a necessidades permanentes ou não do 

serviço. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) pediu novo esclarecimento relativamente aos 2,1 milhões de 

euros relativos às despesas correntes da RIAC e à verba para a captação de fundos comunitários 

por parte deste organismo. 

O Senhor Secretário Joaquim Bastos e Silva referiu que, para além dos 2,1 milhões em despesas 

correntes existem 2 milhões 521 mil euros divididos em duas partes, 1,1 milhões em 

investimentos inscritos no plano e 1 milhão 421 mil euros em receitas correntes, ou seja,  

captação direta e real dos fundos comunitários. 

O Senhor Deputado Manuel Ramos (PS) questionou sobre a Central de Serviços Partilhados 

existente nas ilhas da Graciosa e Santa Maria, nomeadamente, se este Governo pretende 

replicar as centrais de serviço pela região, uma vez que, na sua opinião são uma forma de 

concentrar recursos e diminuir despesas. 

O Senhor Secretário Joaquim Bastos e Silva afirmou que as Centrais de Serviços Partilhados são 

para manter, esta é uma decisão que já foi tomada, sendo que, estão a ser analisados alguns 

pormenores, uma vez que este Governo pretende optimizar os serviços prestados pelas Centrais 

de Serviços, alargando-os às empresas e a outros departamentos governamentais, por forma a 

resolver questões ligadas ao emprego e à aquisição de serviços em conjunto.  

Garantiu que a ideia é a de reforçar os Serviços Partilhados e não de reduzir ou suprimir missiva. 

 

DA AUDIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, ARTUR LIMA: 

O Senhor  Vice-Presidente iniciou a sua intervenção fazendo um resumo das áreas que 

estão na alçada da Vice-Presidência e que se enquadram na Comissão de Política Geral. Nesse 

sentido referiu o seguinte: 

No quadro do Plano e Orçamento para 2021, a Vice-Presidência do Governo compreende 

as seguintes áreas de atuação e de investimento: Solidariedade Social, Habitação, Poder Local, 

Comunidades e Aerogare Civil das Lajes.  

O Plano de investimentos global da Vice-Presidência, para 2021, é de 60.592.073€: 

Na área social, o investimento será de 33.471.864€ e na habitação será de 20.064.803€.  
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Quanto às outras áreas, salienta-se que no poder local, um investimento de 3.000.000€; 

nas comunidades, 355.000€; e na Aerogare, um investimento de 3.700.406€.  

1. O Governo dos Açores quer valorizar o poder local, sobretudo porque são 

autarquias que estão mais próximas dos cidadãos. Somos fiéis ao princípio da subsidiariedade e 

da proximidade. É preciso desenvolver uma nova dinâmica no relacionamento entre o poder 

regional e o poder local para que os nossos cidadãos possam ter respostas aos seus problemas.  

No que respeita ao Plano de investimentos do poder local para 2021, haverá um 

investimento na ordem dos 3.000.000€.  

2021 será um ano em que o Governo dos Açores irá priorizar os apoios às freguesias, 

cujos autarcas, pela proximidade da sua ação, lidam diretamente com a vivência quotidiana dos 

problemas dos cidadãos.  

Assim sendo, iremos apostar fortemente na informação e formação dos autarcas de 

freguesia de forma conjugada com a prestação do apoio técnico que tem de lhes ser garantido.  

Às ações de formação inicial, seguir-se-á um programa de acompanhamento, que durará 

até final do próximo ciclo autárquico, que visa aprofundar questões mais frequentes, atualizar 

informação e contribuir para a formação de redes que favoreçam a cooperação e trabalho 

conjunto entre autarcas, Administração Local e a Administração Regional Autónoma. 

Para além disso, incluiremos neste Plano e Orçamento a verba necessária para reforçar 

a prática de cooperar com as freguesias no financiamento de um conjunto de despesas de 

funcionamento –  mobiliário e equipamento destinado ao normal funcionamento das sedes; 

pequenas reparações nas respetivas sedes; despesas de deslocação decorrentes de participação 

em reuniões, colóquios e ações de formação promovidas pelos serviços dependentes da vice-

presidência –, assim como com os municípios.  

Apoiaremos as câmaras municipais (Angra do Heroísmo, Velas, Lajes do Pico, Lajes das 

Flores, Madalena e Horta) que sofreram prejuízos com a intempérie Lorenzo – apoio à 

recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais (2.167.441€), tais como: 

Angra do Heroísmo: obras nas freguesias de São Mateus e Porto Judeu;  

Velas: reabilitação de caminhos; zona balnear; equipamentos e edifício Sol – Rosais; 

Lajes do Pico: recuperação de zonas de lazer e zonas balneares; piscina; recuperação de 

equipamentos culturais e desportivos.  

Madalena: reabilitação de caminhos, zonas balneares e piscina; 

Horta: obras em ruas e caminhos, zonas balneares, piscina municipal, armazéns 

municipais, zona de lazer da Feteira e cobertura do pavilhão desportivo.  
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Lajes das Flores: obras de reparação da avenida da Fajã Grande, incluindo muros, 

passeios e asfalto.  

2. Nas comunidades, entendemos ser fulcral estreitar a nossa ligação à diáspora, não 

só na perspetiva de preservação e promoção da identidade açoriana, mas também com o 

objetivo de estimular investimentos económicos na Região, por parte dos nossos emigrantes.  

Quanto ao Plano de investimentos das comunidades, este terá um investimento global 

de 355.000€.  

Para 2021, os princípios genéricos subjacentes às políticas destinadas às comunidades, 

emigração e imigração serão: 

• Adaptar a capacidade de atuação aos condicionalismos decorrentes da situação 

pandémica, apostando nas novas tecnologias de informação; 

• Implementar novos projetos que incentivem a aproximação da Região à Diáspora; 

• Criar redes de cooperação e intercâmbio entre os Açores e as comunidades.  

 

Em virtude do tempo atípico que vivemos, iremos adquirir e disponibilizar equipamentos 

de transmissão online e projeção local (KIT TECNOLÓGICO) para a criação de uma verdadeira 

rede tecnológica e contato simultâneo entre a Região e as nossas Casas dos Açores (investimento 

global de 25.635€).  

Ainda ao nível da nossa presença no espaço digital, iremos criar o Portal da Açorianidade 

que passará por congregar os sete sítios na internet geridos pela Direção Regional das 

Comunidades. Posteriormente, ser-lhe-ão associadas duas novas funcionalidades: Bibliografia 

Geral da Diáspora Açoriana (Catálogo Digital) e Coleção de Memórias da Diáspora Açoriana 

(Visita Virtual).  

Prosseguiremos o projeto “Bridging The Atlantic” que visa a cooperação e intercâmbio, 

entre os Açores e os EUA, na área da saúde (cooperação de docentes e investigadores na área 

da Saúde e o intercâmbio de estudantes de enfermagem americanos e açorianos, com 

comparticipação financeira do Governo dos Açores).  

Em 2021, apoiaremos financeiramente os nossos parceiros na Região, em matéria de 

emigração (Associação dos Emigrantes Açorianos) – 4.880€ e de imigração (Associação de 

Imigrantes dos Açores, Gabinete do Apoio a Migrantes – CRESAÇOR e Associação dos Imigrantes 

Brasileiros nos Açores), no valor de 33.300€. 

Na diáspora, apoiaremos as nossas Casas dos Açores no valor global de 100.575€, 

contemplando, este ano, duas novas Casas dos Açores – do Maranhão e da Madeira; assim como 
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instituições/organizações de intervenção social na diáspora e centros/núcleos promotores da 

cultura e educação.  

3. A Aerogare Civil das Lajes ficou na égide da Vice-Presidência com o propósito de dar 

um novo ímpeto a uma infraestrutura aeroportuária que é decisiva para o desenvolvimento 

económico não só da ilha Terceira, como também de toda a Região.  

Dando centralidade à Aerogare das Lajes, e potenciando as ligações áreas à Terceira e 

ao Grupo Central, estamos a impulsionar o crescimento harmonioso do arquipélago. Pela via do 

turismo e pela via das exportações. O objetivo do Governo dos Açores é, portanto, o de criar um 

modelo de desenvolvimento multipolar.  

Em 2021, está previsto para a Aerogare um investimento de 3.700.406€.  

Neste sentido, em 2021 vamos criar instrumentos para promover e facilitar os 

investimentos das empresas que prestam serviços de assistência em escala no aeroporto, 

permitindo que estas possam aumentar a sua capacidade de resposta aos operadores. Para a 

conservação, manutenção e apetrechamento da Aerogare estão previstos 2.545.000€.  

 

Além disso, vamos otimizar a utilização do novo Terminal de Cargas junto dos setores 

económicos e operacionalizar o seu funcionamento, corrigindo possíveis anomalias que existam 

na obra.  

4. Relativamente ao Plano de investimentos da habitação para 2021, prevê-se um 

investimento na ordem dos 20.064.802€. 

Os Açores precisam de viver uma nova fase no que respeita à política de habitação. Uma 

política que não esquece a habitação social, mas que vai mais além. Uma política talhada para 

a emancipação dos jovens e para facilitar a construção de um projeto de vida de um casal jovem. 

Uma política que permita que uma família de classe média de baixo rendimento possa ter acesso 

a uma habitação digna.  

Relativamente ao Plano de investimentos da Habitação para 2021, este visa a 

concretização de dois objetivos fundamentais: 

- Promover políticas de reabilitação urbana através de operações urbanísticas de conservação, 

alteração, reconstrução e ampliação do edificado público e privado da Região. 

- Promover políticas de acesso a habitação permanente, através do mercado de arrendamento 

habitacional, da construção de habitação própria e a custos controlados e do aumento da 

cobertura de habitação social. 

De um modo geral, pretende-se ainda para a Região na sua totalidade:  
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- Regularizar o valor em atraso dos encargos com empréstimos contraídos pelos municípios para 

construção/aquisição de habitação destinada a realojamento de famílias residentes em barracas 

ou situações abarracadas. 

- Criar uma carteira de habitação social tendo em vista a resolução de situações urgentes, e a 

deslocalização de inquilinos da Região, a fim de se promover a reabilitação de imóveis que 

carecem de intervenção urgente. 

- Promover a deslocalização de famílias residentes em zonas de risco. 

- Apoiar a construção de habitação a custos controlados. 

- Promover a construção de habitações para realojamento, operações urbanísticas e reabilitação 

de infraestruturas habitacionais. 

- Garantir a manutenção de equipamentos e a adequação tecnológica dos serviços. 

 

A Deputada Sabrina Furtado (PSD) iniciou a sua intervenção enaltecendo a a criação de uma 

Direção Regional para apoio técnico às Juntas de Freguesia, colmatando assim uma falha que 

vinha a ser reportada pelos autarcas, conferindo um maior suporte e proximidade entre Poder 

Regional e Poder Local. Questionou se, no Plano e Orçamento para 2021, existe alguma folga 

orçamental para construção de programas com as Juntas de Freguesia, indicando como 

exemplo as ações de recolha de plásticos e outros resíduos nas zonas costeiras, tendo as 

mesmas de suportar, no final, os custos com o depósito destes resíduos. São serviços prestados 

à sociedade, sendo injusto que estas verbas sejam tiradas aos orçamentos das Juntas. Referiu 

ainda que, no passado, não houve um tratamento equitativo na distribuição de verbas às 

Câmaras e Juntas de Freguesia, tal como se comprova nos relatórios do Tribunal de Contas, pelo 

que acredita que o novo Governo estará a preparar a base de critérios para distribuição de 

fundos. Solicitou, também, mais informações sobre a intenção de devolução do IVA e do IRS às 

Câmaras Municipais. 

O Vice-Presidente Artur Lima mencionou que os autarcas tem falta de um apoio técnico e 

jurídico que lhes confira um maior suporte às suas ações, sendo que, a criação de uma Direção 

Regional do Poder Local constitui-se como o primeiro passo para este apoio que está em falta. 

No passado, a DROAP possuía uma divisão para o Poder Local, sendo que, hoje, todos os 

recursos afetos à divisão do Poder Local foram alocados para a Direção Regional do Poder Local, 

sendo que os recursos ainda não são suficientes. A Direção Regional do Poder Local funciona 

de forma independente quer em termos funcionais, quer em termos de espaço e recursos 

humanos. Quanto à recolha de resíduos, reconhece que as Juntas de Freguesia desempenham 

um trabalho meritório na limpeza das zonas costeiras, sendo que, poderá haver uma articulação 
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com as Secretarias do Ambiente e da Agricultura, com intuito de se apoiar as Juntas na 

prestação destes serviços.Relativamente aos critérios de apoio e distribuição de fundos às 

autarquias, o Vice-Presidente garantiu que essa distribuição será equitativa e justa. Reconhece 

que o povo é que escolheu os seus autarcas e que, portanto, não pode haver qualquer tipo de 

discriminação, independentemente da força partidária que representem. Quanto ao IVA e o 

IRS, considerou ser inteiramente justa a devolução destes valores às autarquias, estando 

plasmada esta intenção no Programa do Governo. Em termos de orçamento, está a ser 

delineada a melhor estratégia em termos jurídicos, contudo, garante que será devolvido o IVA 

às autarquias e será estabelecido um acordo de devolução do IRS, sendo que, não será 

devolvido todo de uma vez, razão pela qual, terá de ser construído um plano de devolução 

destes valores às autarquias. 

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) referiu que o valor afeto às ações relacionadas com o 

combate às térmitas se encontram no mesmo programa da “Casa Habitada, Casa Renovada” 

tendo questionado quanto está alocado à ação concreta para o combate de infestação por 

térmitas e se o Governo pretende reativar algum modo de promoção de recuperação da 

Habitação com vista à minimização da sua propagação. 

O Vice-Presidente reconheceu a problemática da infestação por térmitas e informou que as 

verbas serão disponibilizadas consoante a necessidade, razão pela qual não podem estar a 

definir uma verba específica apenas para as térmitas.  

O Deputado Carlos Furtado (CH) reconheceu a pertinência das palavras do Vice-Presidente 

Artur Lima, no que diz respeito à fiscalização e responsabilização das famílias que vivem em 

imóveis da Região, sendo importante que se mantenham sempre as condições de salubridade 

e habitabilidade destes imóveis. Relativamente à possibilidade de se deslocalizarem as famílias 

de imóvel para imóvel em função das necessidades de cada agregado familiar, o Deputado 

Carlos Furtado assumiu que discorda deste princípio, alegando que não se consegue criar um 

ligação afetiva com o imóvel, podendo até levar a que as famílias não cuidem da habitação por 

ser uma situação transitória. Registou a preocupação deste Governo com a recuperação das 

habitações, contudo, teme que não seja bem sucedida. Questionou se serão criados 

mecanismos, diferentes dos atuais, de fixação das famílias nos principais centros urbanos. 

O Vice-Presidente Artur Lima referiu que é necessário reabilitar o parque habitacional, sendo 

necessário, em alguns casos, realojar algumas famílias temporariamente para que se possa 

proceder à reabilitação das suas habitações. Existem, no entanto, outros casos, nomeadamente 

habitações que foram atribuídas a famílias sem ter em consideração as necessidades dos seus 
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agregados familiares, dando o exemplo de habitações T3 atribuídas a famílias com um filho ou 

até sem nenhum, havendo famílias em listas de espera para um T3 porque têm dois ou mais 

filhos. Nestes casos será feita a reabilitação das habitações e haverá deslocalização de famílias 

por forma a suprir as necessidades de cada agregado familiar. Relativamente à fiscalização, terá 

de ser pedagógica, é importante que as famílias percebam que as casas que lhe são atribuídas 

são património de todos os Açorianos, sendo fundamental que fique plasmado nos contratos 

os direitos e os deveres dos agregados familiares. No que diz respeito à reabilitação urbana, 

deteram um problema com as casas que são de vários herdeiros, sendo difícil proceder à sua 

reabilitação, contudo, este Governo tem no setor da habitação uma grande preocupação, pelo 

que, proactivamente, pretendem recuperar o parque habitacional e promover uma reabilitação 

urbana de qualidade. 

A Deputada Alexandra Manes (BE) mencionou a Resolução nº 13/2019 de 26 de julho, que 

recomendava ao Governo  que quando desenvolvesse as obras de requalificação necessárias à 

habitabilidade das infraestruturas residenciais integradas nos bairros «Nascer do Sol» e «Beira-

Mar», destinasse 20 habitações para integrarem a resposta de habitação de cariz social e no 

mercado de arrendamento. A Deputada referiu que este assunto caiu no esquecimento, tendo 

questionado quais as intenções do novo Governo no que diz respeito a estes dois bairros. 

O Vice-Presidente Artur Lima referiu que esteve recentemente nos bairros «Nascer do Sol» e 

«Beira-Mar» e que este património não pode ser desperdiçado. Não há um calendário definido 

para as ações do Governo, mas já foi pedido um levantamento de necessidades. Garantiu que a 

maior parte dos imóveis serão alocados à habitação para fazer face aos diferentes programas 

implementados pelo Governo, nomeadamente, habitação social, arrendamento jovem, entre 

outros. Referiu que o “Terceira Tech Island” é um projeto que deve ser continuado e que 

algumas habitações poderão ser recuperadas com o intuito de suprir as necessidade que possam 

advir da evolução do projeto “Terceira Tech Island”. 

O Deputado Vilson Gomes (PS) mencionou o impacto que o programa “Famílias com Futuro” 

tem na região, considerando-o como o principal programa de apoio ao arrendamento. Nesse 

sentido, questionou quais as verbas alocadas para cada uma das vertentes deste programa, 

nomeadamente, o incentivo ao arrendamento para residência permanente e a resolução de 

situações de grave carência habitacional, uma vez que, estes valores não se encontram 

desagregados, constando, apenas, o montante global de pouco mais de 3 milhões de euros. 

Questionou, também, a diminuição desta verba relativamente aos orçamentos anteriores. 

O Vice-Presidente Artur Lima informou que o projeto “Famílias com Futuro” é um bom projeto 

e que será para continuar. Informou, também, que a verba agregada permite ter alguma 
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liberdade na atribuição da mesma, pelo que o valor atribuído a este programa dependerá do 

número candidaturas. Relativamente à diminuição da verba face aos anteriores orçamentos, o 

Vice-Presidente informou que este é um plano para 6 meses, daí o acerto no valor da mesma. 

Segundo o Vice-Presidente Artur Lima “não interessa ter um grande fatia de orçamento, mas 

sim uma fatia que seja executável”. Nesse sentido, espera que este Governo consiga até ao final 

de 2021 cumprir a verba que está prevista nesta rúbrica em benefício de todos os Açorianos. 

Considera que o grande desafio dos Governos é, efetivamente, conseguir executar as verbas que 

estão previstas nos Planos e Orçamentos. 

O Deputado Manuel Ramos (PS) mostrou satisfação na intenção do Governo em continuar a 

formação autárquica, garantindo um apoio jurídico e técnico aos autarcas. Relativamente aos 

apoios às Juntas, no âmbito do programa “EcoFreguesias” já está disponível um valor para apoiar 

no âmbita das ações de limpeza das zonas costeiras. Questionou se, em relação à habitação, na 

opinião do Governo, as Juntas de Freguesia, em conjunto com a Vice-Presiência poderão 

desempenhar um papel importante no âmbito da reabilitação urbana.  

O Vice-Presidente Artur Lima informou que os autarcas poderão contar com uma total lealdade, 

frontalidade e transparência no relacionamento com o Governo. Nesse sentido, considerou que 

a DROAP fez o que lhe competia no que diz respeito ao apoio aos autarcas, contudo, a DROAP 

apoiava toda a Administração Público, razão pela qual a criação de uma Direção Regional do 

Poder Local desenvolverá a sua ação mais próxima dos autarcas, dando continuidade ao 

trabalho que vinha já a ser feito, permitindo à DROAP concentrar-se nos serviços específicos da 

Administração Pública. Relativamente à habitação, será uma inovação deste Governo poder 

articular com as Juntas de Freguesia a reabilitação das habitações, de modo a que as Juntas 

sejam parceiros ativos na recuperação das habitações degradadas nas respetivas freguesias. Os 

autarcas que estão no terreno têm melhor conhecimento da realidade das suas freguesias, 

podendo atuar como parceiros na identificação de habitações degradadas e, até mesmo, casos 

de habitação social. Nesse sentido, e como referiu anteriormente, este Governo pretende 

trabalhar de forma transparente em prol dos Açores e dos Açorianos, contando com a 

colaboração de todos. 

 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE E DESPORTO, CLÉLIO MENESES: 

O senhor Secretário Regional iniciou a sua intervenção referindo que o que se pretende é 

desenvolver uma política de investimentos criteriosa e rigorosa ao nível da Proteção Civil, tendo 

em conta a importância e relevância que a mesma tem ao nível da prevenção e também da 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CPG|15 

pronta prestação de cuidados à população. Referiu que há um conjunto de áreas de intervenção 

privilegiadas, nomeadamente, aquisição de novos equipamentos para ter uma capacidade 

material formativa e humana para dar resposta aos desafios da área e, também, a uma resposta 

eficaz e pronta. Perante as necessidades dos Açores, o Secretário Regional Clélio Meneses 

garantiu, também, que as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários terão o apoio 

que necessitam, para que possam assegurar um serviço eficaz, nomeadamente, no transporte 

terrestre de doentes e na capacidade de socorro às populações. O Governo pretende, também, 

reforçar o investimento nas reparações e manutenção de veículos que garantam a 

operacionalidade dos meios na Região, um investimento na aquisição de novas viaturas, um 

reforço de investimento no parque informático e software e respetivos contratos de 

manutenção e, também, a dinamização e alargamento de atuação da Linha Saúde, entendendo 

que é necessário implementar algumas mudanças que tornem este importante serviço mais 

eficaz e fiável no sentido de a resposta ser mais rápida e dotando a mesma de meios humanos 

e técnicos para o efeito. A aposta na formação e qualificação com certificação através de ações 

de formação, ao mesmo tempo, aperfeiçoar técnicas de combate aos fogos busca e resgate em 

estruturas colapsadas,  utilizando o Centro de Formação da Proteção Civil e Bombeiros dos 

Açores,  realizando exercícios com inclusão de todos os agentes da Proteção Civil e demais 

entidades com responsabilidade na área. Ao nível da remodelação e construção de quartéis de 

Bombeiros prevê-se a conclusão dos projetos de ampliação das Lajes do Pico, da Povoação e da 

Horta. Relativamente ao Orçamento há uma transferência de despesas correntes da região para 

a Proteção Civil de 860 mil euros que completam aquilo que é o orçamento global da Proteção 

Civil cerca de 2,4 milhões de euros. O plano conta com 13 milhões  498 mil e 464 euros o que 

corresponde ao valor que tem vindo a ser executado. Neste caso concreto relativamente ao 

que foi concretizado em 2020 ao nível da Proteção Civil dos Açores foi executado um montante 

de 8 milhões 519 mil e 367 euros, sendo que, neste plano há um acrescimento de 58% face ao 

executado em 2020. Informou que para a aquisição de ambulâncias  está previsto um valor de 

214 mil euros, um valor inferior em 80% relativamente àquilo que foi o executado no ano 

anterior, mas decorre do enorme investimento que foi feito na Região em todas as Associações 

de Bombeiros através do fornecimento de ambulâncias às respetivas corporações. Ainda que 

estas viaturas sejam recentes, o Governo tem recebido um conjunto de reclamações  por parte 

das Associações que reportam problemas de travões e de carroçaria, sendo que o valor prevista 

permitirá suprir estas necessidades.  

Há uma verba prevista, no valor de 701 mil euros para a aquisição de dois Auto-Tanques 

pesados e um Pronto Socorro pesado. Um investimento avultado sem comparação com o ano 
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anterior, mas que se reveste de grande importância dado o estado atual de muitos dos veículos 

de pronto socorro pesados. 

A região adquiriu em 2010 um auto-tanque pesado, em 2011,  11 Pick-ups. A região possui 33 

veículos de pronto socorro pesados, neste momento, um adquirido em 88 e os restantes em 

1992. Segundo o Secretário Clélio Menesos, são viaturas obsoletas, sem quaisquer condições 

de garantirem operações eficazes como se exige neste tipo de intervenção. A região possui 34 

veículos desta tipologia, sendo que, 26 têm mais de 20 anos e o mais novo é de 2010.  

Relativamente aos investimentos em infra-estruturas, nas Lajes do Pico, Faial e Povoação e, 

também, a ampliação da secção destacada dos Altares, os processos estão concluídos ou em 

fase de conclusão, faltando os respetivos pagamentos. A empreitada da Povoação implica uma 

verba de 1 milhão e 900 mil euros, um valor substancialmente superior ao do ano transacto, a 

empreitada do Faial corresponde a 2 milhões 975 mil e 856 euros, um aumento exponencial 

relativamente ao executado ao ano anterior, sendo que as fases finais das obras implicam um 

maior esforço financeiro. 

Relativamente aos apoios às Associações de Bombeiros Voluntários a dotação prevista para o 

cumprimento dos compromissos assumidos com as medidas propostas em Sessões Plenárias 

está prevista em 900 mil euros, sendo que, no ano passado, não foi executado qualquer valor a 

este nível. Também há a necessidade de cumprir com o que decorre da Portaria nº88/2019 

relativa ao aumento de 2,8% no pagamento dos tripulantes de ambulâncias, prevendo-se a 

verba de 4 milhões 702 mil e 793 euros, uma quantia significativa deste plano. No que diz 

respeito à formação, o Secretário Clélio Meneses deixou uma nota, também, sobre a relevância 

que tem para o Governo a formação dos profissionais, ainda que o valor seja reduzido, marca a 

importância de haver uma intervenção efetiva ao nível da formação profissional dos Bombeiros, 

sendo esta uma reivindicação das várias Associações de Bombeiros da Região. 

O Deputado Pedro Neves (PAN) relativamente à aquisição de duas viaturas de transporte 

terrestre, VMER, para São Miguel e uma para a Terceira, visto que tem de estar sempre em 

contacto com o médico na ilha Terceira,  questionou se algum pensamento por parte da 

secretaria relativamente a estas viaturas e se, o Governo está a equacionar a hipótese de ter 

uma segunda unidade de transporte aéreo afeta à Ilha do Faial, de modo a que se possa reduzir 

o tempo de resposta no resgate de doentes. 

O Secretário Regional Clélio Meneses referiu que, neste momento, o que está previsto para este 

ano são as ações que já foram referidas, sendo que se está a falar de um plano que vigorará 

durante meio ano, razão pela qual o Governo entende que estas são as ações prioritárias sem 
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prejuízo de ao longo  da legislatura se poder intervir naquilo que for necessário. O Governo 

pretende cumprir as verbas que aqui estão projetadas sem prejuízo de ao longo deste ano se 

começar a construir o Plano e Orçamento para 2022, sendo que, algumas das intervenções que 

referiu o deputado Pedro Neves são de facto algumas delas reivindicadas há algum tempo e 

meritórias. 

O Deputado Pedro Pinto relativamente às radiocomunicações, no montante de meio milhão de 

euros e Suporte Imediato de Vida questionou, efetivamente, o que se pretende concretizar com 

estes dois investimentos. No que diz respeito à formação à população, compreende que seja um 

plano para seis meses, contudo, a verba de 10 mil euros é reduzida, e tendo em consideração a 

região arquipelágica em que vivemos, sujeita a fenómenos meteorológicos adversos e a 

vulcanologia assume que deverá ser uma aposta firme do Governo.  

O Secretário Regional Clélio Meneses referiu que, no fundo, se pretende concretizar o que está 

planeado e o que já está em vigor a esse nível, portanto, não são propriamente ações novas. 

Relativamente à formação à população, considerou ser um valor residual, no entanto, nesta fase 

é o que é possível, sem prejuízo de haver alguma aleração face às verbas disponíveis. As ações 

exigem planeamento e uma definição de um quadro de recursos e de meios, pelo que,  no curto 

espaço de tempo de meio ano será difícil concretizar muito mais.  

O Deputado Pedro Pinto aproveitou para questionar relativamente à Linha de Saúde Açores se 

o  investimento previsto este meio ano de 130 mil euros é suficiente para colmatar as 

necessidades do serviço, tornando-o mais rápido o atendimento telefónico. 

O Senhor Secretário aludiu às suas primeiras intervenções, considerando que é essencial 

proceder a uma mudança e reforço ao nível da Linha Saúde Açores. É de facto um serviço que 

pode e deve funcionar melhor e com com maior eficácia. A primeira ação deste novo Governo, 

em termos de saúde, foi aumentar o número de postos de atendimento da Linha de 

considerando que é um serviço essencial, sendo o interface perante os cidadãos de todas as 

questões relativas a saúde que possam ser colocadas. O Senhor Secretário referiu que,  os 130 

mil euros representam mais 30% relativamente àquilo que foi executado em 2020, o que 

significa que em 2020 foi executado, neste caso concreto 100 mil euros da linha Saúde Açores.  

O Deputado Carlos Ferreira considerou ser acertada esta metodologia de inscrever efetivamente 

o que se pretende executar, evitando criar expectativas.  Referiu ser importante não se permitir 

que as associações fiquem, novamente, com necessidades muito grandes relativamente à sua 

frota, sendo importante a ajuda do Governo no que diz respeito à reparação da frota, uma vez 

que esta é uma reivindicação das Associações de Bombeiros que ficam muito tempo à espera 

das verbas para reparar os seus veículos que lhes fazem tanta falta na prestação de serviços à 
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população. Relativamente aos 701 mil euros, para a aquisição de dois auto-tanques pesados e 

um pronto socorro pesado questionou se o Governo pretende, durante os próximos anos, 

continuar a dar voz aos reportes das Associações, no que diz respeito, à aquisição de veículos 

desta natureza.   

O Senhor Secretário Clélio Meneses referiu que é  exatamente esse pressuposto, o Governo  

pretende ir renovando gradualmente a frota das Associações de Bombeiros. É necessário ir 

encontrando soluções adequadas para cada seção de Bombeiros, de acordo com as respectivas 

necessidades, em vez de comprar em bloco um conjunto para todas, impondo gradualmente a 

renovação da frota para evitar o que aconteceu no ano passado com a aquisição em massa de 

veículos que, na prática, não correspondem às expectativas dos Bombeiros e, também, o que 

está a acontecer atualmente com os atuais auto-tanques pesados e os prontos socorros pesados 

que se encontram há muito em fim de vida. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) questionou relativamente às ambulâncias adquiridas em 

massa recentemente, se as mesmas não estavam ainda em período de garantia e se sim qual a 

razão de ser da verba alocada à reparação das mesmas. 

O Senhor Secretário Clélio Meneses referiu que os 214 mil euros são para a aquisição de três 

novas ambulâncias, estando alocada uma verba de 50 mil euros para a reparação das 

ambulâncias. Esta reparação não corresponde a defeitos de fabrico, mas antes à adaptabilidade 

das viaturas às necessidades de cada Associação em termos de carroçaria. Os fornecedores 

venderam o que lhes foi encomendado, logo não era responsabilidade do fornecedor. Sendo 

necessário intervenção a este nível será alocada uma verba, sendo que a  mesma poderá ser 

aumentada se for o caso. 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA JUVENTUDE, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO, 

DUARTE FREITAS: 

O Senhor Secretário Regional Duarte Freitas iniciou a sua intervenção referindo que, de facto 

este ano terá de haver um grande esforço da parte do Governo Regional para conter e mitigar 

as consequências da maior crise dos últimos cem anos com sequelas económicas e sociais já 

evidentes, outras ainda por apurar e outras que podem ainda aprofundar-se mais. No caso 

concreto e em relação às matérias da competência da Comissão de Política Geral, que estão 

relacionadas com a Formação Profissional e com o Trabalho, as relações laborais, a concertação 

social e também a consolidação laboral, o Senhor Secretário Duarte Freitas salientou no âmbito 

da qualificação profissional alguns dos objetivos que o Governo pretende levar avante em 
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termos europeus e também em termos nacionais. A qualificação profissional assume uma 

grande importância para os próximos anos. No caso dos Açores assumirá uma importância 

ainda maior porque os indicadores deixam-nos ainda com algum atraso relativamente ao plano 

nacional e europeu relativamente àquilo que é a qualificação profissional pelo que se pretende 

definir um horizonte de médio prazo. Na apresentação do programa do Governo foi 

apresentado o fórum da qualificação profissional que será lançado muito brevemente. Este 

fórum pretende objetivar no horizonte 2030 as grandes metas e as grandes políticas para a 

qualificação profissional nos Açores e na comissão organizadora deste fórum. Da Comissão 

Organizadora farão parte não só a área regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego, mas também a Secretaria Regional da Educação, o Conselho Económico e Social, as 

escolas profissionais e a Universidade dos Açores, sendo que este fórum irá decorrer ao longo 

deste ano iniciar-se-á em abril e durará até novembro. O objetivo é chamar à reflexão jovens 

formadores, formandos empresas, as IPSS, a educação a universidade, todos os agentes do 

ecossistema educativo e formativo que possam ajudar a definir as grandes políticas com um 

horizonte de 2030, para que se possa definir para onde se quer ir e o que se quer fazer. Esta 

reflexão situa-se num momento que é crucial e que corresponde ao momento em que vamos 

ter um novo quadro financeiro pela frente plurianual da União Europeia. O Governo pretende 

aproveitar esta reflexão para dar o primeiro passo na melhoria da percepção pública que existe 

em relação à formação profissional. Um jovem que vai para uma escola de formação 

profissional não vai para uma formação de somenos importância, quando comparada com a 

formação no ensino regular ou depois no ensino superior, vai para uma formação que, muitas 

vezes, pode ter até mais empregabilidade do que outros tipos de formação, nomeadamente, a 

formação superior. Esta melhoria da percepção pública que existe em relação à formação 

profissional está plasmada nos documentos orçamentais, nomeadamente, na área da 

qualificação e emprego, está prevista uma verba de 106 milhões de euros de investimento 

público global considerando aquilo que são verbas do Orçamento Regional e aquilo que são 

verbas de outros fundos. Em termos globais estão alocados 114 milhões de euros para esta 

secretaria, portanto, a grande fatia desta Secretaria é para a Qualificação Profissional e o 

emprego. Em relação à qualificação profissional o Governo pretende, também, refundar a 

Escola Profissional das Capelas com o intuito de, por um lado aproveitar as referências 

históricas de qualificação nalgumas áreas para as quais esta Escola era um elemento crucial, 

nomeadamente, nas áreas da construção civil, na área da metalomecânica e nas áreas da 

mecânica e, por outro lado fazer da Escola das Capelas a referência para aquilo que será a 

formação de adultos na região em relação à literacia digital. Este Governo pretende investir 
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muito na literacia digital, de modo a que todos os jovens tenham  as mesmas condições de base 

e acesso à componente digital. Neste caso é necessário ter uma perceção muito fina e muito 

apurada daquilo que é a realidade das nossas ilhas para além daquilo que é mais evidente nos 

grandes aglomerados urbanos e é através da literacia digital e através da infraestrutura digital 

que nós podemos começar a dar os primeiros meios para esses jovens poderem competir num 

mercado de igual a par com qualquer outro jovem. Portanto, a Escola das Capelas vai ter um 

papel na componente histórica que se quer reativar de formação pública e vai ter um papel na 

literacia digital, vai ter um papel no ensino dual que será lançado e que faz parte do Programa 

de Governo. O Governo pretende incrementar cada vez mais a Rede Valorizar com a certificação 

de adultos. O Secretário Regional Duarte Freitas anunciou que já em Abril irá abrir uma 

formação de larga escala para aqueles que estão inscritos nos centros de emprego e que não 

têm a 4ª classe ao nono ano de escolaridade. Se fará feita uma formação massiva em 2021 e 

2022 para dar formação a essas pessoas para poderem ter a 4ª classe ou o nono ano de 

escolaridade. São mais de três mil pessoas que estão inscritas nos centros de emprego e que 

mantém esta formação básica. É objetivo deste Governo iniciar esta formação massiva já no 

próximo mês para atuar até o final de 2022. poder dar o nono ano de escolaridade a todas estas 

pessoas para que não sejam prejudicadas nos seus concursos de emprego por falta de 

habilitações. O Governo pretende relançar a formação quer seja a tradicional quer seja a 

formação de ativos empregados ou desempregados. Com esta projeção 2030, e com esta 

refundação de alguma forma da Escola das Capelas pretende-se abrir um caminho de 

recuperação em termos da qualificação profissional quer seja dos jovens no ensino profissional 

mais ortodoxo quer seja na formação de ativos adultos, quer seja com a introdução do ensino 

dual ou com letra C digital.  

O Deputado Vílson Gomes (PS) questionou quais os valores destinados especificamente à 

formação de ativos, ou seja, os ativos enquanto trabalhadores que exercem a sua atividade 

numa empresa e, também, os ativos que se encontram numa situação de desemprego. A 

formação profissional pode englobar a formação de ativos, mas também a requalificação de 

ativos, sendo que a questão é relativa à formação de ativos. Questionou, também, em que 

dimensão fica a formação profissional ao nível do setor privado se prevê alguma ação neste 

sentido.  

O Senhor Secretário Regional Duarte Freitas referiu que o Governo ainda recentemente lançou 

um programa chamado Form.Açores que está relacionado com a formação de ativos 

empregados e desempregados numa espécie de projeto piloto. O Governo está a desafiar as 

empresas e as entidades formadoras a darem as mãos e fazer formação à medida. Um 
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restaurante que tem 10 pessoas na sala, 5 pessoas na cozinha, deverá haver um entendimento 

entre essa empresa e uma entidade formadora para desenhar à medida o que se pretende em 

termos formativos para o pessoal da sala e para o pessoal da cozinha. Não é uma formação igual 

para todos, mas uma formação à medida não só da empresa mas das próprias especificidades 

internas da empresa. Neste Form.Açores há uma modalidade que é a forma de consultoria que 

prevê até que nas microempresas até 10 trabalhadores o próprio gestor empresário possa ele 

mesmo também ser objeto dessa formação. Referiu que isto é um projeto piloto e que, 

naturalmente, o Governo, neste momento, não pode dizer qual vai ser a cadência ou a 

recetividade dessas entidades, quer seja das formadoras quer seja do mundo empresarial.  

Relativamente à formação de adultos que estão no âmbito da Rede Valorizar, são mais de 3 mil 

os inscritos, há da parte do Governo um compromisso em cativar os adultos para frequentar as 

formações, usando até eventualmente os meios digitais para que não se percam mais estas 

pessoas. Pretende-se arranjar abordagens que cativem os formandos aumentando as suas 

habilitações e o seu índice de empregabilidade.  

O Deputado Vílson Gomes referiu que o Fórum de Reflexão funciona à semelhança do que fazia 

o Observatório do Emprego e Formação Profissional. Questionou o porquê não haver uma 

rubrica afeta à Inspeção Regional do Trabalho, e se para 2021 está previsto um aumento da 

dotação afeta a Inspeção Regional do Trabalho, nomeadamente as ações inspetivas, se irão 

aumentar os recursos e que tipos de ações serão realizadas. 

O Senhor Secretário Regional Duarte Freitas referiu que as verbas alocadas à Inspeção Regional 

do Trabalho não poderão ser encontradas no Plano nem nas Orientações de Médio Prazo porque 

correspondem a despesas de funcionamento da entidade inspetiva e não despesas do plano. De 

qualquer modo, o Senhor Secretário salientou que a Inspeção Regional do Trabalho é uma 

entidade que funciona com autonomia própria, mas que está planeado é uma ação forte em 

termos pedagógicos. Referiu ainda, que o Fórum de Qualificação Profissional não tem nada a 

ver com o Observatório do Emprego. Pretende-se olhar para 2030 E definir em conjunto as 

políticas, convidando desde logo o Observatório da Juventude e o Observatório do Emprego não 

para a Comissão Organizadora, mas para a comissão de avaliação e acompanhamento. 

Pretende-se que exista uma entidade capaz de ir monitorizado ao longo dos anos e afinando as 

políticas seja quais forem os responsáveis políticos. 

O Deputado Vílson Gomes referiu que o aumento das ações inspetivas está inteiramente ligado 

àquilo que é o reforço do investimento para o ano que estamos em análise e despesas correntes 

relativamente à Inspeção Regional do Trabalho. Se há um reforço das ações inspetivas deverá 

ser considerado como investimento razão pela qual entende que deverá estar prevista uma 
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verba no Plano. Questionou ainda sobre a verba inscrita na rubrica 11.2.5, estudos e projetos na 

área de atuação da Direção Regional de Qualificação Profissional Emprego em parceria 

sobretudo com entidades externas. 

O Senhor Secretário Duarte Freitas referiu, novamente, que as verbas para as ações inspetivas 

não estão plasmadas no Plano por não serem consideradas investimentos. Relativamente à 

rubrica 11.2.5 estas verbas estão definidas para alguma ação que necessita a cooperação de 

outras entidades, como por exemplo alguma ação da Juventude em cooperação com o 

Observatório da Juventude. Aproveitou, ainda, para informar que existe uma verba de 520 mil 

euros que não está inscrita nos documentos orçamentais prevista para a qualificação técnica 

que tem a ver com o “Terceira Tech Island”. Relativamente ao Terceira Tech Island, o anterior 

Governo pagava 30 mil euros por mês à Câmara Municipal da Praia da Vitória através de um 

Contrato ARAAL para fazer face às despesas de arrendamento não só dos locais onde são feitas 

as formações, como também, os espaços onde as empresas se encontram a laboral, uma verba 

anual de 360 mil euros. O atual Governo pretende aumentar para 520 mil euros a verba a atribuir 

com o objetivo de que sejam ministradas mais formações em JavaScript ou outra linguagem.  

O Deputado Pedro Neves (PAN) mencionou que a pobreza está intrinsecamente ligada ao 

insucesso escolar e que a formação profissional é a melhor ferramenta, feita à medida, como 

referiu o Senhor Secretário. Neste sentido o Deputado Pedro Neves considera que a formação 

está completamente desajustada à realidade açoriana e às necessidades das empresas. De 

acordo com o Senhor Secretário este Governo pretende fazer formação à medida das 

necessidades das empresas. Nesse sentido, questionou, se para além das medidas que já estão 

previstas se haverá uma sensibilização às empresas relativamente aos rótulos que são negativos, 

no caso, uma discriminação positiva em termos de sensibilização promocional desses jovens 

adultos que estão em precariedade. 

O Senhor Secretário Duarte Freitas referiu que há uma clara necessidade de melhorar a 

percepção pública que existe sobre a formação profissional. O Governo está a definir em 

conjunto com o Fórum da Qualificação Profissional uma estratégia de comunicação com vista a 

melhorar a percepção pública que existe sobre a requalificação profissional quer seja através 

das empresas quer seja através da comunicação no digital quer seja através da comunicação 

mais tradicional, tendo já havido, inclusivamente, reuniões com a RTP Açores e com a Antena 1 

nesse sentido. Contudo, e à medida que os empresários vão tendo pessoas mais capazes mais 

qualificadas e mais produtivas, vão ter que, também, naturalmente responder em termos da 

remuneração. Só através desta lógica de melhor formação, melhor produtividade, melhor 
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qualificação, melhor remuneração é que se poderá, de facto, colocar a funcionar o elevador 

social e poder-se-á alavancar toda a economia através da qualificação. 

O Deputado João Bruto da Costa (PSD) referiu que, relativamente à Inspeção Regional do 

Trabalho, e apenas para clarificar o assunto, questionou se a não inclusão da verba das ações 

inspetivas no Plano está relacionada com a forma como são elaborados estes documentos. 

Sendo assumido que as ações inspetivas são consideradas despesas correntes, as mesmas não 

poderão ser alocadas como investimentos do plano. 

O Senhor Secretário Regional Duarte Freitas referiu não ter nada a acrescentar ao que já foi 

anteriormente referido, no entanto, aproveitou para anunciar mais uma medida prevista para 

este Governo e que se prende com a criação de Agências com “J”, quer dizer Apoio à Juventude, 

Emprego, Comércio, Indústria e Artesanato. Pretende-se em cada uma das nossas ilhas ter estes 

espaços que possam dar apoio a estas entidades porque é importante ter a IRAE e a IRT em 

todas as ilhas, mas é importante também ter em todas as ilhas o apoio ao emprego e ao 

artesanato e ao comércio. A diferença para este novo Governo está nesta percepção de que 

cada ilha corresponde a uma realidade distinta. 

O Senhor Secretário Regional informou que irá fazer chegar à Comissão o plano de trabalhos da 

IRT, mas deixou, claro, uma vez mais que nunca houve nos planos anteriores verbas para as 

ações inspetivas. 

A Deputada Alexandra Manes (BE) mencionou o relatório da OCDE relativamente aos efeitos do 

ensino dual na Alemanha, citando “de certa forma a predominância de alemães que não atingem 

mais do que as qualificações médias reflete o sistema dual do país no qual os custos vocacionais 

do ensino secundário desempenham um papel preponderante”, nesse sentido questionou se o 

Governo tem noção ou se tem conhecimento do que se passou com os jovens alemães que são 

menos qualificados do que a geração dos seus pais e que por isso entraram no mercado de 

trabalho de uma forma muito mais precária. 

O Senhor Secretário referiu que há uma divergência de ótica, sendo que, não considera que o 

Ensino Superior seja a condição única para melhorar capacidade perante a sociedade. 

Naturalmente, o Governo terá de ter muita atenção no tipo de formação que será ministrada. 

Hoje em dia, muitas pessoas com ensino superior têm mais dificuldades de empregabilidade de 

que algumas pessoas de cursos técnicos, sendo por isso que se pretende, também, ter as 

empresas da sociedade civil a dar as mãos, para em conjunto se poder objetivar quais serão as 

áreas de formação que devem ser incentivadas.  
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O Deputado Carlos Furtado (CH) questionou se existe uma calendarização para a formação dos 

3 mil ativos referenciados pelo Senhor Secretário, sendo que, estas formações farão a diferença 

no sentido prático nos ativos da nossa região.  

O Senhor Secretário referiu que, até ao final de 2022 espera poder atribuir as qualificações aos 

mais de 3 mil inscritos, sendo que, para este ano irá haver uma ação massiva onde se pretende 

formar mais de mil e 600 pessoas, deixando para 2022 os restantes que estão inscritos e 

identificados nas agências de emprego. 

 

DA AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES, ANA CARVALHO: 

A senhora Secretária Regional Ana Carvalho iniciou a sua intervenção referindo o seguinte: 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 28/2020/A, de 10 de dezembro, que aprovou a 

estrutura orgânica do XIII Governo Regional dos Açores, reflete as opções tomadas para a 

governação dos Açores, expressando, nomeadamente, as orientações estratégicas assentes nas 

politicas públicas do XIII Governo Regional. 

A Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações é o departamento do Governo 

Regional com competência em matéria de obras públicas, transportes terrestres, comunicações 

e apoio laboratorial a obras públicas e privadas. 

Na prossecução da sua missão, são atribuições da SROPC, designadamente: 

a) Promover formas de cooperação com instituições e entidades locais, regionais, 

nacionais e internacionais nos seus domínios de atuação. 

b) Promover, coordenar e acompanhar a elaboração dos estudos e projetos de obras 

públicas da administração regional direta, bem como proceder à sua execução, em 

articulação com os departamentos do Governo Regional a que respeitam; 

c) Gerir e fiscalizar a rede viária regional, a respetiva servidão administrativa, 

equipamentos e os espaços adjacentes de lazer. 

 Cooperação com diversas entidades 

No domínio da cooperação a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações propõe-

se a: 

a) Apoiar diversas entidades de interesse coletivo, designadamente através da 

celebração de contratos-programa; 
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b) Celebrar contratos ARAAL com as autarquias locais, no âmbito das suas 

competências; 

c) Cooperar com entidades públicas, através do lançamento de concursos de obras 

públicas. 

 

 Obras Públicas 

Com referência às obras públicas, o planeamento estratégico nas obras públicas é um fator 

preponderante na atividade económica, com reflexos diretos no emprego e na estabilidade 

social.  

Nos próximos anos, através do quadro comunitário atual, 2014-2020, ainda em curso e do 

próximo no período 2021-2027, do Plano de Recuperação e Resiliência e do React-EU, as obras 

públicas terão um forte impacto na Região.  

Neste sentido, o Governo Regional entendeu proceder à concentração e centralização das 

obras públicas num único departamento governamental – a Secretaria Regional das Obras 

Públicas e Comunicações.  

Para o efeito ,a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações sucede nas 

atribuições e competências dos demais departamentos do Governo Regional, relativas às 

empreitadas de obras públicas e às aquisições de bens e serviços com elas relacionadas, 

assumindo a posição jurídica nos respetivos contratos já celebrados e nos procedimentos em 

curso. 

Neste contexto, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações propõe-se, além do 

mais, ao seguinte: 

a) Uniformizar  procedimentos  de  contratação  pública,  quer  de  empreitadas  de  obras 

públicas, quer de aquisições de bens e serviços com elas relacionadas: 

b) Executar obras públicas de construção, reparação, renovação e reabilitação das redes 

viárias regional e florestal, de infraestruturas hidráulicas e marítimas da 

administração regional direta, e de edifícios e equipamentos públicos de caráter 

escolar, científico, cultural, desportivo e de saúde, do património da Região; 

c) Desenvolver e operacionalizar planos de monitorização de infraestruturas hidráulicas e 

marítimas da administração regional direta, planos de manutenção de edifícios e de 

equipamentos públicos do património da Região, e planos de gestão das obras de arte 

da rede viária regional. 
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 Prevenção e Segurança Rodoviária 

Em matéria de prevenção e segurança rodoviária, estão previstas diversas ações de reabilitação 

de estradas regionais e ainda campanhas de prevenção rodoviária. 

 Execução do Plano de Recuperação e Resiliência 

O Plano de Recuperação e Resiliência Nacional será financiado pelo Mecanismo Europeu de 

Recuperação e Resiliência que tem como propósito apoiar a concretização de investimentos e 

reformas que capacitem as economias dos Estados Membros tornando-os mais resilientes e mais 

bem preparados para o futuro. 

O PRR inclui onze investimentos na Região Autónoma dos Açores, num investimento global que 

ascende a 580 milhões de euros.  

No âmbito do PRR, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações prevê executar 

ações relacionadas com diversos circuitos logísticos terrestres da RAA, num investimento global 

de aproximadamente 60 milhões de euros, cuja execução deverá estar concluída até dezembro 

de 2025. 

Este investimento depende da aprovação do PRR nacional. 

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) questionou a articulação entre o Plano Anual Regioanl e o 

Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente em relação aos 60 milhões de euros a 

investir na rede viária. De acordo com a Senhora Secretária, a região está dependente da 

aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência nacional para efeitos de aprovação, também, 

da componente regional em relação à rede viária, questionando qual é a expectativa temporal 

relativamente à aplicação dos 60 milhões de euros na rede viária regional.  

A Senhora Secretária Ana Carvalho informou que não consegue estabelecer um prazo para a 

aprovação do PRR a nível nacional, sendo que só depois da aprovação do mesmo se poderá 

programar os investimentos que estarão previstos para estes 60 milhões de euros. 

O Senhor Deputado João Vasco Costa (PS) questionou relativamente à verba de 12 mil euros 

alocadas à beneficiação de estradas regionais, nomeadamente, no que diz respeito a Santa 

Maria. 

A Senhora Secretária Ana Carvalho explicou que esta verba corresponde a um projeto de 

alargamento da via de acesso à Maia e à construção de valetas em algumas estradas. Há, 

também, a intenção de construção de uma variante em Santa Maria, mas que está dependente 

da aprovação do PRR. 

O Senhor Deputado Paulo Silveira (PSD) questionou relativamente  à verba de 47 mil e 200 euros 

inscrita nos circuitos logísticos para São Jorge e que faz referência à ligação entre o Norte e o 
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Sul, deduz-se que será para fazer a transversal entre a Urzelina e Santo António, sendo esta uma 

reivindicação muito antiga dos Jorgenses.  

A Senhora Secretária Ana Carvalho informou que o Governo inseriu a Transversal no PRR, 

contudo, é necessário aguardar pela aprovação do mesmo. Os montantes referidos pelo 

Deputado Paulo Silveira correspondem a pagamento de obras que já foram executadas ou que 

estão em fase de conclusão, nomeadamente a reabilitação da ponte da Ribeira das Lixivias, a 

construção de um muro de suporte de acesso aos Rosais, a elaboração de um projeto de 

reabilitação e beneficiação da estrada de acesso ao Topo e a reconstrução do muro de suporte 

do Ramal da Calheta. 

O Deputado Manuel Ramos (PS) relativamente à desagregação espacial para a Ilha da Graciosa, 

mais concretamente a verba inscrita no que diz respeito à reabilitação das estradas questionou 

se esta reabilitação será uma intervenção em várias vias ou apenas numa via, como por exemplo 

no caso da Praia - Guadalupe e Santa Cruz de Guadalupe. 

A Senhora Secretária Ana Carvalho esclareceu que está previsto no uma variante que irá ligar a 

Escola ao Centro de Saúde, ligando duas estradas regionais. Estas verbas inscritas prevêm 

pequenas reabilitações, por exemplo, do Ramal às Termas do Carapacho, a instalação de pontos 

de carregamento de veículos elétricos, a construção de um  poço Sumidouro na Canada das 

Bicas, intervenção urgente de acordo com um parecer do LREC e a monitorização estrutural do 

túnel de acesso à Caldeira. 

O Deputado Carlos Furtado (CH) questionou se o atual Governo pretende dar cumprimento à 

Carta das Obras Públicas deixada pelo anterior executivo, admitindo que poderá haver 

alterações pontuais a realizar por parte do atual Governo. Questionou, ainda, se são 60 milhões 

ou 70 milhões no âmbito do PRR. 

A Senhora Secretária Ana Carvalho referiu que a Carta das Obras Públicas da autoria do Governo 

anterior e que o atual governo planeia as suas obras em função das necessidades, sendo que, 

apesar de haver obras que estejam previstas, poderão não ser executadas por ser necessário 

dar prioridade a outras intervenções. Relativamente à verba inscrita no PRR é de 60 milhões de 

euros.  

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) questionou se foi o atual governo ou o anterior que identificou 

as vias de comunicação a integrar nos investimentos a realizar ao abrigo do Plano de 

Recuperação e Resiliência. Relativamente à variante da cidade da Horta, investimento que a 

Senhora Secretária já anunciou publicamente que será realizado ao abrigo dos investimentos no 

âmbito PRR, questionou se é intenção do Governo proceder a uma alteração do traçado.  
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A Senhora Secretária informou que foi o Governo anterior que negociou os 60 milhões previstos 

no PRR, no entanto, não foram definidas as estradas que integrariam o Plano, sendo que, essa 

listagem foi elaborada pelo atual Governo. Em relação à variante da Horta,  a mesma está 

incluída no PRR, sendo que o traçado vai ser alterado para que não passe nas zonas urbanas. Já 

foi feito o levantamento topográfico encontrando-se na fase de implantação de um novo 

traçado que mais tarde será apresentado de modo a que se possa ouvir a opinião de todos os 

Faialenses. 

O Presidente da Comissão e Deputado Bruno Belo questionou se a verba de cerca de 176 mil 

euros alocada à beneficiação de estradas, nomeadamente, no que diz respeito às Flores se 

corresponde às pequenas reabilitações semelhantes às ilhas da Graciosa e Santa Maria.  

Questionou, também, se apoio às atividades do táxi no âmbito da pandemia COVID-19, um valor 

ligeiramente superior a meio milhão de Euros tem por finalidade dar resposta ao apoio já 

anunciado pelo Governo e, por fim,  se está prevista a construção de uma variante nas Furnas, 

São Miguel, uma alternativa à estrada que vai para a Povoação, uma vez que, na legislatura 

passada, foi alvo de uma petição, tendo sidos ouvidos o Senhor Presidente da Câmara da 

Povoação os Senhores Presidentes da Junta de Freguesia das Furnas e da Povoação.  

A Senhora Secretária informou que, relativamente às Flores está prevista a reparação da estrada 

entre o Feital e a Ribeira Funda. No que diz respeito à questão dos taxistas, o montante previsto 

é para o apoio que já foi aprovado e publicado, estando já abertas as candidaturas. Quanto à 

variante às Furnas ela é composta por duas fases, a primeira fase foi lançada pelo anterior 

Governo em diploma, contudo o atual Governo não pode dar início à mesma porque não foram 

feitas as expropriações, não podendo, portanto, assinar o contrato por não ter a posse 

administrativa dos terrenos. Estamos a envidar esforços para que as aquisições dos terrenos se 

façam com maior celeridade possível para que se possa assinar o contrato sujeito ao visto do 

Tribunal de Contas. 

O Deputado João Bruto da Costa (PSD) questionou se seria possível à Senhora Secretária elencar 

todas as intervenções que estão previstas nos 60 milhões inscritos no PRR. 

A Senhora Secretária Ana Carvalho referiu que com a aprovação do PRR teremos a primeira fase 

da variante das Furnas, uma variante à Vila das Capelas uma promessa feita há muitos anos e 

que vai beneficiar várias freguesias do norte da ilha de São Miguel, a variante a São Roque cujo 

concurso também já está lançado e, ainda, uma variante ao Portal do Vento, no que diz respeito 

a São Miguel. Para a ilha Terceira o Governo pretende incluir no PRR uma variante entre a VR e 

a Circular de Angra. No que diz respeito a São Jorge está prevista a Transversal. Em relação a 

Santa Maria, o Governo pretende fazer uma variante que saia da Rotunda do Açucareiro até à 
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entrada do Porto para os transportes pesados não tenham que passar por meio da vila. 

Relativamente à Graciosa será a ligação entre as duas estradas que ligam a Escola Básica e 

Secundária de Santa Cruz ao Centro de Saúde. Na ilha do Pico estará prevista uma variante à Vila 

da Madalena para não apanhar tantas estradas secundárias. Relativamente às Flores e ao Corvo 

as suas estradas estão praticamente todas reabilitadas. O Governo está preocupado com os 

estragos que poderão advir nas estradas devido às obras do Porto, razão pela qual incluíram no 

Caderno de Encargos a reposição das condições das estradas no final da obra. 

 

O Deputado Tiago Branco (PS) questionou se o Governo sabe como está o projeto projeto de 

requalificação da frente mar da cidade da Horta que incide sobre uma Via Regional. Apesar de 

ser executada pela Câmara Municipal, de acordo com o Deputado Tiago Branco havia um 

compromisso do anterior Governo em comparticipar de alguma forma essas obras. Questionou, 

também, se este compromisso se mantém. 

A Senhora Secretária Ana Carvalho referiu que desconhecia totalmente esse compromisso, 

dizendo que se ele existir por escrito o vai procurar. Afirmou, também, que dentro do acordo de 

cooperação que este Governo irá ter com todas as entidades fará o possível para comparticipar. 

 

DA AUDIÇÃO DO SUBSECRETÁRIO REGIONAL DA PRESIDÊNCIA, PEDRO FARIA E CASTRO: 

O Subscretário Regional da Presidência Pedro Faria e Castro iniciou a sua intervenção referindo 

que,  o Plano Regional Anual de 2021 tem uma programação de investimento público da 

responsabilidade da Presidência do Governo de 1 milhão e 550 mil euros. Destes 1,5 milhões de 

euros,  350 mil estão afectos as áreas da competência do Subsecretário. Houve, de facto, um 

esforço de contenção da despesa pública nas várias áreas sob responsabilidade da Presidência 

comparativamente a 2019 e a 2020. Mesmo tendo em consideração a redefinição das áreas da 

responsabilidade de intervenção entre a Presidência e a Vice-Presidência do Governo Regional 

sobre os assuntos europeus e a cooperação externa.  

Os Açores são parte integrante da projeção europeia além-fronteiras e um ponto geoestratégico 

determinante para dotar o país de um poder funcional decisivo no xadrez geopolítico mundial. 

Se, por um lado, os Açores são a fronteira mais ocidental da Europa, por outro lado, são as portas 

de entrada para um relacionamento transatlântico privilegiado com a comunidade 

internacional.  

A Região atua direta e indiretamente no sistema internacional, no plano interno, em diálogo 

próximo com os órgãos de soberania com competência em matéria de política externa, e agindo 
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diretamente num exercício objetivo de paradiplomacia, como acontece com a cooperação com 

regiões de outros Estados, com vista ao desenvolvimento de programas de interesse comum e 

o desenvolvimento de relações com entidades de países com afinidades culturais e económicas. 

Desde 1986 que pertencemos à União Europeia e, com essa pertença comunitária, Portugal em 

geral e a Região em particular, beneficiam de apoios que têm contribuído para o nosso 

desenvolvimento económico, social e cultural, a par de outras regiões europeias. Mas, numa 

perspectiva mais abrangente, torna-se preponderante relançar toda a plenitude interpretativa 

da ultraperiferia, tal como vem definida no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

com vista à construção de uma Europa justa, solidária e resiliente.  

Junto do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão Europeia, o Governo Regional 

pugnará pela defesa dos interesses dos Açores, invocando direitos e assumindo deveres, e 

estaremos especialmente atentos à aplicação do princípio da subsidiariedade, valor essencial da 

construção europeia num período de redefinição estratégica, como o evidencia a recente 

iniciativa de uma Conferência sobre o Futuro da Europa que será igualmente impulsionada com 

a visão das nossas ilhas.  

Potenciar-se-á a ação da Região no Comité das Regiões, que ganha cada vez mais espaço no 

processo de decisão da União, em virtude da crescente adesão do “método comunitário” à 

aplicação do princípio da subsidiariedade e ao próprio desenvolvimento da organização política 

dos Estados-membros. 

Os Açores são, igualmente, parceiros ativos na Presidência Portuguesa do Conselho da União 

Europeia que decorre neste primeiro semestre de 2021. O trio de Presidências, instituído pelo 

Tratado de Lisboa, é atualmente constituído pela Alemanha (que decorreu no segundo semestre 

de 2020), Portugal (primeiro semestre de 2021) e Eslovénia (segundo semestre de 2021). Está 

previsto realizarem-se atividades em áreas determinantes para o arquipélago, ao nível dos 

oceanos, do espaço e da defesa.  

É neste corrente ano que os Açores assumem a Presidência da Conferência dos Presidentes das 

Regiões Ultraperiféricas, a principal estrutura de cooperação entre os presidentes dos órgãos 

executivos das regiões (Portugal, Espanha e França). Serão desenvolvidas ações ao nível de 

organização de eventos e de debates.  

É também intenção do Governo Regional regressar com empenho aos trabalhos do Congresso 

dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, assim como à Conferência dos Governos 

da Macaronésia. 

Pretende-se, ainda, valorizar a cidadania europeia, promovendo iniciativas que permitam, junto 

das gerações mais novas, fomentar o espírito da solidariedade, da igualdade e da cooperação, 
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divulgando-se os direitos, mas também os deveres inerentes a uma cidadania ativa que 

alavanque os propósitos dos Açores na defesa de uma Europa unida em prol das suas regiões.  

No âmbito destes princípios está em causa um total de orçamento que, em termos de plano, 

corresponde a 350 mil euros.  

No que diz respeito aos programas 1.4 e 1.5, o Subsecretário mencionou as seguintes verbas e 

ações: 

1.4 Relações com Atlântico e Territórios Interesse Estratégico para Açores – 136.650€ 

1.4.1 Centralidade Atlântica – 20.000€ 

Dinamização e valorização da dimensão atlântica da Região nas relações com os Estados, 

entidades territoriais, instituições, organismos externos, com interesse económico, político e 

estratégico; aprofundamento do conhecimento e das potencialidades do espaço Atlântico, 

enquanto motor e vetor de áreas políticas essenciais como o ambiente, os transportes, o 

conhecimento científico, recursos naturais, entre outros;  

Valorização da dimensão geoestratégica da Região Autónoma dos Açores, com uma visão 

prospetiva e de fortalecimento dos laços históricos e diplomáticos, através da promoção externa 

da Região e de atividades, protocolos, atribuição de apoios e/ou parcerias relevantes para 

aquele fim.  

Implementação de projetos comuns com a Macaronésia e aprofundamento de relações bilaterais 

com estes e outros territórios estratégicos.  

Reforçar a aproximação às representações diplomáticas e organizações internacionais para a 

promoção da Região. 

1.4.2 Formação e mobilidade regional e internacional – 64.650€ 

Promover a mobilidade interna e externa de jovens açorianos através do apoio a estágios 

regionais e internacionais, nomeadamente com a Bolsa Medeiros Ferreira, enquanto incentivo à 

candidatura junto do Colégio da Europa, e do Programa Estagiar Europa, com a realização de 

estágios no Gabinete da Região Autónoma dos Açores, em Bruxelas. 

1.4.3 HEXAGONE – 20.000€ 

Projeto estratégico de cooperação aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Territorial 

MAC 2014-2020 com uma duração inicial de 4 anos (2016-2019) e prorrogado até 31 de 

dezembro de 2022. Integra seis parceiros, três deles europeus (Açores, Madeira e Canárias) e 

três não europeus (Cabo Verde, Senegal e Mauritânia) e tem por objetivos, por um lado, o 

aumento da cooperação entre os espaços europeu e não europeu do projeto e, por outro, o 

desenvolvimento de competências que possibilitem a concertação entre o Fundo Europeu de 
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Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e outros fundos 

europeus, potenciando o surgimento de novos projetos. 

1.4.4 Ilhas de Inovação – 12.000€ 

Projeto de cooperação aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Territorial INTERREG 

Europa com a duração de 5 anos (2017 – 2021). Integrando sete parceiros insulares dos Países 

Baixos, Dinamarca, Portugal, França, Grécia e Estónia, este projeto tem por objetivo a 

identificação e criação de oportunidades de diversificação das economias das regiões parceiras 

do projeto através da melhoria das suas políticas de inovação, nomeadamente no contexto dos 

setores da Estratégia de Especialização Inteligente. 

1.4.5 INTEGRA – 20.000€ 

O Programa de Integração de Mercados e Desenvolvimento Económico e Social Regional da 

Macaronésia, aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Territorial Interreg Mac 2014-

2020, pretende fortalecer a cooperação institucional entre as regiões da Macaronésia, através 

do desenvolvimento de uma estratégia conjunta em áreas de desenvolvimento económico, social 

e cultural, pretendendo fortalecer os setores estratégicos de alto valor agregado, como: 

economia azul, turismo sustentável, I&D, energia, entre outros, identificando os setores com 

maior potencial, capazes de gerar emprego e riqueza em cada uma das regiões, assim como em 

todo o espaço da Macaronésia. 

1.5 Os Açores no Espaço Europeu – 213.350€ 

1.5.1 Relações transnacionais, inter-regionais e com as Instituições Europeias – 137.350€ 

Aprofundar a participação da RAA em palcos e espaços de cariz internacional, nacional e inter-

regional. Relançar o conceito de ultraperiferia, com uma nova abordagem da aplicação do artigo 

349.º do TFUE; dinamizar a relação da Região nos organismos de cooperação inter-regional que 

faz parte e junto das instituições nacionais e europeias, através de uma ação interventiva, 

participativa e defensora dos interesses da RAA.  

Estabelecer e aprofundar relações, atividades, protocolos; atribuir apoios e promover parcerias 

com entidades territoriais congéneres e outras instituições e/ou entidades, nacionais ou 

estrangeiras, relevantes para o interesse da Região. 

1.5.2 Açores na Europa – 71.000€ 

Consolidar a ação e função do Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em 

Bruxelas, enquanto defensor e promotor dos interesses da Região junto das instituições e órgãos 

da União Europeia. Promover o aprofundamento do conceito de ultraperiferia e das políticas 

subjacentes, como ponto de viragem para uma abordagem mais integradora da RAA e RUPs na 

UE. Apoiar a preparação de quadros da administração regional para o acompanhamento, 
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conhecimento e especialização em áreas e políticas da UE com interesse para o desenvolvimento 

da RAA. Apoiar as instituições, organismos públicos e privados, associações, entre outros, da 

RAA, que assim solicitem, ações junto da UE. Celebrar protocolos, estabelecer parcerias e atribuir 

apoios destinados à aproximação dos Açores e a UE neste âmbito. 

1.5.3 Promoção dos valores e cidadania europeia – 5.000€ 

Promover e dinamizar a divulgação da UE e dos seus valores junto das escolas da RAA e da 

sociedade civil em geral.  

Promover a celebração de efemérides Europeias, como o Dia da Europa, através de iniciativas 

que impulsionem o conhecimento da UE.  

Aprofundar a relação com os Clubes Europeus e incentivar a sua ação pedagógica e difusora das 

temáticas europeias junto das comunidades escolares da RAA.  

Criar programas e atividades que apelem aos valores de cidadania e de democracia junto do 

ensino básico e divulgá-los junto dos órgãos da União Europeia e demais entidades.  

Dinamizar espaços para a informação e documentação europeia.  

Apoiar atividades/projetos, celebrar protocolos, parcerias com entidades promotoras das 

temáticas europeias. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) questionou sobre a dotação para o ponto 1.5.3, tendo o 

Senhor Secretário que a mesma era pequena, não tendo contudo concretizado o montante 

desta verba. 

O Subsecretário Pedro Faria e Castro referiu que o montante desta verba é de 5 mil euros. 

O Deputado João Bruto da Costa (PSD) abordou o Senhor Secretário, no que diz respeito ao 

Gabinete dos Açores em Bruxelas, considerando que o mesmo era uma estrutura de missão que 

terminava no ano passado questionou se a mesma foi renovada e quais são as intenções do 

Governo relativamente ao gabinete em Bruxelas. 

O Senhor Subsecretário Pedro Faria e Castro expôs que, desde da adesão de Portugal às 

Comunidades Europeias em 86 que se colocava a seguinte questão, até que ponto tinham os 

Açores a capacidade de manter um diálogo com as instituições das Comunidades Europeias e 

qual a capacidade real, em através dessa vontade de manter esse diálogo direto com essas 

entidades, em que medida é que isso se coadunava com todos os outros mecanismos de 

participação da região no processo de integração europeia tal como vem descrito não só na 

Constituição, como um estatuto político-administrativo da região. Em 1986, o Governo 

Português ao montar a sua estrutura para a Representação Permanente de Portugal junto das, 

então, Comunidades Europeias entendeu que deveria haver um conselheiro designado pelos 
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Açores e por um designado pela Madeira tendo em conta o cumprimento constitucional dos 

direitos dessas regiões. Acontece, porém, que essa benesse do Governo Português tem as suas 

condicionantes, nomeadamente, os conselheiros designados pelas regiões autónomas foram 

impedidos de assumirem áreas que não se relacionam diretamente com os interesses das 

Regiões Autónomas. Percebeu-se que era importante ter uma estrutura separada daquilo que é 

representação de Portugal em Bruxelas e que permitisse às regiões autónomas, neste caso, em 

concreto, um diálogo permanente e com orientações permanentes e que tivesse a capacidade 

de acompanhar todas as questões nas instituições comunitárias, nomeadamente e 

principalmente, no que dizia respeito à Comissão Europeia. Desde 1990 e até por alguma 

pressão de alguns parceiros económicos e sociais da região, o Governo Regional começou a 

ponderar, efetivamente, a instalação de uma estrutura. E, finalmente, em 2017, o Governo 

Regional decidiu abrir um Gabinete em Bruxelas, através de uma resolução de Conselho de 

Governo, daí a figura da Estrutura de Missão que, apesar de já ter expirado o prazo da sua 

missão, considera-se renovado. O Governo pretende que os Açores tenham um gabinete com 

uma estrutura mais estável e que tenha uma maior capacidade de ação junto das instituições da 

Comissão, do Parlamento Europeu, do Comité Económico e Social e do próprio Comité das 

Regiões. Este ano ainda não foi possível alocar uma verba no Plano para fazer face a esta 

necessidade, mas espera-se que no próximo ano possam ser dados os primeiros passos na 

renovação desta estratégia. 

O Deputado Vílson Gomes (PS) mencionou que é com satisfação que se constata que o plano 

descreve muitas ações no âmbito da formação e mobilidade regional e internacional, 

nomeadamente a Bolsa José Medeiros Ferreira e o Colégio Europa, ferramentas estas que têm 

sido muito importantes para os jovens açorianos. Assim sendo, vendo que o plano e orçamento 

inscreve uma rubrica destinada a esta bolsa questionou em que medida durante ano de 

2021/2022 será disponibilizada esta bolsa José Medeiros Ferreira atendendo que, até ao 

momento, não há qualquer informação de como correram as candidaturas para os jovens que 

pretendem frequentar o colégio Europa através da bolsa Medeiros Ferreira e em que medida 

esta inscrição no plano orçamento irá ser vantajoso ou irá dar continuidade este este 

instrumento. 

O Senhor Subsecretário Pedro Faria e Castro considerou que estes Programas têm, sem dúvida, 

sido vantajosos e que, portanto, o Governo Regional pretende continuar a desenvolver estes 

programas.  

O Deputado Vílson Gomes voltou a intervir no sentido de questionar o Senhor Subsecretário 

relativamente ao perído de candidaturas para 2021/2022 para a Bolsa Medeiros Ferreira, uma 
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vez que esta Bolsa é que permite a frequência no Colégio Europa. Nesse sentido, a dúvida é, se 

esta verdade alocada a estes programas está afeta, ainda, ao ano de 2021/2022. 

O Senhor Subsecretário Pedro Faria e Castro referiu não conseguir precisar o período de 

candidatura, mas disponibilizou-se para fazer chegar à mesa a informação, de modo a que seja 

distribuída por todos os grupos e representações parlamentares. 

 

SINTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emitiu parecer favorável, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer favorável, quanto às Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

CONCLUSÕES E PARECER  

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

Permanente de Política Geral deliberou: 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável, à Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável, à Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 
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3) Com os votos a favor do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do BE, emitir parecer favorável,à Proposta de Decreto Legislativo 

Regional n.º 6/XII – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2021”. 

Conforme despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, o presente Relatório Sectorial será remetido à Comissão de Economia. 

 

Santa Maria, 05 de abril de 2021. 

 

A Relatora 

 

Elisa Sousa 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

    Bruno Belo 
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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 30 de março de 2021, na sede da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta, ilha do Faial. 

Da agenda constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa, a audição dos membros do Governo Regional com competência em matérias da 

competência desta Comissão, relativas às propostas de Decreto Legislativo Regional n.ºs n.º 

4/XII – “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”, n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021” e 

n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2021”. 

As supramencionadas Propostas foram remetidas à Comissão de Assuntos Sociais, no dia 11 de 

março de 2021, com data limite para emissão de parecer setorial e envio deste à Comissão 

Economia até ao dia 5 de abril de 2021. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

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

88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 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 (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, 

na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

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 

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

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria da presente iniciativa, abaixo identificada, é da 

competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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PROCESSO DE ANÁLISE  

Compete à Comissão de Assuntos Sociais, a apreciação e emissão de parecer sobre as Propostas 

de Plano Anual Regional e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021, 

assim como as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 2021-2024, nas seguintes matérias: 

• Apoio à família e às migrações; 

• Educação; 

• Juventude; 

• Cultura; 

• Ciência, investigação e inovação tecnológica; 

• Solidariedade e segurança social; 

• Igualdade de género e combate à discriminação; 

• Pobreza e exclusão social; 

• Promoção da infância; 

• Apoio a idosos; 

• Apoio a cidadãos com necessidades especiais; 

• Serviço regional de saúde; 

• Atividade privada de saúde no seu relacionamento com o Serviço Regional de Saúde; 

• Saúde pública e comunitária; 

• Saúde e desporto escolar; 

• Prevenção e combate às dependências; 

• Segurança alimentar; 

• Promoção de estilos de vida saudáveis; 

• Atividade desportiva profissional e não profissional. 

 

O parecer das Propostas de Decreto Legislativo Regional supra referenciadas, fundamentam-se 

na análise dos correspondentes projetos/ ações que foram acompanhadas da devida audição 

dos membros do Governo Regional competentes em razão da matéria e que abaixo se relatam. 
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APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Com o Plano para 2021 inicia-se um novo ciclo de planeamento, enquadrado nas Orientações 

de Médio Prazo 2021-2024. 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 2021.  

A análise da proposta do Plano Anual Regional e de Orçamento referente a 2021, efetuada por 

esta Comissão Permanente, incidiu sobre as áreas da sua competência. 

O quadro que se segue sintetiza o investimento público inscrito na Proposta de Plano Anual 

Regional para o ano de 2021, referente aos objetivos e programas da área de competência da 

Comissão de Assuntos Sociais: 

 

Quadro 

Plano Anual para 2021 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão de Assuntos Sociais) 

 

Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

2 – Solidariedade, Igualdade, 

Habitação, Poder Local e 

Comunidades 

   

2.1 – Apoio à Infância e 

Juventude 
3.025.296 3.025.296  

2.2 – Apoio à família, 

Comunidade e Serviços 
7.554.477 7.554.477  

2.3 – Apoio aos Cidadãos com 

Necessidades Especiais 
6.356.737 6.356.737  

2.4 – Apoio a Idosos 4.001.635 4.001.635  

2.5 – Igualdade de 

Oportunidades, Inclusão Social 

e Combate à Pobreza 

 

 

12.533.719 

 

 

 

12.533.719 
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2.8- Equipamentos públicos e 

adequação tecnológica 

 

381.328 381.328 

2.12 – Emigrado e Regressado 63.020 63.020  

2.13 – Identidade Cultural e 

Açorianidade 
171.550 171.550  

2.14 – Imigrado e 

Interculturalidade 
120.430 120.430  

4 – Educação 21.690.515 21.265.515 425.000 

5 – Saúde, Desporto e Proteção 

Civil 
61.055.686 61.055.686  

8 – Cultura, Ciência e Transição 

Digital 
18.611.195 16.725.074 1.886.121 

11 – Juventude, Emprego, 

Comércio e Indústria 
   

11.1 – Juventude 1.500.465 1.500.465  

11.7* – AJEmCIA – Apoio à 

Juventude, Emprego, Comércio, 

Indústria e Artesanato 

197.000 197.000  

*Verifica-se a dotação de 197.000 para a totalidade das áreas, mas somente a “Juventude” é 

competência da Comissão de Assuntos Sociais. 

Não foi incluído no quadro aquelas que são as ações que estão na tutela das Obras Públicas 

(programa 12) mas que são respeitantes a obras afetas às áreas de competência da Comissão 

de Assuntos Sociais: 

a) 12.15 – SRE – Construções Escolares; 

b) 12.16 – SRE – Reparação das Instalações da SRE; 

c) 12.17 - SRSD – Instalações Desportivas; 

d) 12.18 – SRSD – Ampliação e Remodelação de Infraestruturas; 

e) 12.19 – SRSD – Beneficiação de Infraestruturas; 

f) 12.23 – SRCCTD – Construção dos Parques de Ciência e Tecnologia; 

g) 12.24 - SRCCTD – Defesa e valorização do Património Arquitetónico e Cultural; 
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Em nota de abertura, o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Joaquim Machado, 

partilhou que era a primeira audição a ser feita com transmissão online para todo o público em 

geral, situação que se constituiu como um momento singular do Parlamento dos Açores e que 

resultou de uma nova vontade e configuração parlamentar que aposta na transparência das 

suas ações.  

DA AUDIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL: 

O Vice-Presidente iniciou a sua intervenção explicando que, no âmbito da sua ação governativa, 

mais especificamente na área da Solidariedade Social, haverá uma forte atuação no sentido de 

dar resposta a quem mais precisa, aos mais vulneráveis. Para o efeito, há várias políticas 

públicas que serão implementadas, de modo a cumprir o desígnio de melhorar a vida de todos 

aqueles que sofrem devido à nova realidade trazida pela pandemia, nunca deixando de olhar o 

futuro, na prossecução de objetivos importantes para uma sociedade mais humana e solidária. 

O Plano e Orçamento (PO) para 2021 pretende, também, apoiar empresas e instituições sociais, 

implementando um conjunto de medidas públicas que fundamentam a visão e o programa que 

o Governo pretende cumprir nos próximos quatro anos.  

O plano de investimentos da vice-presidência em matéria de Solidariedade Social é de cerca de 

33 milhões de euros. É prioritário garantir a proteção dos grupos sociais mais expostos à crise 

decorrente da pandemia, assim como das famílias que sofrerão perdas de rendimentos. Para 

além do referido, apoiar-se-á as instituições também no que respeita às despesas decorrentes 

da Covid-19, havendo uma verba de 1.500.000 euros, contando, igualmente, com o fundo 

comunitário REACT-EU que apoiará a região, em matéria social, entre 2021 e 2023. 

Na área social, encontra-se plasmado no PO a reconfiguração do combate à pobreza com uma 

verba de 758.000 euros, bem como a aposta num modelo assente na qualificação das pessoas e 

formação das crianças a partir da idade da creche (dos 0 aos 3 anos), de modo a não se perder 

mais nenhuma geração para o ciclo de pobreza. A título de exemplo, o executivo açoriano 

pretende isentar o pagamento de creches até ao décimo escalão de rendimentos em 2021 e 

tornar aquelas instituições gratuitas até final da legislatura. Estão previstos a criação de pontos 

de estudo para servir crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos 

desfavoráveis; a formação contínua destinada a beneficiários do Rendimento Social de Inserção, 

bem como a sua fiscalização; o apoio a estudantes carenciados no pagamento de propinas; o 

apoio a idosos na aquisição de medicamentos. Pretende-se, ainda, continuar a apoiar a rede de 
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cuidados continuados nos Açores, com uma verba no valor de 1.100.000 euros, e reformar os 

cuidados prestados aos idosos, assente na filosofia “envelhecer em casa”, sendo que, para isso, 

será lançado, ainda este ano, um projeto-piloto com uma verba de 719 mil euros. 

Em suma, pretende-se proteger os mais frágeis – crianças e idosos – contribuindo, assim, para 

o bem-estar social e o combate à pobreza.  

Para além do referido, dar-se-á seguimento ao apoio aos doentes deslocados, “finalizando, por 

um lado a rede de residências de apoio ao nível regional, e por outro, atribuindo um apoio 

destinado aos doentes oncológicos”. 

O Vice-Presidente avançou, também, que há verbas, no Fundo Regional de Ação Social, para 

pagamento às IPSS (cerca de 5 milhões de euros) e refeições escolares em período de férias.  

Também é intenção do atual executivo apoiar as IPSS na requalificação, remodelação, ampliação 

e construção de novas valências sociais destinadas a idosos, crianças, jovens e famílias. O Vice-

Presidente Artur Lima referiu que a União Europeia deixou de financiar os lares de idosos, pelo 

que o Governo Regional está empenhado em encontrar outras soluções, como aquela que já foi 

avançada – o idoso em casa. Tal obriga ao aumento das equipas multidisciplinares para os apoiar 

e ao alargamento do período de funcionamento dos Centros de Dia, bem como a reformulação 

dos seus serviços, de modo a que os idosos possam conviver e manter as suas funções cognitivas 

ativas.  

Por último, a Direção Regional de Promoção da Igualdade e Inclusão Social terá um papel muito 

importante na realização de campanhas de prevenção, ao nível da violência doméstica e da 

violência aos idosos. Esta terá projetos de integração socioprofissional de pessoas com 

deficiência e a inclusão de públicos em situação de grave exclusão social. Também se pretende 

implementar um programa de formação e capacitação técnica dos colaboradores das IPSS.  

Feita esta exposição, foi aberta a primeira ronda de intervenções. Para a mesma, inscreveu-se o 

deputado José Pacheco (CH) que destacou, com agrado, a visão social do Governo Regional dos 

Açores, no apoio aos grupos mais vulneráveis. O mesmo elogiou a política de “envelhecer em 

casa”, mas alertou para a falta de “meios humanos e financeiros” para fazer uma “verdadeira 

fiscalização” do RSI. Em resposta, o Vice-Presidente Artur Lima explicou que o governo se propõe 

a colocar em prática um projeto multidimensional que terá de contar com a colaboração de 

todos.  Em relação à fiscalização, avançou que foram abertos concursos para a contratação de 

cinco inspetores para a Segurança Social, de modo a garantir a fiscalização nas áreas da sua 

competência.  

Seguidamente, pediu a palavra a deputada Célia Pereira (PS) para questionar qual o 

enquadramento do combate à pobreza nas orientações a médio e longo prazo e qual a afetação 
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de verbas que lhe são destinadas no PO de 2021, tendo o Vice-Presidente respondido que as 

verbas estão inscritas nos documentos analisados, pelo que se trata somente de se proceder à 

leitura atenta dos mesmos. Reiterou que a aposta para o combate à pobreza passa pela 

educação e formação das pessoas e a avaliação e certificação das instituições com base nos 

serviços prestados.  

 

De seguida, o deputado Flávio Soares (PSD) destacou a “tremenda dificuldade” dos jovens casais 

no acesso ao crédito de habitação, tendo o deputado liberal Nuno Barata reforçado esta ideia e 

explicado que a dificuldade dos jovens no acesso à habitação se deve à “precariedade do 

emprego”. Face ao exposto, o Vice-Presidente referiu que o Governo Regional dos Açores tem 

esta preocupação, dado que a habitação jovem é uma das grandes medidas de combate à 

pobreza e de integração das pessoas e de apoio às famílias jovens. Disse, ainda, ser necessário 

a Região entrar numa nova fase, defendendo um maior rigor na atribuição e fiscalização das 

moradias sociais e que o executivo pretende criar uma reserva regional de casas que possam ser 

atribuídas em casos de extrema urgência. Para a vice-presidência do governo, há, igualmente, 

que apostar na recuperação do património das freguesias que se encontra degradado, como 

mais uma forma de facilitar o acesso dos jovens à habitação. 

DA AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO: 

A Secretária Regional da Educação iniciou a sua intervenção referindo que a área da educação 

conta com uma dotação de 21.690.515 euros, sendo que 43% do Plano e Orçamento destinado 

à educação, isto é, 9.3 milhões de euros, está alocado ao apoio social, porque há “uma 

percentagem avassaladora de alunos que provém ainda de famílias com necessidades, que 

perfazem a percentagem de 61,4 de todos os alunos”. 

Para além disso, o Plano visa dar corpo ao programa do Governo, preparando a escola para o 

século XXI, com uma verba de três milhões dedicados à digitalização das escolas, não apenas 

em termos de dotação de material informático, mas também através da formação no meio 

digital, para professores, alunos e encarregados de educação, e do reforço das redes de acesso 

à internet nas escolas.  

Para além disso, a titular da pasta de Educação referiu que os Projetos Pedagógicos serão 

trabalhados numa ótica de continuidade e terão uma dotação de 136 mil euros, quando em 

2020 aquela rubrica teve uma dotação 5,4 mil euros: “estamos a falar de uma diferença abissal”, 

salientou. 
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Para combater o insucesso e o abandono escolar, serão alocados 300 mil euros em 2021, que 

“compara com zero euros de execução no combate ao abandono escolar pelo governo anterior”, 

no ano de 2020, realçou a governante. 

Neste Governo, explicou a titular da pasta, a dotação das obras escolares é excluída do plano da 

Secretaria da Educação, passando a estar integrada nas obras públicas. Segundo a titular da 

pasta da Educação, “Ao fazermos a comparação, reparamos que o grau de execução do plano 

do governo anterior está na ordem dos 55%” e concluiu “Mesmo com todas as obras escolares 

inseridas no Plano, a execução em 2020 foi inferior a 23 milhões de euros e, para este ano, o 

nosso orçamento, sem contemplar as obras nas escolas, é superior a 21 milhões de euros”. 

Feita esta exposição, foi aberto o período de intervenções, tendo-se inscrito o deputado Rodolfo 

Franca (PS) que questionou a Secretária Regional da Educação sobre as prioridades nas 

construções escolares; a atribuição de prémios de mérito aos alunos que ingressam no ensino 

superior, sabendo que a verba alocada a esse efeito é inferior à do ano transato; a estratégia do 

Governo Regional para combater o abandono escolar precoce que também apresenta uma 

verba que é metade daquela que estava prevista em 2020; o significado da nova componente 

de investimento referido no plano intitulado “programas ocupacionais” no valor de três milhões 

de euros e, por fim, a redução da verba destinada ao apoio social escolar, por comparação ao 

ano anterior.  

O deputado Rodolfo Franca (PS) terminou a sua intervenção afirmando que não lhe parece 

adequado fazer-se uma constante comparação com o executivo anterior e que não se deve 

comparar um plano orçamental com a execução orçamental. 

Em resposta às suas questões, a titular da pasta da Educação referiu que é lógico ver-se quais 

foram as reais necessidades e a real capacidade de custos e investimentos para, a partir daí, se 

traçar o atual plano. De nada serve fazer propostas que não sejam executadas. De acordo com 

a governante, o Plano apresentado pelo atual Governo Regional é realista e contém, 

precisamente, aquelas que são as prioridades na área da educação e o que pode, efetivamente, 

ser executado. Por esta razão, o plano anterior podia ter mais verbas do que o atual, mas a taxa 

de execução ficou muito aquém do proposto.  

Ainda em resposta ao deputado socialista, a Secretária Regional da Educação referiu que há 

prémios de mérito para todos os alunos que reúnam as condições de o receber, ao ingressarem 

no ensino superior. Referiu, ainda, que há um orçamento inferior no que toca ao combate ao 

insucesso e abandono escolar, mas o atual Governo Regional está empenhado em executar tudo 

o que propõe, ao contrário do que se verificou com o governo socialista que, nesta matéria, 

apresentou uma taxa de execução de 0%.  
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A Secretária Regional Sofia Ribeiro referiu, ainda, que as escolas dos Açores têm, nesta altura, 

quase um milhar de trabalhadores em programas ocupacionais e admitiu que é necessário 

resolver o problema, porque muitos desses trabalhadores correspondem a necessidades 

permanentes dos serviços, mas estiveram, durante o período de governação socialista, ao abrigo 

do ProSucesso. Por último, realçou, mais uma vez, que a verba destinada à ação escolar não se 

apresenta inferior à do passado, visto que a execução será cumprida. 

Em jeito de réplica, o deputado Rodolfo Franca (PS) refere que sem orçamentação, não há 

execução e que o plano apresentado é de intenções, pelo que só depois de executado é que se 

poderá avaliar.  

Seguidamente, pediu a palavra o parlamentar do Chega, José Pacheco, que alertou ainda para a 

importância da formação extracurricular nas escolas, como as ofertas educativas – Robótica, 

Teatro, entre outros - questionando a secretária regional sobre o que está pensado em termos 

de apoio nesta matéria. Uma segunda questão foi colocada no sentido de compreender o que 

será feito com os trabalhadores que estão em situação precária, ao abrigo de programas 

ocupacionais, nas escolas.  

A governante retorquiu que é na rubrica destinada à promoção do sucesso educativo e aos 

projetos educativos que se enquadram os apoios para que as escolas desenvolvam diversos 

processos. Deu nota, ainda, que a breve trecho serão anunciadas medidas que visam 

complementar a formação de crianças e jovens nas diferentes áreas – literatura, ciência e artes.    

Para além disso, e no que toca aos programas ocupacionais, a secretária regional da Educação  

referiu que se encontra a trabalhar em conjunto com a Secretaria Regional da Qualificação 

Profissional e Emprego para proporcionar uma situação de estabilidade laboral aos assistentes 

operacionais das escolas.  

Pelo CDS-PP, a líder parlamentar, Catarina Cabeceiras, enalteceu o “investimento nas escolas” 

ao nível da ação social, dos projetos pedagógicos, da intervenção no combate ao abandono 

escolar precoce e da transição digital, referindo a importância de dotar professores e 

encarregados de educação de competências digitais. Seguidamente, referiu que a escola EBI da 

Vila do Topo necessita de intervenção. Nesta sequência, solicitou à Secretária Regional um 

ponto de situação em relação a esta matéria. Perguntou, ainda, se haveria alguma ação no 

gimnodesportivo da escola da Calheta que, apesar de ter sido inaugurado recentemente, 

apresenta constrangimentos ao nível da ventilação que impedem, por vezes, a sua utilização.  A 

deputada relembrou que o pavilhão serve toda a comunidade, não só a população estudantil.  

Em resposta, a Secretária Regional Sofia Ribeiro disse que está estimado uma execução de 

900.000 euros para S. Jorge, sem contemplar as obras escolares, contrapondo-se aos 700.000 
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euros do executivo anterior. A mesma referiu estar a acompanhar a situação da Escola 

Secundária da Calheta, mas, devido à priorização das necessidades, esta não entrou no Plano 

deste ano. A governante afirmou que a situação da Escola Secundária da Calheta não é única, 

isto é, sendo um espaço novo, apresenta já problemas. A Secretária Regional também adiantou 

que há muitas escolas que necessitam de uma intervenção urgente, dado que não têm 

manutenção há muitos anos, verificando-se a degradação dos espaços escolares. Relativamente 

à EBI da Vila do Topo, a titular da pasta da Educação afirmou que já se estão a encetar contactos 

com projetistas para se dar resposta às necessidades identificadas.  

Por último, foi a vez da deputada Alexandra Manes (BE) intervir. A mesma começou por referir 

que uma das causas do abandono escolar precoce é o facto de a educação não conferir 

perspetivas futuras, pois os alunos contactam com a realidade da precariedade mesmo nas 

escolas, nomeadamente junto dos trabalhadores que estão ao abrigo de programas 

ocupacionais. Neste seguimento, a deputada bloquista questionou se existe, realmente, a 

intenção de se regularizar a situação destes trabalhadores, tendo a Secretária da Educação 

reconhecido que alguns daqueles funcionários estão a cobrir “necessidades permanentes” e 

destacado que o executivo pretende “desenvolver de forma consolidada programas para os 

trabalhadores abandonarem a situação precária”. A mesma deu, ainda, nota que é intenção do 

Governo Regional realizar uma revisão de estatuto da carreira não-docente para que estes 

profissionais possam ter uma valorização e ver o seu trabalho dignificado. 

 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE E DO DESPORTO: 

O Secretário Regional da Saúde e do Desporto iniciou a sua intervenção referindo que existem 

cinco marcas de referência no Plano e Orçamento para o presente ano, bem como nas 

orientações a médio prazo, nas áreas da sua responsabilidade. A saber, o combate ao 

subfinanciamento crónico da saúde; o reforço do Serviço Regional de Saúde; a inversão de 

prioridades na área da saúde, dando destaque a uma ação estratégica que passa pela prevenção 

e pelos cuidados de saúde primários; a separação das contas correntes das demais de 

funcionamento do Serviço Regional de Saúde que constam do Plano e, por último, a avaliação 

do que é rigorosamente executado. Trata-se de um Plano realista, pelo que o critério de ação é 

prometer o que se pode concretizar. 

O governante com a tutela da Saúde no governo de coligação PSD/CDS/PPM relembrou que o 

Plano agora em análise está previsto para meio ano, com as contingências naturais que tal 

implica. Acresce a esta realidade as exigências decorrentes da pandemia, mas, de acordo com 
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o Secretário Regional, não se pode descurar tudo o resto, pelo que referiu haver um conjunto 

de iniciativas e projetos para o reforço da prestação de cuidados de saúde aos açorianos, sendo 

esta uma prioridade do Governo Regional. Assim, deu exemplo de algumas das ações previstas, 

como um plano de nutrição nas escolas; um programa de literacia em saúde; a implementação 

do enfermeiro de família nos Açores e um modelo de governance nas unidades de saúde. No 

âmbito dos cuidados hospitalares, as orientações incluem sobretudo a retoma e recuperação 

da atividade; a capacitação do Serviço Regional de Saúde e recursos humanos, através da 

fixação de profissionais de saúde; a garantia da disponibilização da informação clínica aos 

profissionais de saúde e aos utentes e a conclusão de obras em curso e a realização das 

previstas. Em termos da acessibilidade e proximidade, haverá um reforço ao nível do Vale Saúde 

e do apoio às deslocações de doentes e, por fim, ao nível da organização do Serviço Regional 

de Saúde, os objetivos são fundamentalmente o estabelecimento de um Plano Regional de 

Saúde, uma estratégia para a rede de cuidados paliativos, a promoção da prevenção primária e 

diagnóstica precoce de doenças oncológicas e a delineação de uma estratégia para a promoção 

da saúde mental. 

O Secretário Regional da Saúde e do Desporto do Governo dos Açores disse que o valor previsto 

para o Serviço Regional de Saúde (SRS) no Plano e Orçamento da região para 2021 é de 500 

milhões de euros. O mesmo realçou que o investimento para a saúde em 2021 na região 

representa um acréscimo de 13,67% face ao ano anterior, quando foram executados 437 

milhões de euros. 

O Secretário Regional ressalvou, contudo, que o atual executivo, ao contrário do anterior, 

passou alguns valores do Plano para o Orçamento, porque se entendeu serem despesas 

correntes. Na continuidade da sua exposição, o Secretário Regional deu nota que o valor atual 

da dívida do Serviço Regional de Saúde ronda os 150 milhões de euros, pelo que se pretende 

realizar um plano para o pagamento das dívidas e combater o subfinanciamento. 

O responsável pela pasta da Saúde referiu que houve um aumento de infraestruturas das 

Unidades de Saúde de Ilha e do Centro de Oncologia dos Açores. Para além disso, está previsto 

gastar-se mais de 2 milhões de euros que o anterior governo na retoma da atividade assistencial 

para acabar com as listas de espera. Outras iniciativas passam por alocar uma verba para a 

cooperação com a Secretaria Regional da Educação na implementação de uma alimentação 

saudável nas escolas; a promoção da saúde mental; um programa de literacia da saúde; o apoio 

a doentes que se desloquem para o centro de acolhimento de doentes em Lisboa; a rede de 

cuidados paliativos; um plano de desenvolvimento de unidades de geriatria; um reforço ao nível 

das tecnologias na área da saúde e a implementação do enfermeiro de família. 
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Ao nível do orçamento, o Secretário Regional Clélio Meneses fez referência a algumas normas 

do orçamento que definem as regras de utilização dos meios financeiros disponíveis ao nível do 

SRS, como a regularização de pessoal na área da saúde, de modo a acabar com a precariedade 

profissional; a progressão nas carreiras dos profissionais de saúde; os incentivos à fixação de 

médicos; a contratação excecional de médicos no âmbito da Covid-19; a atualização da 

comparticipação da diária aos doentes deslocados e os seus acompanhantes; o complemento 

para a aquisição de medicamentos para os idosos; a atualização do complemento especial aos 

doentes oncológicos; a formação de emergência médica; a unidade de radioterapia na ilha 

Terceira; a gestão do tempo de espera no SRS, entre outros. 

No que toca às dependências, o titular da pasta da Saúde referiu que é necessário apostar mais 

na prevenção, invertendo, assim, as prioridades. Para além disso, está a ser criado um plano 

integrado, transversal e multissectorial de combate às dependências ao nível da prevenção, 

envolvendo o desporto, a educação e um conjunto de entidades que trabalham em proximidade 

com os cidadãos. Por último, partilhou que é intenção do atual executivo dar continuidade à 

gestão do Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores – o Solar da Glória - que atualmente está 

suspenso devido à Covid-19. 

Em relação ao deporto, o Secretário Regional afirmou que este se constitui como um promotor 

da saúde, sendo a atividade física fundamental no combate de dependências. Para esta área, há 

uma verba de cerca de 9 milhões de euros para a implementação de um programa de retoma 

de atividade física e execução de obras, o que representa um aumento de 6,3%. 

Após a exposição feita, foi aberta a primeira ronda de intervenções.  

O deputado do Chega José Pacheco salientou a importância da requalificação dos espaços para 

a prática desportiva e da efetivação da estratégia de combate à toxicodependência. Neste 

seguimento questionou o titular da pasta da Saúde qual a visão estratégica e financeira para a 

criação de espaços para a prática de desporto nas diferentes freguesias. 

Seguidamente colocou uma segunda questão, no sentido de recolher informação acerca da 

aposta que será feita ao nível dos médicos de família.  

Em resposta às questões, o Secretário Regional referiu que haverá várias intervenções por meio 

da celebração de contratos de desenvolvimento com a administração regional autónoma e a 

administração local (ARAAL). 

Em relação à questão seguinte, a estratégia é dotar todas as famílias de médico de família.  

A deputada Ana Quental (PSD) pediu a palavra para falar da importância da regularização do 

pessoal em programas ocupacionais e da “estabilidade das equipas”, levando o Secretário 
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Regional Clélio Meneses a referir que está a ser feito um “levantamento das necessidades 

permanentes” no setor da saúde para se proceder à regularização da contratação de pessoal. 

Seguidamente, interveio a deputada Alexandra Manes (BE) para pedir esclarecimentos sobre o 

apoio à fixação de médicos, mais concretamente para saber se o mesmo se aplica somente aos 

médicos em regime de exclusividade, tendo recebido como resposta que a primeira avaliação 

feita não distingue esta questão, mas o Secretário Regional Clélio Meneses apresentou os 

valores praticados, simulando as demais benesses pecuniárias que poderão ser aplicadas caso a 

proposta do PAN seja aprovada. 

Pelo PAN, o parlamentar Pedro Neves considerou “extremamente importante” a criação de 

incentivos para a fixação de médicos em todas as ilhas dos Açores, com “especial atenção” para 

as ilhas menos populosas. Após esta observação, o deputado levantou o problema da falta de 

nutricionistas e psicólogos nas Unidades de Saúde de Ilha e nas unidades hospitalares, 

questionando a tutela sobre a sua ação para inverter esta realidade ao longo da legislatura. 

Questionou, também, o responsável pela pasta da Saúde sobre a ressonância magnética no 

Hospital da Horta e, ainda, a articulação entre os Centros de Saúde e os Hospitais. 

Em resposta às questões, o Secretário Regional referiu que o governo está em concordância com 

o que está proposto, pois será a única forma de se garantir a fixação e estabilização dos 

profissionais de saúde. Já quanto aos nutricionistas e psicólogos, o governante explicou que há 

dois programas onde estes profissionais são imprescindíveis, nomeadamente no programa de 

intervenção nas escolas - alimentação saudável -, e no programa da saúde mental. No que diz 

respeito à ressonância magnética, há uma verba prevista para a aquisição de equipamento e, 

por fim, disse ser essencial criarem-se sinergias entre as várias valências de saúde, de modo a 

que a comunicação seja clara e haja uma inequívoca articulação entre todos, em prol dos 

utentes. 

Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, enalteceu o reforço do investimento no SRS e questionou o 

governante sobre o processo de requalificação do Centro de Saúde das Velas, em São Jorge. 

Em resposta, o Secretário Regional Clélio Meneses afirmou que o processo se encontra na “fase 

final de alteração do projeto”, já que teve de ser reformulado. 

Por último, o deputado socialista Vílson Ponte Gomes realçou a importância do investimento na 

atividade associativa no desporto e dos apoios à participação dos clubes nas diferentes provas 

competitivas. Questionou, seguidamente, o titular da pasta da Saúde sobre aquilo que está 

previsto na ação 5.10.1. 
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O Secretário Regional explicou que está prevista uma profunda alteração do regime jurídico em 

vigor para toda a atividade associativa desportiva. No que diz respeito à retoma da atividade 

decorrente da pandemia, há também verbas para o efeito. 

DA AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DA CULTURA, CIÊNCIA E TRANSIÇÃO DIGITAL: 

A Secretária Regional iniciou a sua intervenção referindo que a ação da secretaria que tutela 

será condicionada pela atual situação pandémica que vivemos, pelo que se for necessário 

alterar alguma medida, far-se-á a alteração, de modo a dar resposta às necessidades 

emergentes da crise que assola o mundo. A governante declarou que “O investimento previsto 

para a área da Ciência se cifra em 11,6 milhões, mais 1,2 milhões em obras públicas, que diz 

respeito ao investimento no lote da Nonagon. Na área da Cultura temos um valor aproximado 

em sete milhões, mais três milhões nas áreas das obras públicas”. Há, portanto, um 

investimento que ronda os 23 milhões de euros. No que diz respeito à cultura, há uma verba 

canalizada para a dinamização cultural – o apoio aos agentes culturais, o património baleeiro, 

as filarmónicas, os planos de atividades dos museus, das bibliotecas e do Centro de Artes 

Contemporâneas, entre outras ações. Na área das ciências, também está prevista a estabilidade 

das equipas de investigação, o reequipamento científico dos centros de investigação, o reforço 

à tripolaridade da Universidade dos Açores, a abertura de bolsas de doutoramento com a 

periodicidade anual, a abertura de projetos de investigação, apoios a empresas, entre outros. 

Uma novidade será a implementação de “Summer Schools” em que se pretende implementar 

no Açores cursos avançados de qualidade mundial em diversas áreas. A governante também 

sublinhou o amplo investimento que tem previsto ao nível da transição digital que tem por base 

o levantamento que tem sido levado a cabo em todos os departamentos governamentais para 

que sejam implementados projetos que visem ir ao encontro das necessidades dos cidadãos e 

que possam aproximar mais estes mesmos departamentos. Por último, realçou os projetos na 

área do Espaço, sendo que alguns estão a decorrer em parceria com os Ministérios da Defesa e 

do Mar. 

Terminada a sua apresentação, foram abertas as inscrições.  

O deputado do Chega José Pacheco colocou em causa o investimento feito na Nonagon, dizendo 

ser necessário perceber se o investimento tem tido alguma contrapartida e alertou para a 

importância de se criar medidas de proteção no cibercrime, questionando a Secretária Regional 

Susete Amaro acerca do que será feito a propósito desta matéria. Da parte da titular da pasta 

da Cultura, Ciência e Transição Digital, o deputado obteve a resposta que aquilo que está 

previsto é a construção de um novo lote, visto que a Nonagon já se encontra preenchida por 
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várias empresas, havendo solicitações de instalação de novas empresas. Quanto à 

cibersegurança, está a ser feito o levantamento da maturidade digital das empresas e da 

administração pública regional. Este é um processo longo que requer concertação entre 

diferentes entidades, mas constitui uma preocupação para o Governo Regional, e prevê-se que 

em meados de 2022 já esteja concluído o plano de ação de transição digital, com alcance até 

2030. 

Do lado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata referiu ser “imprescindível” apostar na cobertura de 

fibra em todas as localidades dos Açores para ser possível implementar a transição digital. 

O Rui Espinola (PSD) questionou a governante sobre o financiamento previsto para o Parque de 

Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira – Terinov -, o Laboratório de Inovação de Produtos Lácteos 

e os museus, levando a governante Susete Amaro a referir que será feita a adjudicação por vários 

lotes para os equipamentos do referido Laboratório. A Secretária Regional esclareceu, também, 

que o executivo está “disposto a ajudar as instituições”, ressalvando, contudo, que as 

“solicitações são muitas”. 

O deputado do PAN Pedro Neves realçou a importância de diminuir a burocracia para promover 

a transição digital e questionou a Secretária Regional se será possível aproveitar mais fundos 

comunitários que no passado e se haverá aproveitamento do nosso “know-how”, uma vez que 

nos Açores encontramos recursos humanos especializados. Em resposta, a governante referiu 

que é intenção do executivo captar o máximo de recursos, quer financeiros, quer humanos.  

A parlamentar do BE Alexandra Manes fez notar um valor “tão baixo” dedicado à arqueologia e, 

por fim, o deputado do PS Rodolfo Franca questionou se o facto de se registar uma 

orçamentação mais baixa que o passado no que toca à defesa e valorização de património 

significa que o governo regional irá dar prioridade a questões mais prementes, devido à 

pandemia. O deputado socialista também apontou a diminuição de 150 mil euros para o apoio 

à criatividade cultural no orçamento de 2021 comparativamente ao ano passado. Quanto a estas 

questões, respondeu a secretária regional que em termos de defesa e valorização de património, 

havia muitos projetos do passado que não foram executados, realçando, assim, que não basta 

orçamentar, é necessário executar. Em relação aos apoios às atividades culturais, falando 

concretamente do Regime Jurídico de Apoio às Atividades Culturais, a responsável pela área da 

Cultura reconhece a necessidade de revisão do documento de modo a salvaguardar as 

diferenças dos agentes culturais que podem por ele ser abrangidos. 
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DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA JUVENTUDE, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO: 

O Secretário Regional iniciou a sua intervenção a dar nota de algumas iniciativas na área da 

juventude. De acordo com o Secretário Regional, “Uma preocupação permanente será a 

capacitação dos jovens em competência de educação não formal, que facilitem de uma forma 

integrada a realização pessoal e, por outro lado, a integração na vida ativa”. Nesta sequência, 

apresentou algumas propostas previstas no Plano para 2021, como um investimento de 280 mil 

euros no âmbito da “cidadania e formação”, onde se inclui a realização da iniciativa do 

parlamento dos jovens, projetos de intervenção social, a “academia J” e a educação para o 

empreendedorismo;  cerca de 250 mil euros para a área da mobilidade, tendo o Secretário 

Regional destacado a criação de um programa para promover a deslocação interilhas; na área 

do associativismo está prevista uma verba de 174 mil euros, para associações juvenis e um 

projeto de voluntariado a desenvolver com a Região Autónoma da Madeira, denominada de 

Academia do Jovem Voluntário; para o empreendedorismo, empregabilidade e ocupação de 

tempos livres (OTL/J) há uma verba de 350 mil euros. A propósito deste último projeto, OTL/J, o 

Secretário Regional é da opinião que se deve dar uma maior responsabilidade às entidades que 

recebem os jovens ao abrigo do programa, de modo a que o período de trabalho desenvolvido 

pelos jovens possa servir, efetivamente, de uma verdadeira experiência profissional. Para além 

do referido, há verbas destinadas à capacitação digital dos jovens, à transição ambiental, às 

indústrias criativas, a conferências e fóruns e ao apoio ao observatório da juventude que 

funciona no âmbito da Universidade dos Açores – realçou, neste ponto, que haverá um fórum 

de qualificação profissional em que se tentará projetar as políticas de educação social para o 

horizonte 20-30.  

A finalizar, o governante fez referência ao programa MOOV - Mobilidade, Ocupação e 

Orientação Vocacional -, destinado à empregabilidade e mobilidade jovem. O executivo quer 

que os jovens procurem qualificações profissionais noutras ilhas, que não a de residência, 

garantindo que os jovens açorianos tenham igualdade de oportunidades, independentemente 

o local de nascença ou residência. 

Feita a exposição, foi aberto o período de intervenções. 

O deputado do Chega José Pacheco alertou para a necessidade de os jovens criarem os seus 

próprios projetos e questionou se haverá uma aposta na requalificação das profissões médias, 

devolvendo dignidade ao ensino profissional, refundando escolas de referência. O mesmo 

deputado chamou, também, a atenção para o facto de várias associações de juventude 

receberem apoios públicos, mas que são compostas maioritariamente por “gente que de jovem 

não tem nada”. 
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Em resposta, o Secretário Regional Duarte Freitas referiu que é possível os jovens criarem os 

seus próprios projetos e reconheceu que é necessário “atualizar” o registo das associações de 

juventude, procedendo à fiscalização da atividade das mesmas. A terminar, o governante referiu 

que o Governo Regional pretende refundar a Escola Profissional das Capelas e transformá-la 

num centro de formação pública nos Açores de excelência, pois é imperativo apostar-se na 

qualificação e certificação não só de jovens, mas também de adultos que estejam ao abrigo de 

programas ocupacionais. “Queremos introduzir fatores de qualificação dentro dos programas 

ocupacionais para que as pessoas tenham outras ferramentas, outras capacitações para as 

pessoas poderem aceder ao mercado de trabalho em outras condições.” adiantou. 

Também o deputado Flávio Soares, do PSD, realçou a existência de associações de juventude 

que recebem apoios públicos sem se “obter resultado prático” dos apoios atribuídos. 

Pelo PS, o parlamentar Vílson Ponte Gomes questionou se estava prevista alguma suspensão no 

programa OTL/J devido à pandemia e defendeu a necessidade de reforçar os apoios às 

associações de juventude devido à pandemia da Covid-19. O mesmo deputado questionou o 

Secretário Regional acerca do enquadramento do Orçamento Participativo Jovem no Plano. 

Em resposta às questões levantadas, o governante referiu que não está prevista nenhuma 

suspensão do programa OTL/J, mas com o evoluir da pandemia, a ser necessário adotar esta 

medida, a mesma será adotada. Ainda em período de resposta, o Secretário Regional Duarte 

Freitas esclareceu que o atual executivo se encontra a executar e a pagar o Orçamento 

Participativo Jovem do ano de 2019, uma herança deixada pelo partido socialista, o que deixa 

dificuldades em avançar sem antes resolver as situações pendentes. 

 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer abstenção, quanto às três Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável, quanto às três Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emitiu parecer favorável, quanto às três Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 
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O Grupo Parlamentar do CH emitiu parecer favorável, quanto às três Propostas de Decreto 

Legislativo em análise. 

A Representação Parlamentar do IL emitiu parecer abstenção, quanto às três Propostas de 

Decreto Legislativo em análise. 

O Grupo Parlamentar do BE, sem direito a voto, emitiu parecer de abstenção quanto às três 

Propostas de Decreto Legislativo em análise. 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

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

Permanente de Assuntos Sociais deliberou: 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/XII - “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para Plenário do PS e do IL, emitir por maioria parecer favorável à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 

2021”. 

O presente Relatório Sectorial será remetido à Comissão de Economia para seguimento do 

devido processo legislativo, dando assim cumprimento ao despacho de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 
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Ponta Delgada, 5 de abril de 2021. 

 

 

A Relatora 

 

(Délia Melo) 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente 

 

(J. Joaquim F. Machado) 
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INTRODUÇÃO 

A  Comissão  Permanente  de  Economia  reuniu  no  dia  12  de  abril  de  2021,  na  Delegação  da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, ilha de S. 

Miguel e por meios telemáticos. 

Da agenda constava, na sequência do solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa,  a  audição  dos  membros  do  Governo  Regional  responsáveis  pelas  matérias  da 

competência desta Comissão,  relativas  às propostas de Decreto  Legislativo Regional  n.ºs  n.º 

4/XII – “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”, n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021” e 

n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 2021”. 

As supramencionadas Propostas foram remetidas à Comissão Permanente de Economia, no dia 

11 de março de 2021, com data limite para emissão de parecer até ao dia 13 de abril de 2021. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

As iniciativas legislativas do Governo Regional fundam‐se no disposto nas alíneas h) e i) do artigo 

88.º do Estatuto Político‐Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 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 (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, 

na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

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 

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

Por  último,  nos  termos  do  artigo  5.º  da  Resolução  da  Assembleia  Legislativa  da  Região 

Autónoma dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de  janeiro, as matérias abaixo  identificadas são da 

competência da Comissão Permanente de Economia. 
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PROCESSO DE ANÁLISE 

Compete à Comissão Permanente de Economia, a apreciação e emissão de parecer sobre as 

Propostas de Plano Anual Regional e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 

de 2021, assim como as Orientações Médio Prazo para o quadriénio 2021‐2024, nas seguintes 

matérias: 

 Património próprio e autonomia patrimonial da Região; 

 Planeamento e estatística; 

 Finanças e sistema fiscal; 

 Orçamento e contabilidade pública; 

 Privatizações; 

 Sector público empresarial regional; 

 Competitividade e inovação empresarial; 

 Transportes e comunicações; 

 Agricultura e pecuária; 

 Arrendamento rural; 

 Florestas e produção florestal; 

 Pescas e aquicultura; 

 Turismo; 

 Comércio e indústria; 

 Artesanato; 

 Defesa do consumidor e da concorrência; 

 Desenvolvimento rural; 

 Remuneração complementar dos trabalhadores da administração pública; 

 Sistemas de incentivos; 

 Parcerias público‐privadas; 

 Marketing e publicidade. 

 

O parecer das Propostas de Decreto Legislativo Regional supra referenciadas, fundamentam‐se 

na análise dos correspondentes projetos / ações que foram acompanhadas da devida audição 

dos membros do Governo Regional competentes em razão da matéria e que abaixo se relatam. 
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APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Com o Plano para 2021 inicia‐se um novo ciclo de planeamento, enquadrado nas Orientações 

de  Médio  Prazo  2021‐2024.  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.  

Quanto às Orientações a Médio Prazo importa ainda referir que se enquadram no Programa de 

Governo  e  segue  o  estipulado  no  disposto  no  diploma  que  institui  o  Sistema  Regional  de 

Planeamento  dos  Açores,  compreendendo  uma  análise  prospetiva  da  realidade  regional,  a 

apresentação das prioridades e da política económica e social a prosseguir. 

A análise da proposta do Plano Anual Regional e de Orçamento referente a 2021, efetuada por 

esta Comissão Permanente, incidiu sobre as áreas da sua competência. 

O quadro que se segue sintetiza o  investimento público  inscrito na Proposta de Plano Anual 

Regional para o ano de 2021, referente aos objetivos e programas da área de competência desta 

Comissão Especializada Permanente: 

 

ANÁLISE DA PROPOSTA DO PLANO ANUAL REGIONAL PARA O DE 2021  

 

Quadro 

Plano Anual para 2021 

(Investimento no âmbito das áreas de competência da Comissão Permanente de Economia) 

 

Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

3 – Competitividade empresarial e Administração Pública 

3.1 – Competitividade 

Empresarial 
58.875.000 43.875.000  15.000.000

3.7 – Planeamento e Finanças  6.150.000 6.150.000 

TOTAL  65.025.000 50.025.000  15.000.000
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Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

6 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

6.1 – Investigação, Inovação, 

Capacitação e Competitividade 
63.574.230 38.711.167  24.863.063

6.2 – Desenvolvimento 

sustentável, biodiversidade e 

alterações climáticas 

Nota: as ações 6.2.2, 6.2.4, 

6.2.5 e 6.2.16 foram alvo de 

análise por parte da CAPADS 

39.469.029 10.809.884  28.659.145

6.3 – Infraestruturas públicas 

de apoio ao sector produtivo 
17.797.714 10.401.731  7.395.983

TOTAL  120.840.973 59.922.782  60.918.191

 

Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

7 – Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar 

7.1 – Controlo, Inspeção e 

Gestão 
3.712.412 3.712.412 

7.2 – Infraestruturas de Apoio 

às Pescas 
9.760.464 9.760.464 

7.3 – Frota e Recursos Humanos  4.082.195 4.082.195 

7.4 – Produtos da Pesca e da 

Aquicultura 
2.904.325 2.904.325 

7.5 – Regimes de Apoio e 

Assistência Técnica do Mar 

2020 

16.210.000 1.210.000  15.000.000

7.8 – Escola do Mar  1.207.460 1.207.460 

TOTAL  42.049.666 27.049.666  15.000.000
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Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

10 – Transporte, Turismo e Energia 

10.5 – Promoção de 

Desenvolvimento Turístico 
22.258.693 10.580.064  11.678.629

10.6 – Sustentabilidade do 

destino turístico 
2.515.226 2.515.226 

10.7 – Qualificação do Destino  4.001.694 4.001.694 

10.8 – Infraestruturas e 

Equipamentos Portuários e 

Aeroportuários 

64.788.018 12.870.576  51.917.442

10.9 – Gestão dos Aeródromos 

Regionais  
3.500.000 3.500.000 

10.10 – Serviço Público de 

Transporte Aéreo e Marítimo 

Inter‐ilhas 

177.923.323 177.923.323 

10.11 – Dinamização dos 

Transportes 
651.536 651.536 

10.12 – Coesão Territorial – 

Transportes 
6.525.633 6.525.633 

10.13 – Recuperação dos 

Efeitos da Intempérie Lorenzo 
36.000.000 36.000.000 

TOTAL  318.164.123 254.568.052  63.596.071
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Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

11 – Juventude, Emprego, Comércio e Indústria 

11.3 – Comércio e Indústria  3.420.000 3.420.000 

11.4 – Apoio ao 

Desenvolvimento das Empresas 

Artesanais 

732.800 732.800 

11.5 – Gestão e Promoção da 

Marca Açores 
2.050.000 2.050.000 

11.6 – Apoio ao Consumidor  100.000 100.000 

11.7 ‐AJEmCIA – Apoio à 

Juventude, Emprego, Comércio, 

Indústria e Artesanato 

Nota: a ação 11.7.1 e 11.7.2 

foram alvo de análise por parte 

da CAS 

197.000 197.000 

TOTAL  6.499.800 6.499.800 
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Objetivos / Programas 
Investimento 

Público (€) 
Plano (€) 

Outros Fundos 

(€) 

12 – Obras Públicas, Transportes Terrestres e Comunicações * 

12.1 – Construção de Estradas 

Regionais 
24.776.640 24.776.640 

12.2 – Reabilitação de Estradas 

Regionais 
9.040.493 9.040.493 

12.3 – Construção, Ampliação e 

Remodelação de Edifícios 

Públicos 

3.195.264 3.195.264 

12.4 – Integração Paisagística 

de Zonas Adjacentes às ER 
641.386 641.386 

12.5 – Recuperação dos Efeitos 

da Intempérie Lorenzo 
3.891.645 3.891.645 

12.6 – Execução do Plano de 

Recuperação e Resiliência 
3.511.200 3.511.200 

12.7 – Sistemas de Transportes 

Terrestres e Segurança 

Rodoviária 

3.769.481 3.080.281  689.200

12.8 – Sistemas de Informação 

e Infraestruturas de Suporte 
8.738.736 8.738.736 

12.9 – Cibersegurança e 

Segurança da Informação 
58.660 58.660 

12.10 – Redes Públicas e 

Tecnologias de Comunicação 
202.604 202.604 

12.11 – Laboratório Regional de 

Engenharia Civil 
1.154.847 1.154.847 

12.20 – SRADR – Infraestruturas 

públicas de apoio ao sector 

produtivo 

970.000 970.000 

12.21 – SRMP – Infraestruturas 

de Apoio às Pescas 
313.246 313.246 

TOTAL  60.264.202 59.575.002  689.200
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*  Importa  referir  que  o  Programa  12  espelha,  em  ações  especificas,  as  obras  públicas  das 

diferentes  áreas  governamentais,  tendo  as  respetivas  Comissões  Especializadas  analisado 

aquelas a que se inserem no âmbito das suas competências. 

No dia 31 de março de a Comissão procedeu às audições dos Membros do Governo. 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL: 

O Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural considera que, no que respeita o 

AGRORURAL, que existem duas perspetivas e várias atitudes, perspetivas de planeamento e de 

orientação para o presente em que considera ser fundamental o apoio imediato aos produtores 

de agro alimentos na Região por via daquilo que é consequência da pandemia que está a assolar 

também os  produtores,  aproveitando  para  reconhecer  o  papel  também  dos  produtores  de 

alimentos,  que,  nesta  pandemia,  se mantiveram  a  produzir  de  tal modo  que  as  cadeias  de 

abastecimento  nunca  fraquejaram,  ou  seja,  a  população  teve  sempre  alimentos,  porque 

também houve pessoas a produzi‐los todos os dias. 

Por  outro  lado,  refere  uma  atitude  no  sentido  de  aumentar  a  capacidade  dos  produtores 

acederem aos apoios dos fundos comunitários e uma conjugação do presente e do futuro que 

apresenta várias atitudes, uma delas para diminuir a dependência alimentar externa, porque o 

objetivo é ser uma região produtora de alimentos, uma região que aposta na sustentabilidade, 

na agro sustentabilidade, isto é, que seja viável e durável.  

Segundo o Secretário Regional, a sustentabilidade significa ser viável, ou seja, os produtores 

terem  lucro  nas  suas  explorações  e  que  seja  viável  conjugando  isso  com  vários  fatores, 

nomeadamente os edafoclimáticos. 

O Governante acrescentou que é preciso de ter uma atitude de perspetiva no conhecimento 

sobre  a  conquista  de  novos  mercados  e  a  afirmação  dos  atuais.  Sem  os  mercados  não 

conseguimos ter uma atitude exportadora. Isso é fundamental para aquilo que se produz na 

região. 

Acrescentou que é preciso ter uma atitude no conhecimento da formação dos preços, entre 

quem produz e quem consome, sendo essencial conhecer esses elos da cadeia, identificando 

quem fica eventualmente com a fatia de leão.  

Depois é preciso  ter uma atitude  inclusiva, ao encontro aos preços  justos e uma atitude de 

contrariar o despovoamento e o envelhecimento que assola as nossas ilhas. 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CE|10 

Para além disso, o Secretário Regional acredita que, neste âmbito do presente e do futuro, já 

deram  início  a  um  conjunto  de  ações  que  considera  fundamentais  para  esta  mesma 

sustentabilidade e para que esta região seja produtora de alimentos.  

Referiu que existe uma ação denominada Geobio Ocidental, que é, no fundo, a reconversão 

para o modo de produção biológico, até porque existe uma posição comunitária que aponta 

2050  como  meta  para  mudar  o  modo  de  produção  convencional  em  modo  de  produção 

biológico e, adiantando que iam começar esta mudança pelas Flores e pelo Corvo. 

Disse ainda ter neste Plano: 

 Uma ação denominada Economia Circular na Agricultura, ou  seja, uma nova 

economia que reutiliza os subprodutos, os produtos finais, voltando a introduzi‐

los na cadeia económica.  

 Uma ação para Agricultura Familiar dos Açores, que consideramos fundamental 

manter essa matriz produtiva.  

 Uma  ação  denominada  Agroruralidade  por  Ilha  para  conhecer  as 

potencialidades e as fragilidades dos agroalimentos, mas também dos modos 

de produção de maneira a que se possa fazer um planeamento dos défices e 

dos excessos e também criar aqui a complementaridade regional. 

 E  uma  ação  denominada  fileira  do  leite  formação  dos  preços,  que  está 

obviamente  inscrita  no  Plano  de  maneira  individualizada  para  este 

conhecimento dos preços. 

Depois,  no  âmbito  dos  fundos  comunitários,  o Governo  reforçará  o  POSEI,  na  componente 

Regional, em cerca de 6,3 milhões de euros, tal como se reforça as medidas agroambientais, a 

agricultura biológica e o apoio ao rendimento e resiliência da atividade agrícola. 

Segundo  o  Governante,  estas  são medidas  que  estavam  fechadas  para  novos  produtores  e 

voltaram a abrir as candidaturas, que decorrem até ao dia 14 de maio.  

Para  além  disso,  o  apoio  ao  rendimento  e  resiliência  da  atividade  agrícola  em  zonas 

desfavorecidas,  informou que o Governo voltou a  repor os prémios que tinham descido em 

2018, sendo também reforçado a inovação e qualificação das explorações. 

Depois referiu que a administração regional detém muitas áreas que deveriam passar para a 

iniciativa  privada,  acrescentando  que  o  papel  da  Administração  Regional  é  um  papel  de 

fiscalização, de controle e de propor legislação. 
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Acrescentou que o Plano de Investimentos para agricultura e desenvolvimento rural prevê um 

total de investimento público de 121 milhões de euros, sendo que 59,9 corresponde a fundos 

investidos  diretamente  pela  região  autónoma  dos  Açores  e  60,9  milhões  de  fundos 

comunitários. Para além disso, junta‐se aqui o plano de recuperação e resiliência onde se prevê 

37 milhões de euros, sendo que 30 milhões de euros financiados pelo instrumento recuperação 

e resiliência e 7 milhões pelo esforço regional. 

Dentro  deste  Plano  o  Governo  identificou  três  ações  fundamentais:  os  apoios  diretos  à 

recuperação resiliência das empresas agrícolas e agroalimentares, os apoios diretos e indiretos 

às empresas agrícolas e o investimento público na restauração da Rede Regional de abate, mais 

em concreto o matadouro de São Jorge, matadouro de S. Miguel do Pico e do SERCLA em São 

Miguel. 

O Deputado Bruno Belo considera, tal como admitiu o Secretário Regional, que é importante 

que  haja  rendimentos  e  sustentabilidade  do  ponto  de  vista  ambiental  e  rendimento  nas 

explorações.  

Disse ainda que um dos grandes aspetos que poderá dar alguma consolidação financeiras às 

explorações é a previsibilidade, quer do preço dos produtos, mas também quer nos apoios a 

receber e que este aumento de 6,2 milhões de euros para colmatar os rateios para 2021, é uma 

boa notícia, explicando que apesar da grande instabilidade, os agricultores todos os dias têm 

que sair de casa para ir trabalhar para as suas explorações e obviamente obter rendimento, mas 

também produzir alimentos para as pessoas. 

O  Deputado  congratulou‐se  também  pelo  facto  de  o  Governo  perceber  que  as  ilhas  são 

diferentes,  incluindo as condições edafoclimáticas e que, por isso, seria necessário caminhar 

para  modelos  de  produtividade  diferentes,  formas  de  produção  também  diferentes, 

considerando  a  experiência  piloto  das  Flores  e  Corvo muito  positiva  e  uma  resposta  a  essa 

pretensão. 

O Secretário Regional disse que, efetivamente, havia um esforço do orçamento Regional em 

alocar mais 6,3 milhões de euros ao POSEI e isto irá permitir que os produtores recebam, em 

termos de prémios e em termos de apoio, quer de âmbito animal, quer de âmbito vegetal, igual 

valor. 

Referiu que não podia contribuir para que exista medo e incerteza dos agricultores em exercer 

a sua atividade agrícola na Região Autónoma dos Açores, considerando que a administração 

regional tem que anunciar o que vai efetivamente pagar e, portanto, é nesse sentido que os 

prémios estão anunciados e vão ser pagos na medida daquilo que são anunciados.  
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No entendimento do Governo, os agricultores devem ter a segurança para fazer a sua previsão 

de pagamentos e a gestão da sua empresa do modo correto. 

Concordou com o Deputado,  reconfirmando que as explorações agrícolas devem ter  lucro e 

para se obter lucro cabia também ao Governo contribuir para isso, defendendo que é preciso 

haver o aconselhamento técnico multifuncional e é preciso haver o conhecimento da formação 

dos preços. 

Referiu que uma questão muito importante é a geografia e que exercer a atividade agrícola não 

era igual em todas as ilhas, dando a conhecer que existia uma legislação para a insularidade e 

para a dupla insularidade, através da majoração dos apoios, no entanto anunciou a intenção 

daquela  Secretaria  em apresentar  ao  Parlamento Açoriano uma  legislação que  reconheça  a 

tripla insularidade, justificado pelo facto de existirem grandes diferenças da atividade agrícola 

entre as ilhas, nomeadamente nas condições de acesso aos fatores de produção. “Ser um jovem 

agricultor na Ilha das Flores é muito distinto de ser o jovem agricultor na Terceira ou em São 

Miguel. Uma exploração agrícola na  ilha das Flores não tem as mesmas oportunidades nem 

possibilidades de acesso aos mercados nem transportes do que tem outras ilhas. E, portanto, é 

preciso reconhecer efetivamente essa tripla insularidade”, referiu o Secretário Regional.  

Depois acrescentou que havia um calendário de pagamentos, no âmbito do Programa POSEI e 

que prevê a 30 de abril  já um rateio, ou seja, um corte de 22% no pagamento aos produtos 

lácteos, informando que o Governo irá reduzir este corte de 22% para 0% e, portanto, quando 

informou  da  existência  de  um  reforço  orçamental  já    transferido  para  o  IFAP,  organismo 

pagador, precisamente para evitar este corte e, portanto, a 30 de abril todos os prémios vão 

ser pagos sem cortes. 

O Deputado Carlos Silva perguntou, relativamente ao Programa de Recuperação e Resiliência, 

se  tinha  sido  alterado  alguma  coisa  em  termos de  ação  e  de  estratégia  face  ao que  estava 

definido pelo Governo anterior ou se mantém exatamente como estava.  

Perguntou  também,  relativamente  ao  Programa de  Recuperação  e  Resiliência,  quais  são  os 

objetivos  e  as  metas  definidas  pela  Secretaria  Regional  da  Agricultura  no  âmbito  destes 

incentivos.  

Depois,  perguntou,  na  sequência  de  afirmações  na  exposição  inicial  do  Governante,  se  as 

privatizações  desejadas  de  serviços  públicos  tinham  alguma  implicação  ao  nível  de 

despedimento de funcionários públicos ou de dispensa, porque parecia haver um esvaziamento 

de alguns serviços que eram prestados e garantidos aos agricultores de forma gratuita e que 

agora passarão a ser prestados por outras entidades, podendo‐se antever que serviços gratuitos 
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passem a ser pagos e que acabará por representar um custo adicional para os produtores da 

Região. 

Disse ainda, haver da sua parte uma preocupação com os funcionários públicos porque, quer o 

Secretário da Agricultura, quer os outros membros do Governo têm dito, de forma recorrente, 

que a Região tem funcionários públicos a mais, pelo que se impõe uma posição do Governo. 

Por  fim  perguntou  quantos  estudos  é  que  estão  a  decorrer  neste momento  no  âmbito  da 

Secretaria, porque semana após semana tem‐se assistido ao anúncio de elaboração de novos 

estudos, umas vezes para a carne, outras para o leite ou ainda para outro sector em particular. 

Relativamente ao instrumento de recuperação e resiliência, o Secretário disse que encontrou 

um plano desajustado das necessidades e daquilo que era a clarificação por parte da União 

Europeia sobre esse mesmo programa.  

Admitiu a existência de um programa, mas não era um programa de acordo com as obrigações 

para a recuperação e resiliência deste setor, esclarecendo que a União Europeia foi exigindo 

outro tipo de instrumento e outro tipo de ação, portanto, o que existia estava desajustado. 

Depois, relativamente à questão da  iniciativa privada, esclareceu que existia nos serviços da 

administração regional, no âmbito da agricultura, um desaproveitamento das pessoas que lá 

estão, exemplificando o exemplo de muitos técnicos a fazer candidaturas aos agricultores. Nos 

últimos  10  anos  tem  sido  assim,  garantido  que  não  ia  haver  despedimentos,  antes  pelo 

contrário,  vai  haver  o  reaproveitamento  da  capacidade  de  conhecimento  dessas  mesmas 

pessoas  nos  serviços,  através  da  motivação,  empenhamento  e  dedicação  à  causa  pública, 

cabendo  à  administração  regional,  neste  caso  à  agricultura,  o  controle,  a  fiscalização  e  a 

experimentação.  

Relativamente aos estudos, o Governante afirmou que, desde a tomada de posse, só tinham 

iniciado um estudo, que é o estudo do leite, dando a conhecer que tinha encontrado um estudo 

na Secretaria sobre o leite que, no seu entendimento, não reflete a verdadeira necessidade de 

se conhecer esta problemática. 

O Deputado Carlos Silva referiu que a palavra transparência é muito apregoada, mas quando se 

lê os documentos que foram aqui apresentados que estão hoje em discussão não só daquela 

Secretaria, faltam explicações para as diversas ações. 

Disse ainda ter ficado preocupado com a explicação no que diz respeito aos aumentos de custos 

para os agricultores, porque tinha explicado que as alterações que pretende implementar na 

Secretaria  poderia  implicar  um  aumento  de  custos  e  que  as  empresas  prestadoras  desses 
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serviços podem concorrer a fundos comunitários e que, por essa via, eventualmente podia não 

haver aumento do custo, mas que isso não estava garantido.  

Recordou que o Secretário Regional tinha dito que os serviços, que eram prestados de forma 

gratuita aos agricultores açorianos, vão passar a ser prestados por empresas, que podem ter 

financiamento comunitário ou não por essas ações e que esse financiamento pode não ser a 

100%, o que não é nada de bom, tendo em conta que o setor que enfrenta dificuldades e que 

um aumento de custos diretos e  indiretos nos fatores de produção e nos serviços que eram 

essenciais ao desenvolvimento das suas atividades acaba por ser uma contradição face àquilo 

que tem sido anunciado de forma recorrente.  

Disse  ainda  que  o  Secretário  tinha  dado  a  entender  que  não  existiam  campos  de 

experimentação  na  região, mas  isso  não  é  verdade,  porque  existem  e  em  várias  ilhas  e  os 

benefícios que eles já trouxeram para os agricultores são enormes e são conhecidos por todos, 

pedindo que isso fosse clarificado, nomeadamente quantos existem e áreas de aplicação.  

E por  fim, perguntou,  relativamente ao estudo que anunciou da Agroruralidade, qual o  seu 

custo e prazo estimado para a sua conclusão. 

O  Deputado  João  Costa  começou  por  dizer  que,  nestas  audições  e  nas  outras  comissões, 

nenhum membro do Governo afirmou que ia despedir funcionários públicos, nomeadamente 

na audição do Secretário das Finanças foi dito que a administração pública não podia continuar 

a crescer como tinha crescido e não necessariamente nem tão pouco nem parecido com “ia 

despedir funcionários públicos”. 

O Secretário Regional, a esse propósito, apresentou um exemplo prático de como não vai haver 

custos  para  os  agricultores:  “a  elaboração  dos  processos  de  candidaturas,  por  parte  dos 

agricultores, o IFAP, organismo pagador da União Europeia, paga um X por candidatura. Qual é 

que é a nossa intenção? Transferir esse serviço para grupos de jovens ou associações agrícolas 

e em vez do IFAP pagar ao Governo Regional, paga às associações e a esses jovens e não há 

custo nenhum para os agricultores. Portanto é o Governo Regional que deixa de receber este 

pagamento e passa para os agricultores, associações agrícolas”, referiu. 

 Sobre  a  experimentação,  o Governante  esclareceu  que  o  que  existe  é  uma  competição  de 

experimentação sem nada de palpável e que os serviços de ilha fazem pouca experimentação 

ou nenhuma, já a Universidade dos Açores fazia alguma experimentação. 
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Considerou que existia três entidades a fazer alguma experimentação, mas nada em concreto 

e objetivo, reafirmando a necessidade de se criar campos de experimentação, porque o que se 

está a fazer não se chega a conclusão nenhuma. 

Relativamente à questão do estudoy,  referiu que a ação está  com 5300 € para este ano da 

Agroruralidade por ilha e que a ideia do Governo é para o ano voltar a ter o mesmo montante 

e logo se verá se poderá avançar, porque se quer algo profundo, transversal, verdadeiramente 

conhecedor desta problemática, identificando potencialidades e fragilidades. 

O  Deputado  Carlos  Silva  lembrou  que  tinha  perguntado  quais  eram  os  campos  de 

experimentação que existem na nossa região e isso não foi explicado, perguntando também 

qual era o prazo para a conclusão do estudo da Agroruralidade. 

O Deputado Rui Martins considerou que o Plano apresenta medidas bastante abrangentes em 

várias  áreas  do  setor  agrícola  e  agroalimentar  e  é  dado  uma  tónica  à  sustentabilidade  e  à 

autossuficiência  agroalimentar,  como  é  exemplo  o  projeto  FRUTIS,  perguntando,  face  aos 

processos de candidatura e depois à distribuição de fundos, se estava confiante que não vai, 

acontecer o que aconteceu no passado, por exemplo no empreendedorismo agrícola, em que 

abriram avisos de 4 milhões de euros e depois as candidaturas são muito superiores e não há 

verbas, como aconteceu o VITIS em que houve antecipação dos fundos e agora como é que se 

vai processar os apoios nessa área.  

Também perguntou, relativamente à agricultura biológica que tem uma verba inscrita no valor 

de 1,3 milhões de euros, se considerava esta uma base sólida para atingir as metas europeias. 

O Secretário Regional, relativamente à agricultura biológica, referiu que o esforço orçamental 

de 2015 a 2020 para a agricultura biológica foi de 831.384 euros e que para o ano 2021 será de 

600 mil euros e o ano 2022 600 mil euros, o que dá um 1,2 milhões de euros. 

Relativamente  à  questão  do  VITIS,  o  Secretário  lamentou  profundamente  que  o  executivo 

anterior tenha vendido o programa VITIS. “Nós temos um ofício do anterior Secretário Regional 

à Ministra da Agricultura a prescindir dos 4 milhões de euros para 2021 em troca de 600 mil 

euros para cobrir as candidaturas no ano 2020”, referiu.  

No que se refere aos avisos, reconheceu ter um problema interno, referindo que o último aviso 

do investimento cofinanciado, de fundos comunitários, abriu no valor de 4 milhões de euros e 

que entraram candidaturas no  valor de 18,8 milhões de euros  e por  isso  iam acrescer  14,4 

milhões de euros para salvaguardar os investimentos que entraram neste âmbito. 
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Relativamente ao programa de FRUTIS, reconheceu a sua existência, mas considera‐o, pouco 

ambicioso, acrescentando que não se sabe qual é a quantidade de fruta que entra na região e 

qual é a quantidade de fruta que sai da região, por isso vai reformular o programa. 

O  Deputado  Nuno  Barata  considerou,  relativamente  ao  FRUTIS,  que  não  se  sabe  quanto 

importamos, mas sabia que exportávamos zero. A título de exemplo referiu que importávamos 

6 toneladas de abacate e que tínhamos capacidade para produzir esse mesmo valor só numa 

ilha dos Açores e acrescentou que  importávamos 40  toneladas de  citrinos,  ressalvando que 

estava bastante satisfeito com mudança de paradigma neste programa. 

O leite é outra preocupação, na ótica do Deputado, mas apontou para um reforço no incentivo 

ao  associativismo  de  5  milhões  de  euros.  “Ora  um  dos  problemas  da  fileira  do  leite  é 

precisamente o excesso de corporativismo, que tem levado os produtores dessa região, aqueles 

que  cegamente  seguem  o  Governo,  principalmente  o  Governo  anterior,  e  seguem  as 

corporações,  a  endividarem‐se  para  produzir  intensivamente  um  produto  de  baixo  valor 

acrescentado que depois entregam nas fábricas e que os transformam em produtos de mais 

baixo  valor  acrescentado  ainda”,  perguntando  o  que  pretende  fazer  para  mudar  este 

paradigma.  

Referiu que a “sustentabilidade tem de ser de facto um desígnio desta região, caso contrário 

cairemos  outra  vez  no mesmo  problema  que  caímos  com  o  leite.  Cairemos  com  a  carne  e 

cairemos nos outros produtos todos”.  

Sobre  a  ação 6.1.11,  que presumia  ser dirigida  à dinamização dos mercados,  o que,  na  sua 

leitura, faz todo o sentido, mas pergunta se isso é apenas para funcionamento do IAMA e se 

este  instituto vai mudar de facto o paradigma e fazer uma dinamização dos mercados ou se 

continuará apenas a ser um gestor de matadouros. 

O Secretário Regional afirmou que o programa FRUTIS precisa de conhecer melhor o que entra 

e o que sai, porque é preciso saber qual é o nosso grau de autossuficiência alimentar para se 

poder direcionar a legislação para melhor orientação produtiva e a melhor vocação agrícola, 

que é diferente de orientação produtiva.  

Relativamente à questão do leite referiu que não há reforço.  

Relativamente  à  questão  do  IAMA,  referiu  que  para  ter  negócio  e  sucesso  económico  é 

necessário  ter  uma  via  de  saída  de  produtos,  afirmando  a  necessidade  de  procurar  novos 

mercados, nomeadamente para os produtos qualificados IGP e DOP. 
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O Deputado Carlos  Furtado quis  saber quais  as orientações deste governo para a produção 

agrícola, a concertação da produção agrícola, que considera determinante para o sucesso dos 

agricultores,  porque  não  havendo  uma  devida  concertação  das  produções  entende  que 

poderemos  estar  aqui  a  cair  no  problema  que  é  caricato  da  nossa  Região  há muitos  anos, 

defendendo a presença do estado, principalmente nos primeiros tempos, para criar algumas 

regras do mercado. 

Chamou a atenção para as verbas inscritas, quer para a formação preços da fileira do leite, quer 

também nas iniciativas para potenciar o sector vitivinícola, que, no seu entender são demasiado 

baixas para as expectativas que se tem em torno desses sectores.  

O  Secretário  Regional  adiantou  que  a  questão  da  concertação  da  produção  passa  pelo 

planeamento  e  orientação produtiva  para  evitar  os  tais  excessos  daí  ser  importante  criar  o 

conhecimento  por  ilha  dessas  mesmas  produções,  depois  constituir  a  complementaridade 

regional, para assim criar também o mercado interno.  

A  formação  dos  preços  e  a  questão  da  vitivinicultura  e  das  verbas  escritas  por  limitações 

legislativas explicou que o orçamento só vai ser aprovado em finais de abril e publicado em 

maio, portanto quase metade do ano já lá foi, no entanto reconhece que este é um ano limitado 

em termos de execução relativamente ao orçamento. “Vamos ter praticamente 6 meses e essas 

questões não se compadecem e 6 meses correm muito depressa, mas para o orçamento de 

outubro já vai ser diferente”, concluiu. 

O Deputado Pedro Neves começou por dizer que, e em termos de economia, se estava a falar 

de “valor acrescentado, valor acrescentado, valor acrescentado”.  

O Deputado referiu que vê, no geral, uma mentalidade de produzir em quantidade como se 

fossemos  um  país  do  tamanho  da  França  ou  Alemanha.  Alertando  que  temos  que  ser 

inteligentes e optar pelo produto de valor acrescentado, ou seja, qualidade. 

Disse que é necessário promover a fruta, porque já a tivemos no passado e que podemos voltar 

a ter, não uma monocultura, mas vários tipos de fruta, nomeadamente algumas frutas tropicais, 

com valor acrescentado bastante elevado dentro do mercado.  

Relativamente  às metas  da  agricultura  biológica,  afirmou  já  vinha  alertando  para  o  atraso, 

mostrando a sua satisfação pelo investimento inscrito no plano, mas, no seu entendimento, é 

preciso mais, não só para atingir as metas europeias, mas porque se sabe que a agricultura 

biológica vai crescer. 
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Relativamente às Flores e o Corvo e em termos de economia, pergunta se não vamos ter um 

problema, neste caso sobre a balança comercial interna, se não vamos ter algumas ilhas que 

estão apenas a produzir um produto e depois continuamos com o mesmo problema neste caso 

não temos uma diversificação de produtos. 

Não  seria melhor  também  alargar  um  pouco mais  o  leque  nessas  ilhas  e  não  ficarmos  tão 

fechados apenas em alguns produtos. 

Relativamente  às  alterações  climáticas  disse  que  iríamos  pagar  uma  fatura  económica 

extremamente  elevada,  se  não  tivermos  algumas  ferramentas  no  presente  e  no  futuro 

imediato. 

Perguntou  se  existe  alguma  medida  relativamente  a  pecuária,  sabendo  que  à  partida  a 

quantidade  de  animais  que  nós  temos  é  bastante  elevada  tendo  em  conta  aquilo  que  nós 

conseguimos suportar,  tanto em termos de água como em termos de terreno, perguntando 

ainda se tinha propostas para minimizar o impacto das alterações climáticas. 

O Secretário disse que a sua Secretaria dava importância ao problema das alterações climáticas, 

nomeadamente aos recursos não renováveis que estão a desaparecer. 

Referiu  ainda  que  para  2021  e  2022,  além da  agricultura  biológica  e  do  incremento  de  1,2 

milhões de euros, tem uma outra medida agroambiental e clima que também vai ter um reforço 

e que tem a ver com a extensificação pecuária, admissão do número de animais por hectare. 

“Nós queremos que uma das promoções dos nossos produtos agroalimentares tenham muito 

a ver com essa sustentabilidade, de bem estar e do solo, ou seja, os consumidores têm que ter 

a consciência que nós respeitamos os animais e o sítio onde produzimos e o solo, porque o solo 

arável está a desaparecer, o senhor sabe isto até melhor que eu”, afirmou o Governante. 

Relativamente ao produto único, diz que é antes o multiproduto, sendo certo que o Governo 

não vai impedir que ninguém produzir o que quer, contou que recentemente tinha prestado 

declarações sobre o novo perímetro do ordenamento agrário na Graciosa, que vai ser criado, 

vincando que, para além dos estudos em termos de infraestruturas, água, eletricidade e luz, é 

preciso  redefinir  a  vocação  produtiva  e  isto  depende  muito  da  capacidade  do  solo  e  das 

condições climáticas.  

Deputado Marco Costa  começou por  dizer  que,  aquando da discussão do programa do 13º 

Governo dos Açores, o Governante tinha avançado com o compromisso referente à constituição 

do Instituto da Vinha e do Vhinho dos Açores.  
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“Já em julho de 2020 o anterior Secretário tinha declarado publicamente a intenção de avançar 

e  que  todo  o  trabalho  técnico  estava  completo,  seguindo,  digamos,  normalmente  para 

aprovação em conselho de Governo. Ora nós não encontramos até o momento qualquer nota 

dessa aprovação do DRL que levaria a constituição do Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores 

e, portanto, as duas questões que coloco ao senhor Secretário é o que é que encontrou sobre 

este processo e qual é o desenvolvimento que prevê para 2021”, questionou o Deputado. 

O  Deputado  Francisco  César  começou  por  dizer  que  as  declarações  do  Secretário  Regional 

padecem de uma contradição insanável, porque não é possível termos um orçamento melhor 

do que o anterior e ao mesmo tempo queixarmo‐nos da pesada herança.  

O Deputado entende também ser difícil aceitar que o Secretário Regional diga que este PRR não 

é bom para os Açores, quando se sabe que não foi feita nenhuma proposta de alteração dos 

Açores ao PRR, sabendo‐se, também, que poderia tê‐lo feito. 

“Também, permita‐me que lhe diga o seguinte: este orçamento não é um orçamento para 6 

meses. Este é um orçamento para o ano de 2021. Irá enquadrar não só os 6 meses que ai vêm, 

como os 6 meses anteriores”, referiu. 

De seguida disse que o Presidente da IROA referiu que havia uma desigualdade de tratamento 

em  relação  aos  seus  investimentos,  ou  seja,  que  havia  ilhas  que  beneficiavam  mais  de 

investimento do que outras, perguntando que ilhas que têm investimento que não deveriam 

ter. 

Quando tomou posse, segundo o Governante, havia de facto um trabalho primário que tinha e 

que teve que ser aperfeiçoado para ser mais ajustado e adequado àquilo que se pretende, como 

se pretende fazer no Instituto da Vinha e do Vinho, clarificando que ficará sediado no Pico.  

Relativamente ao VITIS, afirmou que a sua falta está a atrasar o desenvolvimento da área, quer 

no Pico, quer principalmente na Graciosa porque não tiveram essa possibilidade devido ao facto 

de ter ficado bloqueado o ano passado porque o Governo anterior trocou 4 milhões por 600 mil 

euros. 

Respondendo  ao  Deputado  Francisco  César,  afirmou  que  não  havia  contradição  nenhuma 

caracterizando a herança como má em termos de conhecimento, em termos de planeamento, 

em termos de atuação.  

Relativamente ao Programa de Recuperação e Resiliência, disse que podia enviar os dois, o que 

encontrou e o que foi feito, esclarecendo que entre um e outro não havia comparação. 
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Sobre a questão do IROA, referiu que o Presidente da IROA esteve muito bem nessa resposta, 

até porque não havia investimento a mais, havia, sim, investimento a menos.  

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DO MAR E DAS PESCAS: 

O Secretário  Regional  do Mar  e  das  Pescas  começou  por  fazer  a  apresentação  para  depois 

suscitar pedidos de esclarecimentos.  

No  plano  para  2021,  na  Secretaria  Regional  do  Mar  e  das  Pescas,  no  Programa  Pescas, 

Aquicultura e Assuntos do Mar, a verba inscrita é de 42 milhões de euros, dos quais 20,9 são 

provenientes de fundos regionais e 21.1 milhões de fundos comunitários. 

Para  o  Projeto  7.1  ‐  Controlo,  Inspeção  e  Gestão,  estão  destinados  3,7  milhões  de  euros, 

repartidos por 8 ações. 

170 mil euros para o controlo e inspeção (ação 7.1.1), 30 mil para a formação e sensibilização 

(7.1.2),  163 mil  para  o  reforço da  capacidade de  vigilância  e  gestão  eletrónica  (7.1.3)  e  1,2 

milhões para a Gestão Sustentável das Pescas e Aquicultura (7.1.4). Nesta ação estão incluídos 

diversos projetos de investigação, iniciados na anterior legislatura com diversos departamentos 

e institutos (cerca de 550 mil euros) e a gestão dos navios de investigação, cerca de 680 mil 

euros. Valores mais significativos. 

Para a ação 7.1.7, assume particular relevo o Programa Nacional de Recolha de Dados, existindo 

um  protocolo  com  a  Lotaçor,  no  âmbito  das  obrigações  decorrentes  do  PNRD  Açores,  em 

particular a aquisição de exemplares para recolha de dados biológicos, a aquisição de serviços 

de observadores científicos em embarcações da frota e para os portos de pesca (133 mil euros) 

e  a  contratação  de  prestação  de  serviços  para  o  desenvolvimento  da  base  de  dados  do 

programa. 

Uma nova ação surge neste plano e prende‐se com o Cluster do Mar (7.1.8), com uma dotação 

de 1,5 milhões de euros. 

84 mil para a construção de um novo navio de investigação e 1,4 milhões para a construção do 

Tecnopolo Martec. 

No Projeto 7.2 – Infraestruturas de Apoio às Pescas, envolve 9,7 milhões de euros. 

A  Ação  Portos  da  Região  (7.2.1),  a  mais  relevante,  com  8,8  milhões  de  euros,  concentra 

despesas correntes de manutenção dos portos de pesca, os apoios concedidos às associações 

do  setor  e  outras  entidades,  incluindo  juntas  de  freguesia  (para  manutenção  e  gestão  de 

portos), uma verba de mais de 400 mil euros para o pagamento de juros de mora decorrentes 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CE|21 

de atrasos no pagamento de faturas relativas à empreitada de ampliação do Porto de Pesca de 

Rabo de Peixe e da Empreitada de Melhoramento do Porto da Povoação, tendo em setembro 

último a SRMCT recebido notificação judicial avulsa.  

O contrato Programa com a Lotaçor no âmbito da gestão e exploração dos portos de pesca 

absorve 7,6 milhões de euros. 

Existe ainda 313 mil euros para o Porto do Topo. 

Em relação ao Porto da Madalena,  (511 mil euros, ação 7.2.3), os valores correspondem ao 

pagamento  de  trabalhos  já  realizados,  atendendo  a  que  a  obra  já  se  encontra  em  fase  de 

finalização. 

No projeto 7.3, Frota e Recursos Humanos, com 4 milhões de euros, as maiores fatias vão para 

o Regime de Apoio à Frota de Pesca Local e Costeira, tendo sido apresentadas, à data limite de 

31 de dezembro de 2020, 34 candidaturas. 

Para a ação 7.3.5 – Fundopesca e Regime Excecional Covid‐19, estão destinados 1.4 milhões de 

euros,  valores  correspondentes  ao  regime  que  se  encontra  a  pagamento  e  ao  primeiro 

acionamento do Fundopesca. 

Na ação 7.3.6, Formação e capital humano, com 883 mil euros há o contrato com a Lotaçor 

(pagamento de diversos colaboradores da empresa que prestam serviço na DRPescas), e 515 

mil euros para a ADFMA – Escola do Mar. 

Na ação 7.3.7,  com 681 mil euros, a maior dotação vai para a empreitada de adaptação da 

antiga casa dos pescadores, na Horta, para instalação dos serviços da IRPescas. 

O  Projeto  7.4,  Produtos  da  Pesca  e  Aquicultura,  inclui  os  apoios  ao  funcionamento  das 

associações  do  setor  (910  mil  euros),  e  na  ação  7.4.2  –  Produção,  transformação  e 

comercialização  dos  produtos  da  pesca  e  da  aquicultura,  900  mil  euros  para  o  Regime 

suplementar do Plano de Compensação e um milhão de euros para a Santa Catarina. 

O Projeto 7.5, Regimes de Apoio e Assistência Técnica do Mar 2020, com 16,2 milhões de euros, 

onde apenas 1,2 milhões  saem do orçamento da  região, destina‐se à operacionalização dos 

fundos ao abrigo daquele programa comunitário. 

O Deputado Rui Martins perguntou se a Secretaria iria manter os programas de apoio à tomada 

de decisão, nomeadamente o PNRD, o Programa de Observação de Pesca nos Açores (POPA), 

no  fundo  manter  essas  parcerias  que  são  muito  profícuas  no  apoio  à  tomada  de  decisão. 

Relativamente ao navio Arquipélago e à  lancha Águas‐Vivas perguntou se  têm condições de 
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navegabilidade para os cruzeiros de investigação e se tem confiança que é desta vez que vamos 

ter  efetivamente  um  polo  investigação  e  desenvolvimento  e  ver  concretizados  alguns 

investimentos em aquacultura. 

O  Secretário  Regional  disse  que,  relativamente  aos  projetos,  estes  eram  para  prosseguir 

porquanto se desenvolvem por vários anos, esclarecendo que todos os projetos que existem na 

área das pescas são todos eles, praticamente todos eles, projetos de duração multianual e nesse 

sentido o que a Região faz é segui‐los durante o seu período de vigência.  

Quanto ao navio Arquipélago e tendo em conta que a idade do navio este está em fim de vida 

operacional, pois cada vez que se mexe além de se gastar muito dinheiro em grande reparações, 

nem  sempre  se  consegue  fazer  os  cruzeiros  que  eram  suposto  fazer‐se,  nomeadamente  ao 

Condor, em que houve realmente interrupção não só devido a essa situação mas também por 

causa  do  Covid‐19  e  por  também  falta  de  condições  do  próprio  navio,  lembrando  que  a 

intervenção  que  se  fez  recentemente  num  estaleiro  no  Continente  foi  mais  no  sentido  de 

prolongar a vida do que fazer grandes reparações porque os orçamentos eram proibitivos.  

Referiu que o navio oceanográfico, e tendo em conta o que foi decidido e a seu ver muito bem, 

seria um dos investimentos da Região no Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, nesta 

expectativa a vida útil do navio Arquipélago vai ser prolongado enquanto isso for possível na 

esperança de vir o novo navio.  

Relativamente a um centro de investigação de excelência, um investimento considerável, pensa 

que se não for através da dita “bazuca”, será muito complicado de outro modo. 

O Deputado Rui Martins lembrou que faltou aqui abordar a formação na fileira da pesca e da 

Escola do Mar, que visam dotar o setor de melhores capacidades e recursos que permitam um 

crescimento económico mais sustentado, perguntando se a Escola do Mar vai mesmo abrir à 

formação nesta fileira. 

O  Secretário  Regional  referiu  que,  de  facto,  a  formação  de  marítimos  tem  sido  uma  das 

principais revindicações do setor, por isso vai‐se dar início à formação no início do mês de abril 

aquela formação base em termos de segurança e em termos de suporte básico de vida, enfim 

aquilo que é  reputado como essencial para serem por exemplo emitidas as autorizações de 

embarque  

O Deputado Jaime Vieira começou por dizer que este orçamento está a dar importância ao que 

o  setor  necessita,  que  apesar  vigorar  sensivelmente  até  outubro,  depois  haverá  um  novo 

orçamento com novo investimento que Secretaria Regional das Pescas, o que só demonstra que 
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este novo Governo está efetivamente com outro tipo de capacidade para investir num sector 

que muitas vezes foi o parente pobre da governação anterior.  

Neste  sentido,  acha  que  questões  fundamentais  e  essenciais  como  por  exemplo  da 

sustentabilidade das próprias espécies piscícolas a formação e o rendimento dos pescadores 

estão bem vincados nesse orçamento e que a partir desta altura estamos perante um novo 

paradigma, no que às pescas diz respeito nos Açores.  

Disse que o PSD, em anos anteriores, vem defendendo a ideia de que deveria haver uma forma 

descentralizada  da  Escola  de Mar  e  defendendo  uma  parceria,  por  exemplo,  com  a  escola 

profissional  da  Ribeira  Grande  que  está  sediada  em  Rabo  de  Peixe,  perguntando  se  via  a 

hipótese de criar uma parceria com a escola profissional da Ribeira Grande. 

Relativamente  ao  Fundopesca,  perguntou  com  seriam  feitas  as  candidaturas,  se  serão 

candidaturas anuais ou de outro modo porque sempre defenderam que a compensação aos 

pescadores deve chegar o mais rapidamente possível a estes.  

O Secretário Regional, relativamente ao funcionamento da Escola do Mar em parceria com a 

escola profissional da Ribeira Grande, disse nada ter a opor, porque em termos de ativos aquele 

concelho tem grande expressão e nessa medida e sem prejuízo daquilo para que a Escola do 

Mar foi devidamente pensada e estruturada para proceder à formação pelas ilhas, pelo facto 

de ter oficinas todas contentorizadas é possível deslocar as oficinas, tendo sido tudo pensado 

no sentido de haver descentralização.  

Relativamente ao Fundopesca foi tomada a decisão de o repensar já no Conselho Geral de Pesca 

do dia 20 de janeiro do corrente ano, havendo consenso em todo o setor na necessidade de 

proceder a uma revisão.  

Quanto aos Portos de Pesca da Região reconhece que há urgência de intervir em alguns portos 

nomeadamente e alguns em que a atividade está muito condicionada. 

O Deputado Mário Tomé começou por felicitar o Secretário Regional porque está a seguir uma 

estratégia que já vem do Governo anterior. 

Referiu  que  não  pode  concordar  da  existência  de  um  novo  paradigma  porque  houve  uma 

estratégia definida e que isso está explanado neste e, referindo‐se à formação, recordou que 

na última legislatura foi dada formação a mais de 1.140 pescadores muitos deles com recurso 

à escolarização. 

Queixou‐se de não ter ouvido, da parte do Governante, questões que tenham a ver com as 

áreas marinhas protegidas e a gestão dos recursos piscícolas.  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CE|24 

Perguntou quais os investimentos previstos no projeto 7.5 e de que forma está a assegurado o 

investimento nas obras de beneficiação e reabilitação do Entreposto Frigorífico da Madalena e 

a data prevista para o início dos trabalhos e por fim que informasse o que tem disponível sobre 

as  intervenções  a  realizar  nos  portos  de  pescas  que  foram  fustigados  e  danificados  pela 

passagem do furacão. 

Secretário Regional responde que, relativamente a aquele montante a que se refere do projeto 

7.2.1,  trata‐se  de  investimentos  nas  infraestruturas  de  apoio  às  pescas,  nomeadamente  de 

fornecimentos de água luz, apoios associações, entre outros. 

O Deputado Carlos Furtado perguntou se, para este Governo, a aquicultura será um setor de 

atividade que poderá ter futuro na Região. 

O  Secretário Regional,  respondeu que,  em  relação  à  aquicultura,  é  um dos  setores  em que 

Governo Regional pretende implementar na área das pescas, mas com os cuidados devidos em 

termos  sustentabilidade  e  de  garantia  de  que  realmente  não  há  desequilíbrios  em  termos 

ambientais.  

O  Deputado  Pedro  Neves  considerou  que  a  aquicultura  não  é,  nem  nunca  foi  o  futuro, 

perguntando que tipo de fiscalização é da nossa competência, porque, no seu entendimento, 

temos falta de fiscalização e falta de ferramentas para fiscalizar o nosso mar imenso que temos 

a obrigação de proteger. 

O  Secretário  Regional  começou  por  reconhecer  que  existiu,  no  anterior  e  neste  Governo, 

preocupações com a fiscalização, dando a conhecer que desde 2016 tinha sido implementado 

vigilância eletrónica, nomeadamente um sistema de videovigilância de áreas costeiras, como 

um efeito dissuasor significativo, reconhecendo, no entanto que, para cumprimento também 

da Política Comum de Pescas esse esforço não tem sido o suficiente. 

O Deputado Paulo Gomes, referindo‐se a uma verba destinada à construção uma infraestrutura 

de apoio aos pescadores para preparação de aparelhos de pesca, dignificando assim o trabalho 

de quem faz a pesca o seu sustento e fazer face a uma lacuna há muito tempo identificada numa 

freguesia com forte tradição piscatória, como é a freguesia de São Mateus, perguntou quais os 

timings  para a concretização deste tão importante projeto, perguntando ainda se a formação 

prevista  irá  resolver  de  vez  os  casos  das  pessoas  que  tem  estado  impedidos  exercer  a  sua 

atividade normal de pescador devido as suas limitações escolares. 

O Deputado Mário Tomé começou esta nova intervenção dizendo que não havia falta de meios 

controle da frota comunitária e, referindo‐se à frota espanhola, disse que todas as embarcações 
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estavam munidas com o sistema que o Monicap, havendo também a obrigação de todos os 

capitães de navios fazer o registo das capturas, lembrando que nunca se permitiu, por outro 

lado,  a pesca de arrasto. 

Perguntou se existe, da parte do Governo, a intenção de continuar com o programa de abate 

de embarcações e de artes visando reforçar a sustentabilidade dos recursos. 

O Deputado Paulo  Silveira,  referindo‐se  à Caldeira  de  Santo Cristo,  perguntou o que está  a 

pensar fazer para acudir aos problemas daquela lagoa. Em relação à fábrica de Santa Catarina, 

empresa fundamental em termos sociais e económicos para S. Jorge, o que pensa fazer. 

O Secretário adiantou que  foi encontrado um terreno em São Mateus que Região pretende 

adquirir por forma a que os pescadores possam montar os aparelhos num espaço com algumas 

condições fora dos limites do porto e da via pública.  

Relativamente à formação, disse que havia a necessidade de proceder a uma dupla certificação 

por forma que, sem deixarem de exercer a atividade, possam completar os estudos necessários 

para a emissão da carta de marítimo.  

Relativamente  à  Caldeira  de  Santo  Cristo,  entende  ser  urgente  intervencionar  devido  ao 

assoreamento, explicando que esta situação não é nova, mas que se tem agravado e, portanto, 

neste momento e o que está previsto, além do estudo, é, no imediato, abrir a zona de permite 

entrada das águas do mar. 

Relativamente à questão de Santa Catarina, maior empregador de São  Jorge e  fundamental 

para a economia da ilha, este Governo aposta na manutenção de postos de trabalho. 

O Deputado José Ávila,  relativamente ao anúncio deste Governo de revisão do Fundopesca, 

lembrou que o último regime do fundo pesca foi fruto de um amplo consenso nesta Assembleia 

e que  tinha  como objetivos um consenso alargado,  com a participação nesses  trabalhos de 

todos os partidos e chegou‐se a um objetivo, ou seja, torná‐lo mais célere e mais justo. 

Na ação 7.3.5 o Fundopesca está  junto ao regime excecional covid‐19 e pediu ao Secretário 

Regional  para  explicar  qual  a  razão  de  ficar  assim  e  também  se  consegue  decompor  este 

número de maneira que consiga perceber qual é o valor para o Fundopesca e qual é o valor 

para o regime excecional do covid‐19. 

Secretário Regional afirmou que para o Fundopesca estariam, se não estava em erro, 300 mil 

euros, sendo o restante destinado a compensação extraordinária. Relativamente à revisão do 

funcionamento do Fundopesca disse que era uma reivindicação do setor.  
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DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DOS TRANSPORTES, TURISMO E ENERGIA 

O Secretário Regional começou por fazer uma apresentação das linhas fundamentais do Plano 

para este ano. 

Segundo o Governante, a questão da acessibilidade afeta, de forma crítica, a competitividade e 

o  desenvolvimento  socioeconómico  dos  territórios  insulares  e  ultraperiféricos,  pois  é  a 

capacidade  da  mobilidade  de  pessoas  e  bens  que  potencia  a  dinamização  das  transações 

económicas, o que se traduz no incremento da competitividade das empresas e na melhoria 

das condições de vida das pessoas. 

É  facto  assumido  que,  nos  Açores,  os  transportes  têm  um  impacto  transversal  em  toda  a 

economia  regional,  sendo  fundamentais  para  o  vigor  económico  e  comercial  da  Região  e 

assumem uma importância fulcral na sua coesão territorial e social. 

Atendendo a que é difícil conceber um crescimento económico forte, criador de empregos e de 

riqueza, sem um sistema de transportes eficaz, que permita tirar pleno proveito do mercado 

interno e do efeito da globalização do comércio, pretende‐se implementar uma política robusta 

de investimentos na área dos transportes. 

Nesse âmbito, e no que diz respeito ao transporte aéreo, o governo assume como totalmente 

prioritário “salvar a SATA”.  

Neste sentido, e indo ao encontro ao Plano de Reestruturação apresentado pela SATA junto da 

Comissão Europeia, proceder‐se‐á a um aumento de capital já no corrente ano. 

Pretende‐se ainda fixar novas obrigações de serviço público, com a implementação da Tarifa 

Açores  para  residentes,  que  permitam  alavancar  a mobilidade  dos  açorianos,  a  frequência, 

previsibilidade e a estabilidade no transporte, tanto de pessoas como de mercadorias. 

Em  relação  às  infraestruturas  aeroportuárias,  serão  estabelecidos  mecanismos  de  apoio  à 

recuperação  das  empresas  instaladas  na  Aerogare  Civil  das  Lajes  (ACL),  assim  como  às 

operadoras aéreas em resposta à pandemia Covid‐19, contribuindo phara a retoma e eficiência 

do transporte aéreo, um dos principais motores de desenvolvimento económico. Serão criados 

instrumentos para promover e facilitar os investimentos das empresas que prestam serviços de 

assistência em escala no aeroporto, quer em instalações, quer em equipamentos, permitindo 

que estas possam aumentar a sua capacidade de resposta aos operadores, em condições de 

segurança. Pretende‐se rever o sistema de taxas aeroportuárias da ACL, diretamente ligadas ao 

utilizador final, estabelecendo equidade entre empresas e passageiros de e para a todas as ilhas 
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da  Região  e  otimizar  a  utilização  do  novo  terminal  de  carga  operacionalizando  o  seu 

funcionamento com as empresas e entidades.  

Para o aumento da resistência e correção do pavimento na placa de estacionamento “Charlie” 

e melhoramento das infraestruturas adjacentes, em 2021 deverão ser adquiridos os terrenos 

sob gestão da ACL, à República, permitindo à Região fazer os investimentos necessários. 

O  Governo  Regional  irá  prosseguir  com  outras  intervenções  necessárias  para  permitir  o 

melhoramento da operacionalidade e segurança dos aeródromos regionais. 

Já no domínio dos transportes marítimos pretende‐se dar continuidade ao serviço público de 

transporte marítimo  de  passageiros  e  viaturas  inter‐ilhas,  através  de  obrigações  de  serviço 

público, bem como melhorar as acessibilidades e frequências às ilhas de menor dimensão, com 

vista a um eficaz movimento de carga. 

Ao  nível  das  infraestruturas  portuárias,  tendo  em  vista  aumentar  os  seus  índices  de 

produtividade e de segurança, prosseguir‐se‐á com obras de reperfilamento do cais ‐10 (ZH) e 

repavimentação do terrapleno do porto de Ponta Delgada, de construção da rampa 1 ro‐ro e 

ferry  e  obras  complementares  de  abrigo do  porto  de Pipas,  de  requalificação do porto das 

Poças,  de  construção  do  terminal  marítimo  de  passageiros  do  porto  de  S.  Roque  e  de 

requalificação das oficinas do armazém e do edifício das operações portuárias do porto da Praia 

da Vitória, bem como a aquisição de um rebocador para o Porto de Ponta Delgada. 

No  âmbito  dos  investimentos  decorrentes  dos  prejuízos  causados  pelo  furacão  Lorenzo, 

pretende se dar continuidade à proteção de emergência ao terrapleno portuário e cais a ‐5 (ZH) 

do  porto  das  Lajes  das  Flores,  à  construção  de  ponte‐cais  no  porto  das  Lajes  das  Flores,  à 

reparação do molhe do porto das Lajes do Pico, à reparação de danos no porto da Madalena, à 

reparação do manto de proteção e do edifício polivalente do porto das Pipas  em Angra do 

Heroísmo e à reparação dos molhes dos portos comercial e de recreio de Vila do Porto, bem 

como  lançar  novos  procedimentos  para  projetos  em  fase  de  desenvolvimento,  como  a 

reconstrução e requalificação do porto das Lajes das Flores, a reparação dos danos no porto 

das Pipas e Marina de Angra do Heroísmo, a reparação do cais comercial,  redes técnicas do 

porto de Ponta Delgada e marina e a reparação dos danos na marina, cais comercial e edifícios 

do porto da Horta. 

Em 2021, é também intenção deste governo, proceder à elaboração dum estudo relativo ao 

ordenamento e proteção da orla marítima do cais do Pico, bem como dum estudo relativo à 

necessidade de construção dum novo porto de mercadorias de Ponta Delgada. 
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O Governo pretende em 2021 iniciar o projeto relativo à construção dum museu da aviação 

açoriana e atlântica. 

Noutra  vertente,  relacionada  com  a  pandemia  Covid‐19,  pretende‐se  atribuir  um  apoio  à 

empresa Portos dos Açores, S.A. destinado a compensar a perda de receitas decorrentes das 

medidas  extraordinárias  tomadas,  designadamente  a  isenção  do  pagamento  de  taxas  nos 

portos, com vista a combater os efeitos desfavoráveis causados na atividade económica e na 

vida das empresas. 

O Deputado Miguel Costa começa por dizer que faltava alguma transparência na desagregação 

destas  ações  é  que  leva  a  que  sejam  colocadas  aqui  algumas  questões  que  julgo  serem 

necessárias esclarecer, porque efetivamente transparece pouco desses documentos o que se 

vai realizar, tem uma ação muito genérica e acabamos por saber mais através da comunicação 

social do que propriamente daquilo que resulta deste documento. 

Relativamente á aquisição do  rebocador para Ponta Delgada eu  julgo  ter percebido que  faz 

parte daquela ação 10.8.10, com 8,9 milhões, pergunta se tem fundos comunitários, se já foi 

feita  a  reprogramação  no  âmbito  do  Compete  2020  relativamente  ao  Porto  Ponta Delgada 

integrando assim o valor de cerca de 7 milhões para aquisição de rebocador  

Depois  dando  continuidade  aos  processos  que  estavam  em  curso  que  já  vinham  de  trás  e 

referindo‐se ao anuncio do Governante sobre o terminal marítimo de passageiros do Porto da 

Praia da Vitória pediu que esclarecesse se se trata de reabilitação do atual terminal ou se é o 

novo terminal de cruzeiros cujo estudo prévio está concluído e relativamente às intervenções 

em edifícios no Porto da Horta  pede para descrever os edifícios. 

Pergunta também se não prevê avançar com a requalificação do Porto da Horta e quanto ao 

Porto da Madalena e às obras que identifica como necessárias para a mitigação dos problemas 

com as algas no Porto Velho pediu para explicar que tipo de intervenção é essa. 

Relativamente ao Porto de Vila do Porto e aqui a faço duas perguntas: na descrição da página 

159 que o apoio ao investimento a realizar no Porto e Marina de Vila do Porto, destacando‐se 

o projeto para reforço do manto de proteção do molhe da Marina e dragagens, mas, segundo 

o Deputado, estas intervenções estão previstas no âmbito Lorenzo e é estranho que só o Porto 

de Vila do Porto esteja aqui nesta descrição sendo no âmbito das candidaturas ao Compete 

2020,  até  porque  logo  mais  à  frente,  no  projeto  10.13,  tem  as  reparações  da  intempérie 

provocada pelo Lorenzo, sinalizando que, mais uma vez, estamos perante uma forma pouco 

transparente,  porque  não  identifica  quais  são  as  intervenções  que  vão  ser  realizadas  neste 

âmbito. 
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Relativamente  ao  projeto  Recuperação  dos  Efeitos  da  Intempérie  Lorenzo,  dotada  com  36 

milhões, perguntou a que portos se destinavam. 

Depois fez também uma referência aos apoios financeiros a frota de tráfego local, perguntando 

quais os apoios, se eram os que estavam previstos na legislação anterior ou se houve alguma 

alteração. 

Relativamente ao Aeroporto do Pico, que tem cerca de 2 milhões de euros para a aquisição da 

viatura de combate a incêndio e para Avac e perguntou se não havia valor para, pelo menos, o 

projeto de ampliação da pista do aeroporto do Pico. 

Relativamente às perguntas informou que, as que conseguir dar resposta agora, iria fazê‐lo, as 

que não conseguisse comprometia‐se a fazê‐las chegar à Comissão antes do debate e a votação 

do Plano.  

Relativamente à primeira, responde afirmativamente, dizendo que a aquisição do rebocador 

será feita com recurso a fundos comunitários. 

No  que  se  refere  aos  terminais,  quer  o  Terminal  Marítimo  na  Praia  da  Vitória,  quer  as 

intervenções no Porto da Horta, quer as obras no Porto da Madalena, quer as obras no Porto 

de Vila do Porto, informou que consegue enviar os detalhes ainda antes da debate e votação 

do Plano 

No que  se  refere à questão dos apoios  financeiros ao  tráfego  local,  confirmando não haver 

apoios novos,  confirmando que existem aqueles apoios aludidos e portanto os Parece  já  se 

candidataram, a Empresa Barcos do Pico estão em processo de candidatura, havendo ainda 

verbas disponíveis para os TMG, se estes entenderem fazê‐lo. 

Relativamente  ao  Aeroporto  do  Pico,  o  que  está  na  descrição  é  exatamente  aquilo  que 

pretendemos, portanto, este ano não há oportunidade para fazer nenhuma intervenção nem 

decidir nada relativamente à questão da pista. Pedimos ao projetista que fizesse uma avaliação 

do projeto no sentido de aferir face às novas aeronaves que podem vir a estar disponíveis. 

O Deputado António Vasco Viveiros começou por afirmar que este Plano estava profundamente  

condicionado por uma situação que tem a ver com aquilo que é o esforço de compensação à 

SATA, que representa cerca de 170 milhões de euros que representam cerca de 22% das verbas 

do  Plano  e  representam  65%  do  Capítulo  10,  ou  seja,  das  verbas  que  estão  sob  a 

responsabilidade da Secretaria dos Transportes, Turismo, ou seja, há aqui uma fatura que tem 

a ver com erros do passado relativamente aquilo que foram os prejuízos da SATA, que em 8 

anos perdeu 260 milhões de euros. 
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Há expectativa que os níveis de execução sejam elevados, aliás, segundo o Deputado era uma 

exigência que já vem do passado, recordando aqui pareceres dos Conselhos de Ilha sobre Planos 

com  essa  preocupação,  haviam  anúncios,  mas  depois  as  taxas  de  execução  eram  baixas, 

retirando o caso de 2018 em que a taxa ultrapassou os 83%  

Perguntou,  em  função daquilo  que  são os  verbos  inscritas  nas  várias  ações,  se  da parte  do 

Secretário Regional havia a consciência da capacidade de execução do Governo, se, no fundo, 

podemos esperar uma elevada taxa de execução. 

Relativamente à transparência, o Deputado refere que não subscreve o que disse o Deputado 

Miguel Costa, porque a maneira como os documentos são apresentados e depois sujeitos a 

pedidos de esclarecimentos. 

Perguntou em que data a Tarifa Açores entrava em vigor e se tinha ideia da verba executada da 

qualificação do turismo em 2020. 

Relativamente à qualificação do destino, com uma verba de 4 milhões de euros, o Deputado 

perguntou se sabia qual a execução deste projeto em 2020.  

O  Secretário  Regional  afirmou  que  contava  ter  elevadas  taxas  de  execução  do  Plano  2021, 

principalmente nas obras marítimas, porque o ano passado foram feitos estudos e projetos e é 

natural que a execução passe para este ano. 

Relativamente à Tarifa Açores, o Governante afirmou que tem havido um grande esforço para 

montar este processo e que estão em condições de a lançar no dia 1 de junho. 

Relativamente à qualificação do turismo, o Secretário referiu que no ano passado existiam 4,4 

milhões de euros e que tinham sido executados 2,3 milhões de euros. 

O  Deputado  Bruno  Belo,  referindo‐se  à  Ilha  das  Flores,  disse  que  está  sujeita  a 

constrangimentos  no  seu  abastecimento,  designadamente  no  transporte  marítimo,  devido 

àquilo que aconteceu em outubro de 2019. Foi feito um aluguer de um navio para abastecer as 

Flores, adaptado às circunstâncias que nós temos. A pergunta que lhe faço é, tendo em conta, 

que  o  contrato  de  aluguer  tem  um  prazo  de  vigência  até  30  de  junho,  qual  a  intenção  do 

Governo relativamente à renovação, prorrogação deste contrato ou da celebração de outro. 

O  Deputado  Rui  Anjos  referiu  que  o  setor  turístico  está  completamente moribundo  e  que 

precisa urgentemente de orientação,  liderança, estratégia e planeamento, e ao contrário do 

que  o  senhor  António  Vasco  disse,  em  termos  de  cabimento  orçamental,  a  realidade  é 

completamente  diferente,  e  constata‐se  por  um  lado  o  sentido  de  retoma,  de  alavancar  a 

economia e constato que o orçamento para este ano tem um cabimento nesta área de menos 
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aproximadamente  60%,  querendo  dizer  que  há  uma  grande  redução  do  investimento  no 

turismo, ou seja, na promoção e desenvolvimento do turismo.  

Referiu ainda que nos anos mais difíceis, o ano passado estivemos completamente fechados, 

refém  de  mercados  que  não  foram  trabalhados,  e  neste  momento  o  paradigma,  ou  a 

circunstância é completamente diferente. Neste sentido, perguntou se para este Governo este 

setor continua a ser prioritário. 

O Deputado Paulo  Silveira  começou por  focar  importância  que  tem para  a nossa Região os 

transportes marítimos de passageiros e viaturas inter‐ilhas, nomeadamente no grupo Central, 

mais propriamente às  ilhas do triângulo, sendo fundamental que ele sirva todas as  ilhas dos 

Açores. Manifestou uma preocupação, que tem sido agora recorrente, infelizmente, em relação 

à linha verde, que faz a ligação Horta – Madalena – Velas, que, com alguma frequência, tem 

sofrido cancelamentos devido, muitas vezes, a condições climatéricas adversas, mas mais que 

os cancelamentos por vezes é a forma que os mesmos são transmitidos.  

Por isso pediu para se abordar e melhorar essas situações, de questionar em relação à empresa 

que  faz  esse  serviço,  se  com  esses  cancelamentos,  que  trazem  constrangimentos  quer 

económicos, quer sociais às populações, saber se Governante já pediu algum esclarecimento à 

administração em relação aos cancelamentos e a forma como os mesmos são transmitidos e, 

caso já tenha alguma resposta, se podia dizer alguma coisa sobre esse assunto. 

O Deputado José Ávila aproveitou a oportunidade para pedir ao Governante para continuar a 

acarinhar  projeto  de  produção  de  energia  híbrida,  que  consta  de  um  sistema  inovador  de 

produção de energia na Graciosa, que acha ser um projeto de futuro e que projeta a Graciosa.  

Relativamente ao programa 10 enunciou algumas dúvidas, entre a anteproposta e a proposta, 

houve  uma  verba  que  desceu  significativamente,  relativamente  à  Graciosa.,  que  é  a 

sustentabilidade  do  destino  turístico.  Entretanto  a  promoção  e  desenvolvimento  turístico 

também houve uma alteração, mas neste caso para mais. Estamos a falar aqui de 702 mil euros, 

mas o que se consta no terreno e quando se contacta com promotores de eventos desta ordem, 

o que lhes é dito, pela Direção Regional do Turismo, é que não há verbas nestes projetos de 

promoção e desenvolvimento do turismo na Graciosa, o que não deixa de ser uma pena porque 

ao longo dos últimos anos tem se feito alguns eventos que tem impacto a nível mundial e que 

tem, de alguma maneira, trazido benefícios para aquela ilha.  

Relativamente  à  questão  da  comparação  entre  a  proposta  e  anteproposta,  há  aqui  uma 

diferença muito grande e é tudo à conta do serviço público de transporte aéreo e marítimo para 

a Graciosa, onde estão previstos 10, 4 milhões de euros. No orçamento para 2020, prevendo‐
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se a chamada linha amarela do transporte marítimo, a verba era cerca de metade. Perguntou 

qual é o significado desta alteração.  

Ainda  relativamente  à  ação 10.8.10,  que  tem uma  verba  total  de  8,8 milhões  de  euros,  do 

orçamento 1,3 milhões de euros é a aquisição de diversos equipamentos e outras obras nos 

Portos e Marinas. Pediu para ser  informado que Portos e que marinas estão  incluídas nesta 

rubrica ou nesta ação.  

Relativamente ao porto da Graciosa, há uma verba alocada de 149 mil euros e tem a ver com 

apoio ao investimento a realizar no porto e marina destacando‐se o estudo de ordenamento 

do porto e gare de passageiros e a dragagem do porto, perguntou que marina era esta. 

O  Deputado  Carlos  Furtado  perguntou  vem  no  sentido  de  saber  se  aquele  valor  que  está 

previsto  para  as  obrigações  do  serviço  público  de  transportes  regionais  se  é  um  valor  que 

tendencialmente se vai manter ao longo desta legislatura ou se está previsto algum mecanismo 

que no fundo coordene os transportes inter‐ilhas, no sentido de criar economia de escala, no 

sentido até de uma utilização mais homogénea durante todo o ano, permitindo que desta forma 

se  possa  reduzir  aquilo  que  é  o  valor  pago  por  todos  os  açorianos,  relativamente  a  essas 

obrigações de serviço público de transportes regionais.  

O  Secretário  Regional  disse  que  a  questão  do  navio  Malena,  conduzida  através  do  fundo 

regional de  coesão, mas  transmitiu é que de  fato no mês passado deu  instruções ao  fundo 

regional de coesão para tratar da renovação do contrato com o Malena, em moldes legalmente 

possíveis.  

Relativamente  à  questão  colocada  pelo  Deputado  Rui  Anjos,  considerou  que,  de  facto,  o 

turismo é um sector prioritário para este Governo, e, portanto, independentemente das verbas 

que possamos alocar ao sector nesta área, é um sector  importante de captação de  receitas 

externas, é um sector importante para que através dele  consigamos obter ou captar recursos 

que  precisamos  para  outras  coisas  que  não  temos  e,  portanto,  ninguém  tem  dúvidas 

relativamente a isso.  

Relativamente à questão colocada pelo senhor deputado Paulo Silveira, no plenário tivemos 

conhecimento, de facto, que tinha havido naqueles dias dificuldades com as ligações à ilha de 

São Jorge, tivemos o primeiro contacto com a administração da Atlanticoline, no sentido de 

ajustar a sua forma de comunicar e o tempo em que o fazia de forma às pessoas não terem os 

transtornos de ir para o cais à espera daquilo que não vai aparecer  
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Relativamente  às  questões  da  Graciosa,  de  facto  algumas  delas  talvez  possa  dar  resposta 

imediata  e  as  que  não  conseguir  darei mais  tarde.  Para me  facilitar  a  localização,  uma  das 

questões ligadas aos eventos posso transmitir que, de fato, em muitas ilhas foram dadas outras 

prioridades que não estes eventos culturais, se é que eram destes que se tratavam, e, portanto, 

achamos que era mais adequado alocar os recursos a outras áreas em que havia mais certezas 

do que nestas. 

Relativamente à questão do ponto 10.8.10, referiu que já tinha aqui feito uma descrição do que 

é  que  estava  envolvido  e  repetiu:  “Aquisição de diversos  equipamentos  e  outras  obras  nos 

Portos e Marinas, são obras de dragagens dos portos de São Roque do Pico, Velas de São Jorge, 

Praia da Graciosa e Vila do Porto, bem como a aquisição de diversos equipamentos para os 

portos,  nomeadamente  de  um  rebocador  para  o  Porto  de  Ponta  Delgada,  do  empilhador 

telescópio para o Porto de Ponta Delgada, de dois empilhadores de gás de 3 toneladas e meia 

para  o  Porto  de  São  Roque,  um  trator  e  trela  portuária  para  o  Porto  de  São  Roque,  e  um 

empilhador de gás para o Porto das Velas. E acresce ainda um trator e trela portuária para o 

Porto da Horta”.  

Relativamente ao ponto 10.8.18, estudo de reordenamento do Porto e Gare de passageiros da 

Graciosa,  trata‐se  do  projeto  relativo  a  dragagens  do  Porto  da  Graciosa  e  o  projeto  para 

pavimentação do Cais do Porto da Praia da Graciosa. 

Relativamente  à  questão  colocada  pelo Deputado  Carlos  Furtado,  as Obrigações  de  Serviço 

Público de facto nós temos de dois tipos: no transporte aéreo e marítimo. 

Relativas ao transporte aéreo disse estar a trabalhar no que tocante ao transporte inter‐ilhas  

no sentido de fixar as novas obrigações que esperamos ter definidas até ao final desta semana 

e  têm  sempre  por  objetivo  o  servir  os  Açores  e  todas  as  ilhas  de  uma  forma  ponderada, 

equitativa e minimizar os custos para a Região que esse serviço acarreta. No que toca ao serviço 

público das ligações Açores‐Continente, tem sido a nossa luta, nas últimas semanas, é também 

a mesma coisa: estabelecer obrigações mínimas que sirvam os Açores e arranjar a compensação 

financeira que cumpra, ou que permita, que a  coesão  territorial  se  faça  sem ser através do 

endividamento  de  uma  companhia  aérea  público.  Portanto,  é  um  dos  problemas  que  nós 

herdamos e queremos ver se nós próximos tempos seja possível ultrapassar.  

Relativamente  às  obrigações  de  serviço  público  a  nível  de  transportes  marítimos,  entre  a 

metrópole e os Açores, é um assunto que temos em linha neste momento, ainda não temos 

resposta que possamos dar, portanto, em breve poderei ter alguma resposta. 
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O Deputado António Vasco adiantou que a questão da necessidade do reforço de verbas para 

a área do Turismo, que foi o sector que mais contribuiu para a nossa economia nos últimos 4 

anos e de facto aquilo que é importante para todos nós, aquilo que está orçamentado em 2021, 

mínimo é que se possa comparar com 2019, que são os dados que nós temos, referindo que 

estavam  orçamentados,  em  termos  de  dotação  prevista  17  milhões  de  euros  e  foram 

executados  13  milhões  de  euros  e  para  2021  estão  orçamentados  17  milhões  de  euros, 

portanto, há aqui uma verba ligeiramente superior. 

Perguntou  qual  o  valor  executado  no  conjunto  destas  três  áreas  de  desenvolvimento  do 

turismo, sustentabilidade do destino turístico e qualificação, em 2020.  

O  Deputado  Francisco  César  disse  que  é  ridícula  e  absurda  fazer  comparação  entre  o 

orçamentado e o executado e quem faz este tipo de afirmações esquece‐se que daqui a um ano 

provavelmente terá que fazer a mesma comparação.  

Afirmou que depois de uma hora de audição, de  turismo ouviu da boca do Secretário dizer 

basicamente que é um sector importante para trazer receitas para a Região, para trazer receitas 

externas para a Região, mas o sector do turismo é muito mais que isso.  

O turismo na Região, não é o principal sector, mas é um dos principais sectores de economia. É 

emprego, é desenvolvimento económico, é cultura, é todo um conjunto de áreas que merecem 

a atenção do Secretário do Turismo.  

Foi referido anteriormente que seria entregue um plano da Sata a Bruxelas de reestruturação 

da empresa,  também  foi  dito pelo Governo Regional  de que a  devolução dos  aumentos de 

capital social, considerados por Bruxelas ou que poderiam ser considerados como indevidos. 

Essa devolução deveria ser  feita antes do plano de reestruturação, da SATA ser entregue. A 

minha pergunta é se essa devolução foi feita e, tendo feita, se foi na sua totalidade. 

O  Deputado  João  Bruto  da  Costa  quis  fazer  um  esclarecimento  se  calhar,  ou  melhor,  um 

aprofundamento, que não ficou explicito, relativo aos eventos na ilha Graciosa, na pergunta e 

que aquilo que o senhor deputado José Ávila se estava a referir  são dois eventos muito em 

concreto  relativo  à  observação  de  Aves  e  de  mergulho  ou  fotografia  subaquática,  que  o 

promotor tentou obter junto da Direção Regional do Turismo, uma confirmação do interesse 

em apoiar o evento e, para além da confirmação, não conseguiu obter foi uma confirmação do 

apoio porque naturalmente ainda não  temos plano e orçamento aprovado para este ano e, 

portanto, penso que foi por isso que a Direção Regional do Turismo não se quis comprometer 

com a realização destes eventos e não ,como ficou depreendido daquilo que disse o Deputado 

José Ávila, que não havia interesse na realização desses eventos.  
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Pediu ao Secretário que clarificasse e não tanto a questão de naturalmente o Governo Regional 

não prever a realização do mesmo investimento para eventos de festividades ou de outro tipo 

de apoios, uma vez que estamos numa situação pandemia que previsivelmente impossibilitará 

essas realizações. 

Exortou o Governante a comparar execução com planeamento, porque até há determinadas 

ocasiões, ou situações, em que não se executando, não recebe depois até verba superior àquilo 

que foi o executado. Se de um ano para o outro a pessoa não executa, depois já não recebe o 

mesmo valor. E portanto, é muito bom comparar aquilo que é a capacidade de execução com a 

anterior  com  aquilo  que  é  a  determinação  de  execução  para  o  ano  seguinte  e  não  apenas 

inscrever  

Relativamente ao turismo, pediu um comentário, o que seria da Região Autónoma dos Açores 

se, independentemente da pandemia que estamos a atravessar, ainda hoje estivéssemos sem 

a  liberalização  de  algumas  rotas  do  espaço  aéreo,  como  alguns  deputados  defendiam  no 

passado. 

O Deputado Rui Martins referiu o que se  impõe que o Sr. Secretário diga se em alguma das 

rúbricas do investimento, na área dos transportes, estão inscritas verbas inferiores aos valores 

executados  anteriormente.  E  uma  vez  que  o  Sr.  Secretário  também  anunciou  a  abrir  esta 

audição, de que  iria começar primeiro pelos  transportes e depois pelo  turismo e porque  foi 

consensual, que fazíamos nós as questões e o senhor secretário assim ficava dispensado dessa 

abordagem inicial, que diga também se por um lado aquilo que já tinha referido, têm a ver com 

a diminuição da atividade cultural, que por sua vez a previsão deste investimento seria inferior 

logo também não  inscreveu essas verbas,  se há alguma verba das outras, que não essas do 

sector cultural, se também no turismo há alguma verba que esteja inscrita abaixo daquilo que 

têm  sido  as  execuções  anteriores.  “Ao  contrário  do  que  diz  o  deputado  Francisco  César, 

inscrições de milhões e execuções de tostões, poderão servir a alguém, mas certamente não 

servem os Açorianos”, concluiu o Deputado. 

O  Deputado  José  Ávila  afirmou  que  se  estava  a  falar  da  promoção  e  desenvolvimento  do 

turismo dos Açores e na Graciosa, não eram só aqueles dois eventos que o Deputado João Bruto 

da Costa referiu, são mais os eventos que se realizam que promovem o turismo fora da Região 

e que têm trazido resultados e se formos falar com os operadores turísticos da Graciosa isso é 

dito.  

Há 702 mil euros e a Região não está sem orçamento e lamentou que uma Diretora Regional 

tenha dito que não tem orçamento para determinado evento e a desculpa ser exatamente o 
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orçamento. Que diga assim “essas não  são as nossas opções, nós não queremos  realizar  as 

coisas por aí, não é o caminho que nós queremos”, mas agora dizer que não há orçamento 

quando nós estamos a ver aqui que há verbas para esse tipo de eventos não é correto. 

Perguntou se o Governo estaria na disposição de alterar a sua posição por ilhas como a Graciosa 

precisam  destes  pequenos  eventos  como  quem  precisa  de  pão  para  a  boca,  porque  o 

desenvolvimento dos Açores não se faz sem o desenvolvimento do turismo da Graciosa.  

O Secretário começou por dizer que tinha participado nessas reuniões, mas que esses assuntos 

seriam esclarecidos aqui por parte da tutela das finanças, pedindo para não duplicar qualquer 

tipo de esclarecimento sobre este assunto.  

Relativamente  à  segunda  questão  da  segunda  intervenção  do  Deputado  António  Vasco 

Viveiros, os dados que tem é que de facto na última revisão do plano do passado ano 2020, o 

turismo tinha 20 milhões de euros, nós temos 17 e a execução foram 15 milhões, portanto, 

temos margem suficiente para fazer mais do que aquilo que foi possível fazer no passado ano. 

Relativamente às questões colocadas e observações feitas pelo Deputado Bruto da Costa eu de 

facto  tenho  tido  conhecimento  de muitas  iniciativas  que  vinham  do  passado  e  que  tinham 

intenção de se repetir, incluindo as da Graciosa. “Sei que em muitas circunstâncias a resposta 

que tem sido dada é de que não é possível o compromisso no momento do pedido pelo facto 

de não  termos o plano e orçamento aprovado. Não  sei  se no caso destas duas  iniciativas a 

resposta  veio nesta  linha ou não, o  facto é que na maior parte dos  casos as  iniciativas que 

vinham do passado e que  têm ainda vitalidade para  se  continuar mantêm‐se em  linha  com 

valores semelhantes àqueles que vinham detrás”, referiu. 

DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DA JUVENTUDE, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGO: 

O Secretário Regional da Juventude, Emprego e Qualificação Profissional começou por dizer que 

ia dar nota das propostas estratégicas do Governo Regional na área do Comércio,  Indústria, 

Artesanato e também questão da Marca Açores e da Defesa do Consumidor, no fundo, aquelas 

que são as competências específicas da Comissão de Economia.  

Referiu que será dado especial ênfase aos grandes desígnios previstos no Programa do Governo, 

nomeadamente  no  que  se  refere  à  desmaterialização  dos  processos  e  simplificação  de 

procedimentos.  

Neste  aspeto,  o  Governante  adiantou  que,  muito  em  breve,  o  Executivo  apresentará,  no 

Parlamento Regional, para o processo  legislativo comum, uma proposta de DLR destinada à 
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simplificação do  regime de  licenciamento  industrial,  eliminando  também  taxas  referentes  à 

instalação de novos estabelecimentos bem como a modificação e ampliação dos existentes e, 

portanto. 

Deu  nota,  ainda,  que o Governo  estava  a  preparar  a  implementação do que  foi  deliberado 

relativamente ao apoio por via do COVID‐19, do apoio ao consumo dos produtos locais, quer os 

que  tenham  a Marca  Açores,  quer  seja  aqueles  que  por  via  da  deliberação  do  Parlamento 

Regional, nomeadamente na área de produtos hortofrutícolas  regionais comercializados por 

produtores locais com o número do produtor hortofrutícola e com uma majoração neste caso 

de 40% para aqueles que tenham IGP‐DOC e DOP, enquanto que para os restantes produtos 

será uma majoração de 30%. 

Para além disso, e na lógica de simplificar e desburocratizar, o Secretário Regional adiantou que 

vão desenvolver uma plataforma informática que vai possibilitar a desmaterialização. 

No âmbito do apoio do COVID, esclareceu que se tratava de dar seguimento ao decidido no 

Parlamento em relação aos produtos hortícolas e em relação à Marca Açores que  tem uma 

comparticipação de 30% ou, depois de publicado o DLR já aprovado, 40% para os produtos DOP, 

IGP e DOC, onde se prevê um investimento de cerca de 750 mil euros.  

Recordou, como já havia dado nota, que estavam a preparar uma plataforma digital de maneira 

a  que  essas  candidaturas  possam  ser  desmaterializadas,  prevendo‐se que,  em vez  de  3  a  4 

meses  que  leva  em  média  a  aprovação  e  o  pagamento,  estas  candidaturas,  através  desta 

plataforma, se consiga reduzir esse tempo para o mês a um mês e meio. 

Referiu  ainda que  estavam a  fazer o benchmarking  naquilo  que  se  fazia bem no âmbito da 

Direção Regional da Qualificação e Emprego, em termos de desmaterialização 

Deu nota, ainda, da disponibilização da plataforma informática no âmbito do regime de Livre 

Acesso e Exercício de Atividades Económicas dos Açores, constituindo‐se como um passo em 

frente desta desburocratização e desmaterialização.  

Referiu, também, que no subsistema de incentivos para a internacionalização, gerido no âmbito 

desta  Direção  Regional  do  Comércio  e  Indústria,  particularmente  na  medida  de  acesso  a 

mercados e que apoie, essencialmente, os custos de transporte das exportações, cuja previsão 

de investimento ronda os 2 milhões de euros.  

O Secretário Regional assinalou que, no âmbito da Marca Açores, pretende fazer uma reflexão 

sobre  a  estratégia  de  marca,  o  seu  posicionamento  no  mercado  e  alavancar,  depois,  essa 

estratégia. 
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Em  relação  ao  artesanato,  o  Governante  afirmou  ser  sua  intenção  fazer  do  Centro  de 

Artesanato dos Açores, o Centro de Artesanato e Design dos Açores, introduzindo uma visão de 

inovação, que se soma ao artesanato e a democratização de alguma forma do artesanato.  

Deu a conhecer que em 2020 houve um apoio não reembolsável destinado aos artesãos por via 

do COVID e que no Parlamento Regional, segundo sabia, existia uma proposta de resolução para 

se reintroduzir esse apoio, e que sendo aprovado no Parlamento, o Governo iria naturalmente 

cumprir.  

No global para o artesanato temos 732,8 mil euros. Referiu ainda que o Governo atual, tal como 

o anterior Governo, vai acompanhar o Centro de Arbitragem de Conflitos, o chamado CIMARA, 

projeto que a ACRA concorreu no âmbito do Orçamento Participativo Nacional e que venceu. 

DA AUDIÇÃO DA SECRETÁRIA REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES: 

No Plano Regional Anual da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações para o ano 

de 2021, prevê‐se, no Programa «Obras Públicas, Transportes Terrestres e Comunicações», uma 

dotação na ordem dos 93 milhões de euros, referiu a Governante. 

Referiu  que,  em matéria  de  Transportes  Terrestres,  para  além  das  ações  de  reabilitação  e 

beneficiação de diversas estradas regionais, com um investimento global de 9 milhões de euros, 

está ainda previsto um investimento de cerca de 3 milhões de euros no Sistema de Transportes 

Terrestres e Segurança Rodoviária. 

Quanto ao Sistema de Transportes Terrestres e Segurança Rodoviária destacam‐se as seguintes 

ações: 

•  Criação  de  novos  sistemas  inovadores,  no  sistema  de  transporte  coletivo  de 

passageiros,  implementando‐se, numa primeira  fase, um sistema de  informação ao público, 

com informação nas paragens e site na internet, e numa segunda fase, proceder‐se à evolução 

do sistema de transportes para um conceito de serviços de mobilidade, generalizável a todos 

os operadores e á Região, com a utilização de sistemas de bilhética. 

•  Apoio à implementação de novas tecnologias, no sector de táxi, de modo a contribuir 

para o incremento da modernidade e competitividade, o apoio ao funcionamento da central de 

radiotáxis 24 horas por dia na ilha de São Miguel, bem como o apoio aos profissionais do sector 

para fazer face à significativa perda de rendimentos resultantes da pandemia COVID‐19. 

•  Aposta  na  promoção  de  campanhas  de  segurança  rodoviária  na  Região  com  vista  a 

reduzir a sinistralidade rodoviária. 
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Com referência às Comunicações, está previsto um investimento de cerca de 9 milhões de euros 

em  Sistemas  de  Informação  e  Infraestruturas  de  Suporte,  Cibersegurança  e  Segurança  da 

Informação e Redes Públicas e Tecnologias de Comunicação. 

Neste âmbito, a Secretária Regional destaca as seguintes ações: 

•  Implementação de uma infraestrutura centralizada com dois polos de computação e de 

armazenamento  de  dados,  “datacenters”,  designada  como Azores  Cloud,  que  permitirá  um 

importante salto tecnológico, quer ao nível da resiliência e da redundância, quer das condições 

de eficiência, performance, segurança e gestão do licenciamento de software, dos utilizadores 

e das aplicações em exploração. A esta ação estão alocados cerca de 6 milhões de euros, no 

ano de 2021, sendo a mesma comparticipada em 85% por fundos comunitários no âmbito do 

PO 2020. 

•  Na  cibersegurança  e  segurança  da  informação  pretende‐se  assegurar  uma proteção 

eficaz contra as crescentes ameaças com origem no ciberespaço, através da implementação de 

políticas  adequadas,  de  investimento  na  formação  de  recursos  humanos  e  na  adoção  de 

soluções  tecnológicas  integradas  e  robustas.  Ainda  nesse  âmbito  estão  previstas  ações  e 

eventos  com  o  objetivo  de  promover  a  sensibilização  da  população  e  desenvolver  a  ciber‐

maturidade da comunidade. 

•  Promoção  e  acompanhamento  dos  principais  projetos  de  telecomunicações  e  da 

introdução de novas tecnologias no nosso país, dos quais se destacam a inovadora tecnologia 

5G  e  a  construção  do  novo  anel  de  cabos  submarinos  de  fibra  ótica,  o  novo  Anel  CAM, 

infraestrutura essencial que coloca os Açores na Europa e que confere à Europa uma verdadeira 

dimensão Atlântica. 

•  Participação no grupo de trabalho a nível nacional responsável por proceder à análise 

da  evolução  do  Serviço  Postal  Universal,  tendo  em  vista  a  definição  dos  critérios  da  sua 

concessão. 

Por fim, a Governante afirmou que, relativamente às Parcerias Público Privadas, está prevista 

uma dotação de cerca de 24 milhões de euros, para fazer face ao pagamento de rendas relativas 

ao contrato de concessão rodoviária em regime SCUT na Ilha de S. Miguel. A SROPC continuará 

a garantir o cumprimento do contrato pelo concessionário, nos domínios técnico rodoviário e 

de controlo de portagens virtuais. 
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DA AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública começou por dizer 

que a proposta de orçamento para 2021 atingia cerca de 1.900 milhões de euros, contemplando 

verbas  extraordinárias  para  fazer  face  aos  efeitos  da  pandemia  Covid‐19  bem  como  da 

recuperação dos danos causados pelo furacão Lorenzo.  

Esta proposta de orçamento, segundo o Governante, contempla dotações significativas para 

área  dos  transportes  de  modo  particular  aos  transportes  aéreos  para  garantir  os  meios 

financeiros necessários à SATA que lhe permitam dar cumprimento ao plano de reestruturação 

que se encontra em análise em Bruxelas.  

Referiu que era uma proposta de orçamento que  incorporava as orientações programáticas 

aprovadas em dezembro passado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

assegurando a reforma fiscal ao nível do IVA, IRS, a reestruturação do setor público empresarial 

regional e contemplando o reforço de medidas de apoio ao rendimento das famílias, à liquidez 

das empresas e ao setor social.  

No âmbito da receita da Região, as receitas próprias com 864,4 milhões de euros continuam a 

constituir a principal fonte de financiamento do orçamento regional, representando mais de 

metade da totalidade da receita estimada em 53,4%.  

A receita fiscal prevista para 2021 atinge o montante global de 675,3 milhões de euros apenas 

mais 1,1 porcento do que em 2020. Esta variação, muito inferior a registada no orçamento de 

estado de 2021, que prevê mais 6,9% e que resulta de estimativas efetuadas numa base de 

prudência orçamental em simultâneo com os efeitos parciais da reforma fiscal constante desta 

proposta de orçamento.  

Na despesa, o Governante salientou que a variação de apenas 0,3% registado nas despesas com 

o funcionamento dos serviços da administração pública regional ou seja mais 2,3 milhões de 

euros  o  qual  é  inferior  ao  aumento  registado  nas  verbas  destinadas  ao  funcionamento  do 

serviço Regional de Saúde que atinge os 2,6 milhões de euros. As despesas com pessoal atingem 

uma previsão de 130,4 milhões de euros mais 3,1% do que em 2020 muito menor do que o 

crescimento observado no final 2020, mais 7%. Este valor integra já parcialmente encargos com 

vencimentos das empresas a extinguir em 2021 os quais no caso da SDEA ascendem a 595 mil 

euros. 

Ao nível do endividamento, o Governo Regional optou por recorrer a 110 milhões de euros para 

continuar a assegurar respostas imediatas à pandemia e a mais 60 milhões de euros destinados 
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a  comparticipar  projetos  de  investimento  cofinanciados  por  Fundos  Europeus,  conforme  o 

previsto  na  lei  do  orçamento  de  estado  2021.  Trata‐se  de  um  acréscimo  extraordinário  de 

endividamento de 170 milhões de euros mesmo assim claramente inferior ao do ano 2020 que 

ascendeu a 353 milhões de euros, segundo o Membro do Governo. 

Com o objetivo de fazer face ao acréscimo dos pagamentos em atraso verificado nos últimos 

anos,  nomeadamente ao nível  do  sistema Regional  de  Saúde,  está  previsto o  recurso  a um 

empréstimo 75 milhões de euros para dar início ao plano de recuperação dos pagamentos em 

atraso que se estima que se conclua num prazo de 3 anos, dívida esta que não terá qualquer 

efeito  da  dívida  da  Região  pois  será  uma mera  substituição  de  dívida  comercial  por  dívida 

financeira. 

Tendo em conta recomendações do Tribunal de Contas, para além da eliminação do período 

complementar de realização de despesas, já ocorrida no fecho de execução orçamental 2020, 

dá‐se  início a um processo de melhoria da  transferência orçamental através da afetação de 

algumas  despesas  de  funcionamento  que  estavam  contempladas  nas  despesas  de 

investimento, como é o caso da RIAC, com 2,1 milhões de euros, e do setor da Saúde com 11,1 

milhões de euros. 

Finalmente  o  Secretário  Regional  destacou  os  seguintes  objetivos:  preservar  ao  máximo  o 

tecido económico regional e a manutenção do emprego, promover um crescimento económico 

mais acelerado logo que possível assente no dinamismo da economia privada e no investimento 

público  e  privado,  de  forma  a  concretizar  a  convergência  económica  com o  país  e  a União 

Europeia  e,  por  fim,  organizar  de  forma mais  eficiente  a  execução  do  plano  e  dos  fundos 

Comunitários a eles associados e criar um sistema de controlo que seja eficaz e transparente, 

lembrando que se deve dar enfâse na ação e na concretização. 

O Deputado Carlos Silva apresentou as seguintes perguntas as quais mereceram a resposta do 

Secretário Regional: 

1.  Qual  o  saldo orçamental  efetivamente  transitado,  de 2020,  que  constitui  receita de 

2021?  

O  Saldo  orçamental  provisório  atingiu  o  montante  de  77  M€,  o  qual  corresponde  quase 

integralmente à receita fiscal de dezembro transferida para a Região a 15 de janeiro de 2021. 

Este  saldo  decorre  do  acatamento  de  uma  recomendação  recorrente  do  TC  ao  Governo 

Regional e igualmente à ALRAA, no sentido da Região terminar com o período complementar 

de execução orçamental, cumprindo assim com o princípio orçamental da anualidade. Como a 

receita fiscal de dezembro de 2021 transitará para o ORAA de 2022, o saldo mencionado não 
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corresponde  a  qualquer  acréscimo  de  disponibilidades  como  erroneamente  já  foi  afirmado 

publicamente. 

2.  O que origina o crescimento das “Reposições não abatidas nos pagamentos” de 2M€ 

para 76,6M€? Qual a origem dessa receita? 

Este aumento significativo deve‐se  fundamentalmente à reposição nos cofres da Região dos 

aumentos de capital social efetuados à Sata Air Açores, considerados ilegais, mas que voltarão 

a integrar os novos aumentos de capital após a aprovação do plano de reestruturação. 

3.  Qual o montante da dotação provisional e qual a variação da dotação provisional para 

2021, face ao ano anterior? 

O montante da dotação provisional prevista para 2021 é de 12 M€. 

4.  Qual a desagregação do valor a transferir para a Sata no âmbito da acção 10.10.1, por 

aumentos de capital, OSP – obrigações de serviço público e outras componentes?  

O montante global desta Ação está orçamentado em 165,7 M€, incluindo as verbas estimadas 

para  garantir  as OSP  e  o  aumento  de  capital  social  que  resultar  da  aprovação  do  plano  de 

reestruturação da Sata que se encontra em apreciação em Bruxelas. 

5.  Está previsto um aumento do valor dos novos avales líquidos de 120 M€. Qual o motivo 

e quais as entidades a que se destinam, desagregando o valor por entidade? Deste valor, quanto 

é que é destinado à SATA? 

O valor é estimado e procura salvaguardar, principalmente, as necessidades de financiamento 

da Sata. 

6.  O endividamento líquido direto da RAA aumenta 245M€, em 2021. Considerando que 

este aumento tem de ter enquadramento e autorização no âmbito do Orçamento de Estado, 

como se reparte em termos de valores pelas várias alíneas inscritas no Orçamento Estado? 

O endividamento líquido da Região aumenta apenas 170 M€ em 2021. O seu enquadramento 

no Orçamento de Estado é o seguinte: 60 M€, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 81.º da 

Lei do OE para 2021; 110 M€, ao abrigo do n.º 5 do referido artigo 81.º; e 75 M€, de acordo 

com o n.º  3  do mesmo artigo 81.º.  Este último valor não  tem qualquer  efeito na dívida da 

Região,  pois  destina‐se  a  regularizar  pagamentos  em  atraso,  ou  seja,  substitui  atual  dívida 

comercial por dívida financeira. 

7.  Qual o total da despesa a executar referente aos danos do furacão Lorenzo, e quais as 

receitas de fundos comunitários que comparticipam as despesas do furacão Lorenzo?  
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Estão previstos cerca de 40 M€, os quais serão financiados na sua quase totalidade pelo OE, 

onde estão previstos 38 M€. 

8.  Como  foi  calculada  a  receita  do  IVA? Quais  os  princípios  utilizados? Quais  as  várias 

componentes e a fórmula utilizada para apurar o valor da receita com o IVA no Orçamento da 

RAA? 

A  receita  do  IVA  prevista  para  2021  foi  calculada  nos  termos  previstos  na  Portaria  n.º  77‐

A/2014, de 31 de março, tal como tem acontecido nos últimos anos. Para o ano de 2021, estima‐

se um impacto negativo de cerca de 16,1 M€ na receita deste imposto, decorrentes da redução 

da taxa normal de 18% para 16%. 

9.  Foi  anunciado  um  reforço  de  75 milhões  no  financiamento  do  SRSaúde,  como  esta 

refletido este montante no plano e orçamento? 

O que  foi anunciado  foi um financiamento adicional de 75 M€ destinado à  regularização de 

pagamentos em atraso no âmbito do SRS. 

10.  Qual a explicação para a despesa no valor de 100.112.807 € em Activos financeiros?  

Trata‐se de uma estimativa englobada na verba descrita no ponto 4. 

11.  As  “outras  despesas  correntes”  totalizam  25.187.500€.  Qual  a  decomposição  deste 

valor? 

O agregado económico em causa, cujo montante é inferior ao da dotação revista de 2020 (26,5 

M€), inclui fundamentalmente, as dotações afetas ao funcionamento da ALRAA (12,5 M€) e à 

dotação provisional (12 M€). 

12.  O Orçamento contempla uma redução dos encargos com juros da divida pública. Como 

foi apurada essa redução? Qual a taxa de juro e os respetivos encargos financeiros, por cada 

empréstimo  contraído  ou  a  contrair,  que  definem  o  apuramento  do  valor  dos  encargos 

financeiros orçamentados? 

A redução prevista no agregado económico dos juros e outros encargos resulta do facto dos 

novos  financiamentos  terem  vindo  a  beneficiar  de  condições  bastante mais  favoráveis  dos 

mercados financeiros, que têm permitido substituir empréstimos com taxas mais elevadas por 

novos empréstimos com taxas mais reduzidas. 

13.  Qual o resultado de exploração dos três hospitais no final de 2020, e o seu impacto nas 

contas de 2020 da RAA? 

As contas definitivas dos três hospitais ainda não estão fechadas. 
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14.  Qual  o  montante  das  transferências  correntes,  por  entidade,  excluindo  as 

transferências para serviço regional de saúde e escolas, e variação face ano anterior? 

As transferências correntes atingem uma previsão global de 691 M€, mais 70,8 M€ do que o 

correspondente  valor  previsto  no  2.º  orçamento  suplementar  de  2020,  devido 

fundamentalmente  ao  reforço  significativo  das  verbas  para  o  SRS.  A  parte  significativa  das 

mesmas, destina‐se ao financiamento dos sectores da Educação e da Saúde, com uma dotação 

de 654,1 M€, a qual representa cerca de 95% do total previsto para as transferências correntes. 

O  remanescente,  à  semelhança  do  verificado  nos  anos  anteriores,  destina‐se, 

fundamentalmente,  a  assegurar  o  funcionamento  de  diversos  SFA  e  ao  pagamento  do 

complemento regional de pensões. 

 

APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA O ANO DE 

2021 

A proposta de Orçamento para 2021, apresentada pelo Governo Regional dos Açores a esta 

Assembleia Legislativa, prevê um valor, em termos consolidados, de 1.980,4 milhões de euros. 

Quanto à Receita: 

Em termos consolidados, a receita total prevista no orçamento para 2021 atinge o valor global 

de 1.980,4 milhões de euros. 

As receitas efetivas, podem atingir o valor de 1.396,3 milhões de euros.  

A receita total está desagregada em três agrupamentos – receitas correntes (1.002,5 milhões 

de euros)  ,  receitas de capital  (824,7 milhões de euros), das quais os ativos  financeiros e os 

passivos financeiros (1,9 milhões de euros), e outras receitas (153,2 milhões de euros), onde se 

inclui o saldo anterior (76,5 milhões de euros). 

As receitas próprias estão estimadas em 864,4 milhões de euros. As receitas  fiscais atingem 

uma previsão orçamental  de 675,3 milhões de euros.  Este  valor  teve por base  a  estimativa 

provisória  do  ano  de  2020,  acrescidas  das  taxas  de  variação  que  têm  como  referência  as 

constantes no Orçamento de Estado para 2021. 

Os  impostos  indiretos atingem uma previsão orçamental de 444,7 milhões de euros. Destes 

impostos, importa referir o IVA com uma estimativa de 304,0 milhões de euros e o ISP onde é 

estimado atingir os 56,4 milhões de euros. 
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Dos  impostos  diretos,  cuja  previsão  global  é  de  230,6  milhões  de  euros.  Merece  especial 

destaque, com um valor estimado respetivamente,  IRS com 185,6 milhões de euros, e o IRC 

com 45,0 milhões de euros. 

Para  as  outras  receitas  próprias  o  orçamento  prevê  um  valor  de  112,5  milhões  de  euros, 

constituídas por um grande conjunto de natureza de receitas. 

As  transferências  do  orçamento  do  Estado  estão  previstas  em  349,9  milhões  de  euros, 

representando assim 27,0% da receita global.  

As  transferências da União Europeia, que em 2021 ascendem a um valor previsto global de 

158,9  milhões  de  euros,  no  âmbito  de  cofinanciamentos  de  projetos  de  investimento 

diretamente executados pelo Governo dos Açores. 

As necessidades de financiamento líquido atingem os 245,0 milhões de euros. 

Quanto à Despesa: 

O  valor  consolidado  global  da  despesa  estimada,  excluindo  passivos  financeiros  e  dotação 

provisional, para o ano de 2021, atinge os 1.980,4 milhões de euros. 

As despesas correntes ascendem a 1.283,8 milhões de euros, do quais 41,3 milhões de euros 

são juros e outros encargos.  

Para as despesas com as aquisições de bens está prevista uma dotação global de 10,0 milhões 

de euros. 

As despesas de capital têm uma dotação de 696,6 milhões de euros, dos quais 100,1 milhões 

de euros são ativos financeiros e 261,4 milhões de euros passivos financeiros. 

Esta  proposta  de orçamento  gera  um  saldo  efetivo de  ‐222,6 milhões  de  euros  e  um  saldo 

primário de ‐181,4 milhões de euros. 

Classificação Orgânica: 

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, 

estando a mesma espelhada, e de forma detalhada, nos mapas que fazem parte integrante do 

orçamento da Região para 2021. 

Importa ainda referir que as áreas com maior afetação de recursos são a saúde e desporto, com 

30,8%, seguida dos transportes, turismo e energia, com 16,6%. 
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Orçamento dos Fundos e Serviços Autónomos: 

O orçamento consolidado para os Fundos e Serviços Autónomos (FSA) ascende a 530,8 milhões 

de euros. 

Dívida Pública Regional: 

No que concerne à dívida pública, em 31/12/2020, situava‐se em 2.180,7 milhões de euros. Os 

encargos da dívida foram de 36,2 milhões de euros. 

Setor Público Empresarial: 

O SPER detém um total de participa nas seguintes entidades empresariais: 

Empresas com participação direta:  

 Hospital do Divino Espírito Santo 

 Hospital Santo Espírito 

 Hospital da Horta 

 Sata Air Açores 

 Atlanticoline 

 Portos dos Açores 

 Lotaçor 

 Ilhas de Valor 

 Sinaga 

 Eda 

 Azorina 

 Teatro Micaelense 

 Iroa 

 Sdea 

Empresas com participação indireta:  

 Sata Internacional 

 Sata Gestão de Aeródromos 

 Sata Express CAN 

 Azores Express USA 

 Verdegolf 

 Globaleda 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
CE|47 

 Eda Renováveis 

 Segma 

 Naval Canal 

 OperPdl 

 OperTerceira 

 OperTri 

 Pousada da Juventude da Caldeira de Santo Cristo  

Empresas Não Societárias:  

 ENTA – Escola de Novas Tecnologias dos Açores 

 INOVA – Inst. Inovação Tecnológica dos Açores 

 Observatório do Turismo dos Açores 

 AAFTH – Assoc. Açoriana Form. Turística e Hoteleira 

 FEJC – Fundação Eng. José Cordeiro 

 AGESPI – Ass. Gestão Parque Industrial Ilha Terceira 

 Ass. NONAGON – P. Ciência e Tecnologia de S. Miguel 

 CALL 

 CERCA 

 ADFMA 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS 

O  Grupo  Parlamentar  do  PS  emitiu  parecer  de  abstenção,  com  reserva  de  posição  para  o 

Plenário, quanto às Propostas de Decreto Legislativo em análise. 

O  Grupo  Parlamentar  do  PSD  emitiu  parecer  favorável  quanto  às  Propostas  de  Decreto 

Legislativo em análise. 

O Grupo  Parlamentar  do  CDS‐PP  emitiu  parecer  favorável  quanto  às  Propostas  de  Decreto 

Legislativo em análise. 

O  Grupo  Parlamentar  do  CH  emitiu  parecer  favorável  quanto  às  Propostas  de  Decreto 

Legislativo em análise. 
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CONCLUSÕES E PARECER 

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

Permanente de Economia deliberou: 

1) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para  Plenário  do  PS  emitir,  por  maioria,  parecer  favorável  à  Proposta  de  Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/XII ‐ “Orientações Médio Prazo 2021 – 2024”; 

2) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para  Plenário  do  PS  emitir,  por  maioria,  parecer  favorável  à  Proposta  de  Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/XII – “Plano Anual Regional para 2021”; 

3) Com os votos a favor do PSD, CDS e CH e com as abstenções com reserva de posição 

para  Plenário  do  PS  emitir,  por  maioria,  parecer  favorável  à  Proposta  de  Decreto 

Legislativo Regional n.º 6 – “Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o Ano de 

2021”. 

Graciosa, 12 de abril de 2021 

 

O Relator 

 

José Ávila   

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

O GP do PPM, sem direito a voto na Comissão, manifestou que nada tinha a opor ao 

presente Relatório. 

A RP do PAN, sem direito a voto na Comissão, manifestou que nada tem a opor ao 

presente Relatório. 

 

 

O Presidente 
 

Sérgio Ávila 
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Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Economia da ALRAA

c/c Director Regional do Planeamento e Fundos Estruturais, Nuno Melo Alves

Assunto: PEDIDO DE PARECER SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO

REGIONAL N.o 4/XII - "ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024" E PROPOSTA
DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.o 5/Xll - "PLANO REGIONAL ANUAL PARA

O ANO DE 2021"

No passado dia 25 de março de 2021, reuniu o Conselho de Ilha de Santa Maria pelas
14 horas, reunião na qual no ponto n*' 2 do Edital este Órgão Consultivo se debruçou
sobre o assunto em epígrafe.
Foi decidido pelas Conselheiras e pelos Conselheiros presentes nesta reunião se
emitir o parecer de uma forma colaborativa, em que todas e todos ficaram de fazer
chegar à mesa do Conselho de Ilha as suas preocupações, concordâncias e
discordâncias sobre os documentos em apreço, à semelhança do que já tinha sido
feito por uma Conselheira e por um Conselheiro, que, por impossibilidade de estarem
presentes na reunião atrás citada, fizeram chegar por e-mall as respectivas
considerações. O contributo do Delegado de Santa Maria da CCIPD, pautou-se no
envio do parecer da CCIA à Ante-Proposta do Plano, depreendendo-se que de uma
forma genérica algumas das preocupações têm enquadramento para a Ilha de Santa
Maria.

É certo que de uma forma transversal e com algumas restrições de tempo e de
Conselheiros que tiveram que se ausentar antes mesmo de se ter concluído o ponto 2
do Edital, foram abordados alguns assuntos que neste documento tentaremos
espelhar sucintamente, juntando-se a estes pontos as considerações que nos foram
enviadas por Conselheiras e Conselheiros.
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Considerações genéricas:

Relativamente às Orientações de Médio Prazo 2021-2024, como o próprio título indica, é
um Plano de Orientações onde podemos ver espelhadas as diretrizes do que se pretende
para aquele espaço temporal, não existindo, no entanto, nenhum detalhe quanto à forma
como serão conduzidas essas políticas na nossa ilha. Por esse motivo, foi entendimento

deste Órgão não se pronunciar sobre o mesmo detalhadamente, podendo existir algumas
considerações que sejam válidas para o período de 2021-2024.

Foi unânime entre as Conselheiras e os Conselheiros que a análise destes documentos é
bastante complexa pela precária desagregação por ilhas, nomeadamente a de Santa Maria.
A esta complexidade e, como sempre acontece, a mudança da Orgânica Governamental,
dificulta uma análise comparativa entre os Orçamentos anteriores e este agora em apreço,
sendo que, neste caso em particular, com a mudança de um Governo com uma lógica
política completamente diferente do anterior, ainda maior peso teve nesta ponderação.
Acresce que estamos a dar o parecer a um documento que posteriormente a ele já existem
medidas e declarações dos membros do Governo que não as vemos espelhadas na
Proposta do Orçamento apresentada, o que confirma que a falta de desagregação do
mesmo é um significativo constrangimento à nossa análise.

A relação do volume do investimento público total para Santa Maria (33.717.291)
comparativamente às restantes ilhas dos Açores, nomeadamente as chamadas Ilhas da
Coesão, o qual apenas a ilha do Corvo apresenta um volume de investimento Inferior ao
nosso (11.598.907), face aos desafios futuros e as necessidades atuais, não conseguimos
entender o motivo de Santa Maria não ter um maior volume de Investimento público;
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Assim, foi entendimento dos Conselheiros e Conselheiras, aprovarem este documento por
correspondência interna via e-mail, antes de ser enviado para V. Exas., estando abaixo
discriminadas as seguintes considerações:

Programa 1 - Informação, Comunicação e Cooperação Externa

Rever o diploma Legislativo de apoio aos Média, reforçando os apoios tendo em
consideração a difícil conjuntura econômica que atravessamos no contexto da Pandemia
Covid -19.

Programa 2 - Solidariedade, Igualdade, Habitação, Poder Local e Comunidades

Foi com agrado que vemos contemplado na Proposta de Orçamento para 2021:

- Adaptação de edifício para Centro de' Atividades de Tempos Livres de Santa Maria -
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto;

- Adaptação de imóvel a Lar Residencial em Santa Maria - Santa Casa da Misericórdia

de Vila do Porto

/

No que diz respeito à Habitação, foi entendido que deverá existir uma reavaliação das
habitações devolutas e degradadas que são propriedade do Governo dos Açores,
nomeadamente as do Parque Habitacional do Aeroporto, procedendo-se à sua recuperação
para os desejados realojamentos das famílias que ainda vivem índignamente em "casas de
chapa" e eliminar definitivamente a habitação em estruturas metálicas visivelmente
degradadas e sem condições mínimas de salubridade, construídas para albergues
temporários e que perduraram para além do seu período de validade. .
Tendo em conta que em março de 2012 foi apresentado .publicamente, pelo govemo de
então, uma anteproposta de Piano para o ordenamento territorial da zona do Aeroporto,
mas que não se desenvolveu, tendo em conta a Resolução 25/2015/A de 18 de agosto de
2015 aprovada na ALRA como também o Decreto Legislativo Regional n®6/2017/A que
defendem regras específicas de reabilitação, proteção e valorização para a zona do
Aeroporto, é premente que o Governo dos Açores equacione a possibilidade de pôr em
prática um Plano de Pormenor e Salvaguarda com uma estratégia clara e objetiva para toda
a área envolvente ao Aeroporto já classificada como de Interesse público.
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A estratégia Governamental para a Habitação deverá sempre ser articulada com as
estratégias de Habitação da Autarquia, das cinco Juntas de Freguesia, bem como das
IPSS's que, de uma forma ou de outra, estão ligadas a esta problemática.

Programa 3 - Competitividade, Empresarial e Administração Pública

O recrutamento com vínculo permanente de todos/as os/as trabalhadores/as da
Administração Pública Regional, deve ir de encontro às verdadeiras necessidades destes

departamentos, em detrimento de alternativas precárias, deixando-se de recorrer
consecutivamente aos Recibos Verdes ou por Programas Ocupacionais.

O reforço do investimento na Formação Profissional, quer na Administração Pública como
na Iniciativa Privada, é uma urgência, considerando-se um aspeto fulcral para a Valorização
dos Recursos Humanos na região e consequentemente um factor de competitividade
fundamental para o crescimento econômico dos Açores. Esta temática tem particular ênfase
em ilhas com escassez destes recursos, como é o caso de Santa Maria.

Programa 4 - Educação

Considera-se como positivo as Iniciativas legislativas para limitar a contratação sucessiva
de pessoal docente e o objetivo de assegurar a integração num quadro vincuiativo,
contrariando a precariedade existente.

Entendemos, porém, serem preocupações da maior pertinência os seguintes aspectos:

- Não conseguimos entender que 100 mil euros em construções escolares, seja
suficiente para a reabilitação/remodelação do Pavilhão Desportivo, como parece ser
objectivo deste Governo. Foi entendimento das Conselheiras e Conselheiros,
que este investimento é fulcral para a EBS Bento Rodrigues, bem como para a
actividade desportiva da Ilha, devendo o Governo equacionar a construção de
um novo Pavilhão Desportivo, em detrimento da sua remodelação, pois o
mesmo tem vindo a ser alvo de constantes obras de mera "cosmética" sem resolver

definitivamente a falta de condições que o mesmo apresenta.
Com uma Escola com quase 4 décadas de existência, urge ser feito um
verdadeiro levantamento das condições de segurança da EBS Bento Rodrigues,
única escola com ensino secundário na Ilha, ponderando-se mesmo a
possibilidade da construção de uma nova escola;
Reforço de recursos humanos ao núcleo de apoio à educação especial.
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Programa 5 - Saúde, Desporto e Proteção Civil

Considera-se como positivo a intenção do Governo Regional negociar a revisão e
valorização da carreira dos/das profissionais de saúde.

Entendemos, porém, serem preocupações dos e das Marienses os seguintes aspectos;

- Melhoria da Acessibilidade às especialidades médicas à ilha de Santa Maria;
- Revisão dos valores de apoio a doentes deslocados, nomeadamente Alojamento,

Transportes e Alimentação;
- Ampliação do serviço de Urgência e número de gabinetes médicos;
- A devida avaliação e modernização dos equipamentos de diagnóstico existentes,

nomeadamente o ecógrafo e equipamentos de oftalmologia;
- A modernização do parque Informático da USISMA é premente.

No âmbito da Proteção Civil, será de todo importante que a reorientação dos cursos de
água no cimo da Baía de São Lourenço - Freguesia de Santa Bárbara - sejam devidamente
equacionados e intervencionados, para que as enxurradas sejam orientadas para os cursos
de água naturais desta baía e não da forma desordenada como acontece neste momento,
com graves derrocadas, sobretudo de grandes rochas, que colocam em perigo iminente

bens e pessoas, mas também toda a estrutura secular de currais de vinha.

Programa 6 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

A Agro Ruralldade por ilha foi considerada uma boa estratégia e um ponto positivo.

Entendemos, porém, serem preocupações dos e das Marienses os seguintes aspectos:

- O abastecimento de água à agricultura e pecuária ainda é uma prioridade, devendo
concluir-se os projetos em carteira pela IROA SA., e dar-se maior atenção aos
caminhos rurais da ilha;

- A urgência na resolução da falta de transportes marítimos fiáveis, pois esta
imprevisibilidade acrescida das limitações que a ilha tem a este nível, origina
inúmeros constrangimentos no escoamento de meioa e carne; ,
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Não conseguimos ver Identificado nestes documentos qualquer referência à
reabilitação integrada do Parque Florestal do Alto, sendo imprescindível a sua
reabilitação florestal e dos caminhos de acesso, tendo em conta a importância da
preservação de patrimônio edificado da Região, bem como o seu potencial do ponto
de vista turístico;

O parque florestal de Vila do Porto carece de melhorias na zona do vale com vista
para Valverde e da recuperação do caminho até à ribeira onde existia um estuário de
água deslumbrante, que se encontra ao abandono.

Programa 7 - Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar

Temos a informação de que a Associação do Ilhéu do Romeiro obteve o levantamento
topográfico do Porto de São Lourenço, para que este porto seja efectivamente o alternante
a Vila do Porto. Contudo, não conseguimos encontrar qualquer verba afecta a esta obra. O
Porto de São Lourenço é fulcral como uma das alternativas ao Porto de Vila do Porto, mas
não podemos esquecer que os outros portos, nomeadamente dos Anjos e Maia são
também de grande importância a curto/médio prazo para as pescas e turismo, pelo que
gostaríamos de ver contemplado no plano a 2021 a 2024 os respetivos estudos e projetos.

As Áreas Marinhas Protegidas (AMP) de Santa Maria e Formigas foram um exemplo para
os Açores e além-fronteiras. Carece agora, talvez, fazer uma reanálise da atual situação e
este Conselho encontra-se disponível para apreciar possíveis alterações que pretendam
fazer à Portaria e restante Legislação existente para as Áreas Marinhas Protegidas de
Santa Maria e Formigas, no sentido de melhor ajustar às necessidades e exigências atuais,
bem como em futuras reservas a criar. Seria de todo importante que o Governo dos Açores
se inteirasse deste assunto, quer com este Conselho como com outras entidades
relacionadas com esta temática.

Certo é que a intervenção na Zona Costeira da Laracha é urgente e está contemplada neste
Orçamento, contudo o caminho velho por baixo do parque de Campismo também requer
urna intervenção urgente, pois estão iminentes possíveis deslizamentos de terras se não
forem tomadas algumas medidas rápidas. Não obstante as Intervenções prementes,
entende este Conselho que a proteção e requaliflcação de toda a Orla Costeira da
Praia Formosa é urgente e prioritária.
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Programa 8 - Cultura, Ciência e Transição Digital

No âmbito da Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, o volume de
investimento (180.000) alocado para Reabilitação do Patrimônio Histórico de Santa Maria,
está completamente desajustado com as reais necessidades da ilha, nomeadamente nas
seguintes intervenções:

- A recuperação da antiga Torre de Controle do Aeroporto de Santa Maria;
- A remodelação da antiga Casa do Diretor, atualmente a sede da Portugal Space;

Cantina do Aeroporto;
Musealização da História do Aeroporto (Obra de recuperação de Quonset Uts),
integrado na rede do Museu de Santa Maria;

Recuperação do Forte de São João Batista;
- A história ligada à baleação em Santa Maria carece de - uma reavaliação,

nomeadamente na preservação do espólio ainda existente e que se encontra ao
abandono, tomando medidas para proteger os únicos botes baleeiros que existem e
correm o risco de sair da ilha. Criar um Pólo Museológico na Ponta do Castelo

ligado à Baleação seria certamente mais um ponto de grande interesse e
potencial para o Turismo, com acesso quer por terra como por mar.

A referência que este Orçamento faz ao Museu da Aviação Açoriana e Atlântica,
contempla a Ilha de Santa Maria na parte da Aviação que tanta importância tem na
história desta temática?

Programa 9 - Ambiente, Alterações Climáticas e Território

Não conseguimos Identificar qualquer referência a:

- Elaboração e implementação de um Plano de Conservação e Proteção da
Estrelinha-de-Santa Maria (Reguius regulus sanctamariae), candidatando-o a um
Projeto LIFE, específico para esta ave, justificado por ser uma ave endêmica
(exclusiva) da ilha, que se encontra classificada no estado de "Criticamente em
Perigo", por parte do instituto Nacional da Proteção da Natureza e da
Biodiversidade, e integrada no lote dos 13 vertebrados mais ameaçados de Portugal;
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A Criação do Santuário das Jamantas na Área Marinha Protegida do Ambrósio
parece-nos uma potencialidade, pelo que sugerimos que o Governo reveja o
proposto pela AAMAR ao governo anterior e aprovado em Conselho de Governo em
Santa Maria na visita estatutária de 2019, que até à data não foi conseqüente;
Realização de ações de monitorização e de combate às infestantes do Geossítio e
área Protegida do Barreiro da Faneca, com tempos de intervenção mais curtos e

assertivos, por forma a salvaguardar e fruir turisticamente durante todo o ano, esta
riqueza geomorfológica emblemática de Santa Maria e única nos Açores. Não
podemos deixar de fora o Barreiro da Piedade pois, segundo os Geólogos, a sua

importância é tão relevante quanto a do Barreiro da Faneca que, também, deverá
ser incluído na mesma proteção de combate das infestantes.

Programa 10 - Transportes, Turismo e Energia

Gostaria este Conselho de ter contempladas nestas Propostas os seguintes aspetos:

- Utilização do Barco que foi alugado para resolver o problema da Ilha das Flores,
sempre que existirem constrangimentos na acessibilidade de carga Marítima a Santa
Maria;

- No Turismo será necessário combater a sazonalldade que Santa Maria tem com
programas específicos para a ilha;

- Reformular os programas e formas de financiamento na aquisição de equipamentos
de melhoria da eficiência energética;

- Armazenamento de energias renováveis para posterior utilização em horas mortas;
- Passagem imediata dos Licenciamentos das centrais fotovoltalcas da Direção Geral

de Energia e Geologia (Governo da República) para a Região;
- Revisão do preço de compra da energia das Centrais Fotovoltalcas injetada na rede

da EDA, para que seja no mínimo Igual ao preço que a EDA cobra ao/à
consumidor/a;
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Programa 12 - Obras Públicas, 1 Transportes Terrestres e Comunicações

O valor inscrito para a Ilha de Santa Maria para beneficiação das Estradas Regionais
mostra-se "ridículo" para satisfazer as reais necessidades que as estradas regionais
necessitam, considerando o seu elevado estado de degradação.

O valor inscrito para a Reparação dos molhes dos portos comercial e de recreio de Vila do
Porto, parece-nos completamente desajustado para fazer face a estas intervenções.

Terminamos este documento reiterando a nossa total disponibilidade para
aprofundar, quer estes assuntos quer outros que se venham a mostrar necessários
em prol dos Interesses dos Marlenses e das Marienses, sugerindo que, em
documentos futuros e desta natureza, sejam elaborados com a correta e devida
desagregação por lihas, com a clarificação da sua aplicação e respetivas verbas.

Sem outro assunto de momento, despeço-me com estima e consideração,

Vila do Porto, 06 de Abril de 2021

Pela Mesa do Conselho de Ilha

Assinadò por: JORGE LUÍS DA COSTA PESSOA
PEREIRA DA COSTA
Num.'d^dentificação: BI07890028
báta:202i:Ò4.06 00:15:08+00'00'

CHAVE MÓVEL
• • • •

Jorge Costa
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Assunto: Apreciação do Plano a Médio Prazo e do Plano Regional Anual para 2021 

Da análise do documento em apreço, registamos com algum desagrado a falha na divulgação 

atempada da informação junto deste Conselho de Ilha, de modo a que possa ser consubstanciado um 

parecer que se alicerce numa análise concreta das perspetivas financeiras para a Região no exercício 

de 2021. 

Em termos globais, tratando-se de documentos previsionais, torna-se difícil melhor análise do que 

esta que ora se remete, uma vez que só em sede de execução é que poderá ser avaliada a pertinência 

das medidas/projetos neles inscritas/os. Como tal, compreendemos que os documentos se 

apresentem como genéricos, elencando políticas e programas globais, sem grande concretização, e 

que inibirão que a nossa análise possa ter maior substância. No entanto, sem prejuízo do acima 

exposto, apraz-nos, sobre os referidos documentos referir o seguinte: 

1- Acerca do Plano Regional Anual 2021, mais uma vez registamos o curto espaço de tempo 

para uma análise mais exaustiva do mesmo, no que à ilha de São Miguel diz respeito. 

Optámos por concentrar a nossa atenção nas propostas para o concelho da Lagoa. 

2- Assim, registamos com agrado a inclusão das seguintes iniciativas no concelho da Lagoa: 

a) Construção do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais na Lagoa – 1ª Fase – 

Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa (São Miguel) (ponto 2.3.7, página 

118); 

b) Cooperação com autarquias - acordos de colaboração IHRU/RAA/municípios: Encargos 

com empréstimos contraídos para construção/aquisição de habitação destinada a 

realojamento de famílias residentes em barracas ou situações abarracadas, no âmbito dos 

contratos ARAAL celebrados com os municípios de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande, 

Vila Fraca do Campo, Povoação, Nordeste, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. (ponto 

2.7.3, página 123); 

c) Beneficiação e Pavimentação de Estradas Regionais - São Miguel:  Conclusão da Interseção 

da Estrada Regional 1-1a com a Rua Nova do Foral - Água de Pau. Execução de diversas 

intervenções de beneficiação e pavimentação na rede viária regional da ilha de São Miguel. 

(ponto 12.2.2, página 190); 

d) Requalificação das instalações da EBI da Lagoa: Conclusão da intervenção de substituição 

das coberturas contendo amianto, iniciada em 2020. (ponto 12.15.5, página 198); 

e) Reparação da ES de Lagoa: Elaboração do projeto para colmatar deficiências no edifício, 

através da ligação das duas alas do edifício principal. (ponto 12.15.11, página 198); 
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f) Melhoria das condições operacionais e de segurança do porto de pesca dos Carneiros: 

Elaboração do projeto de execução; Empreitada de construção de civil e prestação de 

serviços de planeamento, coordenação e fiscalização. (ponto 12.21.3, página 201); 

g) Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel: Execução da empreitada e fiscalização do lote 

32 do Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel, bem como o respetivo apetrechamento. 

(ponto 12.23.1, página 203). 

3 – Os projetos acima, sem inclusão do referido na alínea b), somam um total de investimento de 

cerca de 2,3 milhões de euros no Concelho de Lagoa, correspondendo a cerca de 0,24 % do total de 

investimento previsto para o exercício económico de 2021. De salientar que o concelho de Lagoa, 

embora menor em área do que os demais municípios da Ilha de S. Miguel, é o terceiro mais 

populoso, parecendo-nos desproporcional a aplicação de recursos públicos nos diferentes territórios 

municipais. 

Contudo, o Plano Regional Anual para 2021 fica aquém das nossas expectativas para o concelho da 

Lagoa. Esperávamos ver inscritos também, já em 2021: 

- O projeto para a requalificação das instalações da sede da EBI da Lagoa; 

- Ampliação do número de vagas de Cuidados Continuados no Concelho da Lagoa; 

- Criação de um novo acesso à estrada Regional 1-1ª, na freguesia de Santa Cruz; 

- Estabilização dos taludes na praia da Baixa da Areia, na Caloura. 

Por conseguinte, apesar de estarem inscritas no Plano Regional Anual 2021 algumas iniciativas 

importantes para o concelho da Lagoa, no nosso entender faltam outras intervenções de igual 

relevância, como já listámos acima.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Os conselheiros 

José Manuel Dias Pereira 

Edite Preto 

Francisco Magalhães 

Eduíno Rego 
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Assunto: Anteproposta do Plano Regional Anual 2021 - Conselho de Ilha de São Miguel | Parecer 

 

 

 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel, 

 

No âmbito da representação das associações de defesa do ambiente no Conselho de Ilha de São Miguel e na 

decorrência da solicitação de parecer à anteproposta do Plano Regional Anual 2021 (PRA 2021) recebida através de 

correio eletrónico, remetemos nosso documento. 

Independente da fase de proposta em que se encontra o documento, e compreendendo que se deva tratar de uma 

situação excecional em resultado da eleição regional de 25 de outubro, somos da opinião que mais do que um 

parecer de natureza qualitativa, devemos apresentar as nossas opiniões e reivindicações em matéria ambiental. 

Consideramos que os documentos recebidos, na sua generalidade, apresentam, em matéria ambiental, uma política 

de continuidade em relação aos anos transatos, partilhando algumas das suas virtudes bem como algumas das suas 

falhas ou lacunas. 

Nas Orientações de Médio Prazo (OMP) 2021 - 2024 refere-se que "a qualidade do meio ambiente que a Região 

apresenta é um dos maiores patrimónios dos Açores, sendo um dos principais veículos condutores para o 

desenvolvimento turístico, económico e social. Para tal é necessário investir na proteção de alguns dos ecossistemas 

mais sensíveis, como as lagoas, as fajãs, as ribeiras, as arribas, os parques naturais e os recursos hídricos, bem como 

do património natural" é de facto um desígnio, o qual defendemos e enaltecemos o destaque do ambiente enquanto 

um dos maiores ativos regionais, mas, no entanto, não se identifica no Plano para 2021, como não se tem 

identificado nos Planos anteriores, suficiente expressão concreta dessa intenção de investimento no Ambiente, 

onde, por exemplo, a conservação da natureza e biodiversidade representa menos de 0,5% do total do Plano. 
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É referido, também nas OMP 2021 - 2024, que "em matéria de gestão de resíduos perspetiva-se trilhar um caminho 

que permita dar resposta aos novos desafios Europeus em termos da implementação de uma economia verde e 

circular, do cumprimento das metas de valorização e reciclagem, da promoção da recolha seletiva de bio resíduos e 

do combate à utilização dos produtos de uso único", o que face ao apoio do projeto da central de valorização de 

resíduos em São Miguel através da disponibilização dos serviços técnicos regionais referidos no Plano para 2021 se 

manifesta um contrassenso, uma vez que a aposta na tecnologia da incineração se encontra manifestamente em 

contraciclo com as políticas da economia circular, onde a Comunidade Europeia já excluiu apoios financeiros à 

construção de novas unidades desta tipologia no próximo quadro comunitário. 

Julga-se, por situações como as apresentadas, que estamos perante a manutenção das políticas de promoção não 

sustentada que várias vezes alertamos em períodos anteriores, uma vez que se tenta projetar uma região de forte 

matriz ecológica adotando políticas do tipo business as usual. 

Considera-se que as propostas apresentadas na área ambiental seguem na sequência dos planos anuais anteriores, 

com muito reduzida apresentação de novas medidas, desconhecendo-se profundamente o nível de implementação 

de certas medidas por várias vezes apresentadas na legislatura anterior, as quais tiveram progressos muito 

reduzidos, como são exemplos o licenciamento único ambiental, o Sistema de Recolha e Gestão de Informação 

Cadastral (entretanto suspenso até ao final do ano), as cartas de desporto na natureza (referidas em planos anuais 

desde 2017), entre outros, e as quais se espera que venham a ser efetivadas tão breve quanto possível. 

No âmbito das intervenções preconizadas em áreas protegidas (como a requalificação do miradouro e do trilho da 

Lagoa do Fogo ou na mata da Lagoa do Congro, entre outros), apela-se à apresentação pública de projetos em fase 

prévia, envolvendo os cidadãos e entidades, o que nem sempre tem acontecido nesta tipologia de intervenções nos 

últimos anos. 

É do nosso parecer que os prémios e galardões atribuídos às entidades e cidadãos possam continuar a ser apostas 

com retorno ambiental, bem como a disponibilização de cada vez maior número de ferramentas de denúncia e 

participação pública, devendo os resultados destas medidas ser publicitados publicamente de forma periódica. 

Por último, a bem da boa gestão dos investimentos em obras públicas é muito positiva a nossa apreciação no que 

respeita à centralização das grandes obras numa única entidade (SROPC). 

De seguida apresenta-se análise por áreas temáticas: 

Alterações Climáticas  

Destacam-se as políticas e medidas apresentadas, sem que, no entanto, existam meios de verificação de fatores de 

sucesso ao nível da proposta de projetos e estratégias no contexto do Plano. 
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A aposta na produção de energias renováveis, incentivo à microprodução para famílias e empresas, a promoção da 

mobilidade elétrica, a atribuição de benefícios fiscais para aquisição de veículos elétricos e a expansão e densificação 

da rede pública de pontos de acesso para carregamento são medidas que saudamos e que recomendamos o maior 

zelo pela respetiva implementação. 

Qualidade Ambiental 

Destaca-se a novidade da revisão do Regime Jurídico da Avaliação do impacte e do licenciamento ambiental em 

relação aos planos anteriores, lembrando que a aplicação deste regime se encontra ociosa, por manifesta 

desatualização e, quiçá, caducidade em relação à legislação nacional e comunitária. 

Uma vez não aplicada ou adaptada a legislação nacional - Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro – a Região 

encontra-se em incumprimento na transposição da Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 13 de dezembro de 2011, e a Diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, uma vez volvidos os dois anos previstos, o que pode originar processos contra a Região junto do Tribunal de 

Justiça da EU por não transposição de diretivas, que pode levar a sanções diversas. 

Reconhece-se como de fundamental importância a revisão do Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos 

dos Açores (PEPGRA), de modo a que sejam definidas soluções sustentáveis e eficientes que permitam alcançar as 

metas e compromissos assumidos, bem como a revisão do regime geral de prevenção e gestão de resíduos, dado 

que, uma vez mais, a Região encontra-se em incumprimento na transposição da Diretiva (UE) 2018/851 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018 (Diretiva-Quadro Resíduos), já transposta a nível 

nacional e não aplicada ou adaptada à Região Autónoma. 

Enaltece-se a iniciativa da medida da concretização do Plano Regional para o Radão, bem como da monitorização 

ambiental da radioatividade e o estabelecimento de regime jurídico da proteção radiológica. 

Conservação da Natureza 

Ao nível da Conservação da Natureza e proteção da biodiversidade, considera-se pouco específica a continuidade da 

implementação de programas e mecanismos de proteção da flora e da fauna autóctone e endémica dos Açores, que 

julgamos se referir aos projetos LIFE, que por se tratar de projetos europeus não devem deixar de ser dados a 

conhecer à população, de modo amplo e claro, numa lógica de cooperação e capacitação pública. 

No que se refere ao reforço da estratégia de combate à progressão e de erradicação de espécies exóticas e 

invasoras, assunto que julgamos ser da maior importância a nível ambiental e ao qual temos aludido 

sistematicamente, não verificamos medidas nas quais se possa avaliar o referido esforço. 

Além da elaboração de listas e planos de combate às invasoras, importa que estes não se fiquem pelo “papel” e 

sejam operacionalizados no terreno, com uma estratégia eficaz, nomeadamente, através da definição dos habitats 
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naturais prioritários a intervir, assim como as espécies invasoras alvo de controlo e erradicação. Uma medida 

também importante seria a sensibilização e envolvimento de proprietários com habitats naturais presentes nos seus 

terrenos, criando mecanismos que incentivem à sua efetiva proteção. 

Destacamos como positiva a intervenção no ordenamento paisagístico da zona da mata da Lagoa do Congro, a qual 

defendemos há décadas, embora se considere o investimento previsto reduzido em relação a outras áreas, como é o 

exemplo da Ferraria, com investimento dez vezes superior. 

Saúda-se a realização de estudos de avaliação da capacidade de carga das áreas protegidas da Região, medidas já 

anunciadas em planos anteriores, e recomenda-se que esses estudos sejam elaborados de forma sistemática às 

áreas com maior pressão de visitação e que sejam dados a conhecer à comunidade da forma mais sintética e 

transparente possível, o que não tem sido apanágio em anos anteriores. 

Por último, fazem-se votos que em 2021, após vários anos de anúncio sem implementação, sejam efetivamente 

colocadas em vigor as cartas de desporto na natureza, como temos sistematicamente defendido. 

Ordenamento do Território 

Em relação ao Ordenamento do Território julga-se muito pertinente a Revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial dos Açores, de um modo realista, uma vez que consideramos que foi muito baixa a 

implementação do sistema em vigor. 

A adaptação do Regime Jurídico da Reserva Ecológica à Região Autónoma dos Açores constituiu uma novidade que 

enaltecemos e que tem sido sucessivamente adiada ou esquecida, o que desmerece a importância que esta 

condicionante legal representa para os sistemas naturais. 

Destaca-se como positiva a revisão dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, bem como o destaque de uma 

maior implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, Planos de Ordenamento das Bacias 

Hidrográficas das Lagoas e de outros Instrumentos de Gestão Territorial na ilha de São Miguel, no entanto, mais uma 

vez sem que se verifiquem no Plano medidas nas quais se possa avaliar o referido sucesso. 

Dado o período de vigência de muitos dos Instrumentos de Gestão Territorial se encontrar ultrapassado, espera-se 

do Governo Regional uma proatividade muito significativa na revisão de planos, uma vez que se julga importante 

honrar os compromissos temporais que se materializam em prazos legais, de modo a credibilizar o planeamento e 

ordenamento do território perante as instituições e cidadãos, seja no âmbito regional ou municipal. 

Saúdam-se, nesse sentido, as medidas anunciadas no âmbito da Prevenção de Riscos Naturais bem como a alteração 

do Programa Regional da Água, Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores (3º Ciclo) e Plano de Gestão de 

Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (2º Ciclo).  
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Relativamente à monitorização e manutenção da rede hidrográfica e à rede de monitorização do ciclo hidrológico, 

para além do reforço anunciado, julgamos que os dados da rede hidrometeorológica dos Açores deveriam estar mais 

próximos da comunidade, nomeadamente na sua disponibilização numa plataforma mais acessível, por exemplo aos 

dispositivos móveis ou até através de uma aplicação para os mesmos. 

Energia 

No que diz respeito à eficiência energética, destaca-se a aposta do Governo dos Açores na racionalização do 

consumo de energia e a redução de custos e particularmente na aposta em programas educativos, bem como no 

combate à pobreza energética. 

Considera-se oportuna a aposta na microprodução e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, bem 

como a atualização e melhoria dos respetivos incentivos financeiros. 

Enaltece-se a aposta na mobilidade elétrica, particularmente na formação e educação pública para a mesma, bem 

como a capacitação de recursos humanos para atuarem nesta área.  

Aguarda-se com expectativa a instituição de uma cidade e ilha modelo em soluções inovadoras no âmbito da 

mobilidade elétrica. 

Mar  

No Mar espera-se que as operações de gestão e requalificação da orla costeira, onde é identificado um número 

significativo de zonas costeiras consideradas de risco a serem intervencionadas, salvo situações urgentes, sejam 

efetuadas mediante plano de ação que assegure a participação do público interessado, e que sejam implementadas 

de um modo coerente e integrador dos elementos ambientais e de ordenamento do território. 

Destaca-se a aposta em projetos que visam a melhoria da qualidade das areias e águas balneares, bem como o 

incremento e abrangência da sua monitorização. 

Destaca-se, também, a prioridade na cooperação dos serviços responsáveis pelos assuntos do mar com os Parques 

Naturais de Ilha (PNI), apostando-se na formação com o objetivo de qualificar os recursos humanos dos PNI, que 

julgamos que deveria ser estendida a guias turísticos que promovam atividades marítimas e terrestres nas faixas 

costeiras dos PNI. 

Turismo  

As propostas na área do turismo destacam o Turismo de Natureza e a sustentabilidade do destino, sem que, no 

entanto, se verifiquem medidas ou propostas concretas que visem esses desígnios. 

Enfatiza-se a necessidade da implementação do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores - PEMTA, 

bem como a revisão do POTRAA – Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, que, após 
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termos participado na respetiva comissão de acompanhamento e o mesmo ter sido finalizado do ponto de vista 

técnico, desconhecemos a razão para a publicação deste programa ter sido suspensa, mesmo considerando que a 

vigência do Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores terminava em 2015. 

Ao nível dos produtos, o destaque que é dado ao pedestrianismo não é coerente com a aposta na atividade para a 

qual vimos reclamando maior atenção, uma vez que, apesar de existem bons exemplos na região em determinadas 

ilhas existem ilhas como São Miguel onde não se identifica uma verdadeira rede de percursos pedestres, mas sim um 

conjunto de trilhos, na sua maioria sem grande inter-relação territorial. 

Consideramos que dispomos de uma oferta mal dimensionada territorialmente, sendo imperioso dispersar os 

visitantes através da criação de atividades, pontos de interesse e roteiros complementares aos existentes, bem 

como definir adequadamente a capacidade de carga de locais sensíveis 

É premente a definição clara de competências governativas na gestão da rede regional de trilhos pedestres, que tem 

resultado num quase abandono na ilha de São Miguel, onde urge a criação de rede estruturada e com grande rota 

pedestre representativa do seu território e paisagem, exercendo um efeito de dispersão dos visitantes e de 

potenciação do aumento da respetiva estadia média. 

Por último, e de um modo transversal, julgamos ser importante uma política de educação ambiental e de 

participação pública robustas, por uma sociedade capacitada e interventiva, das quais não se vislumbram destaques 

no Plano, bem como a aposta na dinamização de infraestruturas e centros de interpretação ambiental existentes 

que o Governo Regional passa a ter à sua gestão direta – com a internalização da empresa pública Azorina, medida 

que julgamos adequada – da qual exemplificamos o pomar junto à Lagoa das Furnas, estrutura de inestimável valor 

para a educação ambiental, que se encontra lamentavelmente subaproveitada desde a sua recuperação.  

 

Com os nossos cumprimentos, 

 

Diogo Caetano 
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CONSELHO DE ILHA DA TERCEIRA

Praça Velha

9701-857 Angra do Heroísmo 

Ex. mo Senhor

Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Economia

 assuntosparlamentares@alra.pt 

Sua referência   Sua data Nossa referência     Data

N.º Circular N.º    05-04-2021

ASSUNTO: Parecer sobre Proposta de Orientações de Médio Prazo 2021-
2024 e Proposta  do Plano Regional Anual para 2021

O Conselho de Ilha da Terceira em sua reunião, extraordinária,  hoje realizada

aprovou,  por unanimidade,  o comunicado que se anexa  sobre o assunto em

epígrafe .

Anexa-se  também  os  pareceres  emitidos  pelas  seguintes  entidades  com

representação no Conselho de Ilha da Terceira: 

- Câmara Municipal da Angra do Heroísmo;

-  URIPSSA –  União  das  Instituições  Particulares  de  Solidariedade  Social  dos
Açores

- CGTP-IN

- UGT – União Geral de Trabalhadores dos Açores .

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Assembleia

Municipal

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros

Praça Velha 9701-857 Angra do Heroísmo | telef.: 295 401 700 | 

Portal: www.cmah.pt  e-mail: conselhodeilhacmah.pt
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Conselho de Ilha da Terceira

Comunicado 

O Conselho de Ilha da Terceira, reunido no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,

reitera  o  que  disse  no  Comunicado  da  última  reunião  onde  os  Planos  e  Orçamentos  foram

apreciados (16 de outubro de 2019), juntando os pareceres que lhe foram entregeus no decurso dos

trabalhos da reunião de hoje 5 de abril de 2021. 

O conselho de Ilha Considera ainda  que da leitura dos documentos em análise é lícito tirar as

seguintes conclusões:

1. Não há grades mudanças de paradigma em relação aos anos anteriores;

2. Plano  e  Orçamento  pouco  ambiciosso  sendo  que  algumas  reivindicações   do  passado

continuam sem respostas;

3. Falta detalhar pormenores quanto às verbas para a Ilha Terceira revelando apenas que há

poucos investimentos e muitas despesas correntes;

4. Como parceiros que devem ser do Governo Regional, as IPSS têm de ser mais ouvidas no

tocante aos apoios a conceder e às políticas sociais a implementar;

5. Bairros Sociais sem os apoios suficientes para a conclusão das obras em curso bem com

outros equipamentos sociais que, precisando de urgente manutenção, não tem dotação neste

orçamento;

6. O Porto da Praia da Vitória, sendo estratégico para a Ilha terceira,  deve merecer melhor

atenção do Governo Regional que continua sem uma decisão clara quanto ao seu futuro;

7. Finalmente os conselheiros entendem que deve a "Terceira Tech Island"  ser considerado um

projeto de extrema importância para a Ilha Terceira pelo que o seu funcionamento deve ser

garantido.

Angra do Heroísmo, 5 de Abril de 2021.

O Presidente do Conselho de Ilha da Terceira, 
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Sua Referência:

S/1080

CONSELHO DE ILHA DE SÃO JORGE

.Sua Comunlca^o.de:

2021.03.17

Exmo. Senhor

Presidente daComissão Especializada Permanente
de Economia da Assembléia Legislativa da Região

Autônoma dos Açores

Rua Marcelíno Uma

9901-858 Horta

Nossa, referência:

Cl.289/2017_2021
i)ata:

09/04/2021

ASSUNTO; Pedido de Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo
Regional n^4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e
Proposta de Decreto Legislativo Regional n°5/Xli - "Plano
Regional Anual para o ano de 2021"

Excelentíssimo Senhor Presidente

Na seqüência do Vosso pedido de parecer sobre a Proposta de Decreto
Legislativo Regional n®4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e
Proposta de Decreto Legislativo Regional n°5/Xll - "Plano Regional Anual para
o Anode 2021" vem, por este meio, o Conselho de Ilha de São Jorge remeter a
V. Ex®. o nosso parecer que se anexa.

Com os melhores cumprimentos

O PresidenteJoCQDselliadeJIha de São Jorge

Paulo Lopes Soares Veiros

0R4 Rid Sâ2
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Parecer do Conselho de Ilha de São Jorge relativo a Proposta de Decreto 

Legislativo Regional nº4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e 

Proposta de Decreto Legislativo Regional nº5/XII - "Plano Regional Anual 

para o ano de 2021". 

  
 

Reuniu este Conselho de Ilha no dia 09 de abril de 2021, de forma a emitir o 

parecer relativo à Proposta de Decreto Legislativo Regional nº4/XII - 

"Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e Proposta de Decreto Legislativo 

Regional nº5/XII - "Plano Regional Anual para o ano de 2021". 

O Conselho de Ilha deliberou pronunciar-se sobre os temas e matérias que 

efetivamente relevam para o quotidiano dos jorgenses. Sendo as 

Orientações de Medio Prazo e o Plano anual para 2021 documentos que 

manifestam as intenções de estratégia económica e social, e as políticas do 

Governo Regional para os Açorianos, cabe a este órgão manifestar as suas 

reais preocupações e anseios dos jorgenses. 

Os Açores vivem um momento particular, fruto de uma pandemia que 

alterou as nossas agendas, as nossas prioridades e as nossas ambições. 

Além disso, vivemos um terceiro ciclo da governação açoriana, que 

coincide com a conclusão de um Quadro de Programação Financeira, o 

início de uma nova legislatura, a aplicação de um Plano de Recuperação e 

Resiliência e um novo Quadro de Programação Financeira. 

Hoje, vivemos uma nova realidade, após um período inicial da nossa 

autonomia onde foi essencial dotar os Açores de infraestruturas, criar novos 

serviços e dotar as nossas ilhas de meios, que até, ao estabelecimento do 

regime autonómico os açorianos nem ambicionavam. Vivemos agora um 

tempo em que temos de rentabilizar os nossos investimentos e fazer crescer 

a nossa economia, onde precisamos de fomentar a atratividade de pessoas, 
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para fazer face ao flagelo do despovoamento, situação que muito preocupa 

os jorgenses em particular. 

 

No domínio das obras públicas, para alem das manutenções e 

pavimentações de estradas regionais e caminhos agrícolas, do 

abastecimento de água à lavoura, das proteções da orla costeira, ainda 

temos algumas lacunas ou falhas de relevância estratégica, tais como: 

• Centro de Saúde de Velas, onde consideramos a verba inscrita 

para 2021 insuficiente para resolução de um problema grave; 

• Matadouro de São Jorge, contamos que a verba inscrita permita 

o início dos trabalhos e a sua execução na legislatura; 

• Melhoria do acesso e zona envolvente ao Porto do Topo, 

verificamos que estão programadas algumas obras, mas não 

constatamos que esteja programada uma obra que envolva o seu 

acesso e casas de aprestos de referir que as antigas furnas são 

um património a proteger; 

• Núcleo de Recreio Náutico e apoio às marítimo turísticas no 

Porto da Calheta, o Conselho de Ilha gostaria de ver inscrita uma 

ação que dê início aos estudos para apresentação de uma 

solução desta matéria; 

• Centro de Interpretação das Fajãs de São Jorge, não constatamos 

a inscrição desta obra no plano; 

• Construção do Centro Intergeracional de Santo Antão, contamos 

que a obra seja executada tendo em conta a necessidade desta 

estrutura social, sobretudo nesta zona da ilha; 

• Quartel de Bombeiros da Calheta, não constatamos a inscrição 

de verbas para resolução deste problema, uma vez que a atual 

estrutura está muito degradada; 

• Parque de Combustíveis de São Jorge; 

• Certificação da pista do aeroporto de São Jorge para voos 

noturnos; 
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Acessibilidades de pessoas e bens 

 

Numa ilha as acessibilidades marítimas e aéreas são fundamentais, este 

é e será sempre um desafio permanente, contudo, São Jorge, não pode 

continuar refém das condicionantes que têm sido travão ao nosso 

desenvolvimento económico e social. Assim, no domínio das 

acessibilidades marítimas e aéreas, propomos e realçamos os seguintes 

pontos: 

 

Acessibilidades Marítimas: 

 

• Criação de uma base de um dos navios da “Atlanticoline” no Porto 

das Velas, esta decisão política vai permitir uma diminuição dos 

cancelamentos da linha verde, além de uma economia em tempo, 

logo em meios humanos, desgaste e combustíveis nas ligações do 

triangulo; 

• Criação de uma ligação marítima e dinamização do triângulo São 

Jorge, Graciosa e Terceira, que resolva as questões recorrentes da 

falta de transporte regular de mercadorias e permita uma fluidez 

e uma nova dinâmica no transporte de pessoas entre estas três 

ilhas, geradora e potenciadora de um verdadeiro mercado único, 

no todo do grupo central; 

• Melhor articulação e cumprimento dos horários e escalas dos 

navios porta-contentores, que para além de condicionarem o 

abastecimento de bens à ilha, devem incentivar o regular 

abastecimento da nossa indústria e fomentar as exportações de 

queijo, conservas e gado, pois somos uma ilha com forte presença 

exportadora, comparativamente a outras com melhores e mais 

regulares ligações. Devemos incentivar quem produz e São Jorge 

produz! 
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Acessibilidades Aéreas: 

• Ao abrigo das novas OSP, precisamos de um número de ligações em 

disponibilidade de lugares e escalas, que respondam à procura 

turística e aos serviços mínimos das necessidades dos jorgenses, 

em transporte de pessoas e carga aérea. Com ligação às escalas que 

nos permitam ligar ao continente no mesmo dia, com escalas e 

horários que respeitem os jorgenses, ora para entrar, ora para sair 

de São Jorge. Atualmente os horários dos voos inter-ilhas, e as 

ligações ao continente pioraram e não respeitam o conforto dos 

residentes, para além de desincentivarem os turistas a viajarem até 

São Jorge. Pretendemos mais ligações a São Miguel, principal porta 

de entrada e saída de turistas nos Açores 

 

Economia:  

• Ao abrigo dos novos instrumentos de programação financeira, 

criação de um programa a médio prazo de promoção e valorização 

dos produtos “Fabricados em São Jorge”, o nosso queijo DOP e as 

nossas conservas, este programa deve ter uma estratégia de 

internacionalização em mercados alvo a definir e a articular com os 

produtores, nomeadamente com o sector cooperativo e indústria 

conserveira; 

• Criar condições de capitalização e capacidade da indústria 

conserveira local poder aceder aos fundos comunitários e ao PRR, 

em condições de igualdade com os seus concorrentes, esta 

empresa precisa de investir para dar continuidade ao trabalho que 

foi realizado na sua valorização, viabilização e crescimento; 

• Eliminação das taxas de BAF e outras nos portos que oneram o 

abastecimento de matérias-primas e bens que serão utilizados na 

transformação/industria, contribuindo assim, para uma melhor 

competitividade da nossa indústria e para o crescimento do nosso 

VAB; 
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Turismo: 

• Renovação do programa de incentivo às férias nos Açores, já para 

2021 pois esta iniciativa teve um importante contributo para o 

sector na ilha de São Jorge no verão de 2020; 

Habitação: 

• Ao abrigo do PRR, tendo em conta que este programa prevê verbas 

significativas no domínio da habitação, promover uma política 

dirigida a jovens casais para que por esta via se incentive a fixação 

de jovens casais na ilha. 

 

Conclusão: 

O Conselho Ilha de S. Jorge, considera positivo o documento, mas apela 

novamente aos órgãos de poder regional que atendam ao exposto no 

parecer que agora remetemos. 

 

Calheta, 9 de abril de 2021 

 

O Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge 

 

 

Rogério Veiros 



CONSELHO DE ILHA DO FAIAL 

E 

Exm.° Senhor 

Presidente da Comissão Especializa-

da Permanente de Economia 

ALRAA 

9901-858 HORTA 

Sua referência Sua comunicação de Nossa referência 

S/1083 2021-03-17 97/2021 
Data 

2021-04-01 

ASSUNTO: ENVIO DE PARECER - PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO 

REGIONAÇ N° 4/XII — "ORIENTAÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO 2021-2024" E 

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N° 5/XII - "PLANO REGIONAL 

ANUAL PARA O ANO DE 2021" 

Na sequência do pedido formulado por V. Exa no ofício supracitado, o Conselho 

de Ilha do Faial reunido no passado dia 31 de março, deliberou por unanimidade, emitir 

um parecer sobre os documentos em referência que se anexa. 

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ILHA, 

João Alberto Bicudo Decq Mota 

Anexo: o citado 

ZC 
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CONSELHO DE ILHA DO FAIAL 
PARECER DO CONSELHO DE ILHA DO FAIAL SOBRE as Proposta 
das Orientações de Médio Prazo e o Plano Regional Anual para 

2021 

Por solicitação da Comissão Especializada Permanente de Economia, o Conselho de 

Ilha do Faial, reunido a 31 de março de 2021, deliberou emitir o seguinte parecer sobre 

o documento em apreço: 

ENQUADRAMENTO 

As referidas propostas foram entregues ao Conselho de Ilha do Faial sem serem 

acompanhadas do Orçamento •da Região Autónoma dos Açores para 2021, o que 

prejudica a análise das opções políticas em matérias relevantes para o Faial. 

Nas Orientações de Médio Prazo 2021-2024 definem-se como Opções estratégicas e 

Políticas sectoriais as seguintes: (i) Políticas para a coesão social e para a igualdade de 

oportunidades; (ii) Um futuro mais digital e ecológico no seio da sociedade do 

conhecimento; (iH) Uma governação ao serviço das pessoas, próxima e transparente; 

(iv) Afirmar os Açores no mundo. O Plano Regional Anual para 2021 é a tradução das 

Orientações de Médio Prazo 2021-2024 para o ano corrente. 

A proposta de plano de 2021 foi entregue mais uma vez aos conselhos de ilha e aos 

parceiros sociais, sem relevar em detalhe todo o investimento público que vai ser 

realizado nas diferentes ilhas. 

No caso do Faial, existe um total de mais de 74 milhões de euros inscritos, um 

aumento de 27 milhões de euros em relação ao valor anteriormente inscrito na 

anteproposta do Plano Regional Anual para 2021 e de 7 milhões relativamente ao 

plano de 2020. 

A taxa média de execução nos Açores, nos últimos três anos (com exceção de 2020), 

rondou os 55%, tendo a ilha do Faial, ficado pelos 45%, abaixo da média regional. 

Contudo, temos vindo a registar que não existiu um aumento relevante nas taxas de 

execução, no mesmo período de tempo, o que nos coloca preocupação, alertando o 

Governo Regional, para que tudo diligencie para a inversão desta situação. 
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O Conselho de Ilha do Faial - considera que seria mais adequado haver uma 

orçamentação mais consentânea com a realidade de cada ilha, mesmo que para tal 

haja um plano com dotação mais reduzida, mas mais verdadeiro. 

Considera ainda que seria importante o GRA referir a sua visão estratégica para cada 

uma das ilhas do arquipélago, assim se podendo também aferir da exequibilidade 

dessa estratégia face às respetivas verbas sectoriais inscritas no Plano. 

O Conselho de Ilha do Faial, em todos os seus pareceres, empenha se seriamente na 

construção de soluções políticas que tenham em vista o desenvolvimento equilibrado 

da ilha do Faial, desta forma pensamos que só uma estratégia de desenvolvimento 

baseada nesta premissa e com ideias inovadoras poderá garantir o desenvolvimento 

da nossa Região. 

Parecer às Orientações de Médio Prazo [2021-2024] 

Em termos gerais e após análise do documento, o Conselho de Ilha do Faial pronuncia-

se favoravelmente quanto ao conteúdo do mesmo designadamente no que se refere 

às grandes linhas de orientação estratégica enunciadas entre as páginas 63 e 75 e 

posteriormente desenvolvidas e explicadas ao longo do documento. 

O Conselho de ilha do Faial sublinha, no entanto, a necessidade de concretização 

efetiva dos propósitos anunciados e manifesta a sua preocupação relativamente ao 

combate à pobreza e coesão social que devem ter como fim o desenvolvimento de 

todas as ilhas e o bem-estar de todos os açorianos evitando-se indesejáveis e injustas 

assimetrias regionais. 

Parecer ao Plano Regional Anual para 2021 

O Conselho de Ilha do Faial considera que a proposta do Governo Regional dos Açores 

apresenta uma continuidade de políticas e de medidas muito semelhantes às dos anos 

anteriores, pelo que, igualmente à semelhança de anteriores pareceres, destaca os 

aspetos positivos e os negativos: 

A proposta inclui um conjunto de investimentos importantes para a ilha, de que se 

destaca o novo quartel dos bombeiros, as intervenções no Hospital da Horta, a ligação 
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rodoviária Largo Jaime Melo - Ribeira do Cabo, o Entreposto Frigorífico e os diversos 

investimentos necessários no sector da solidariedade social, como: a criação do Centro 

de Acolhimento da Horta pela Santa Casa da Misericórdia da Horta, a construção da 

segunda fase do Edifício Intergeracional da Feteira, a Construção do Centro de 

Convívio de Castelo Branco e o Centro de Dia da Conceição. 

No que respeita à prevista Reabilitação costeira da zona do Reduto da patrulha e 

Castelo de São Sebastião, é opinião que devia ser uma intervenção prioritária 

considerando que é uma zona de risco para toda a população que habita próxima da 

costa. 

O Conselho de Ilha regista como positivo a intervenção na zona das marítimo-turísticas 

e do Porto, Marina e Baía da Horta, mas é de considerar as escassas verbas que são 

atribuídas para estas obras de beneficiação. 

Todavia, esta proposta de Plano continua a não privilegiar alguns investimentos 

indispensáveis, designadamente em áreas estruturantes e estratégicas para o Faial e 

para a Região Autónoma dos Açores, como é o caso da segunda fase da Variante à cidade 

da Horta — investimento fundamental para o desenvolvimento da ilha e com influência 

direta em outros investimentos estruturantes (deslocalização do Quartel dos 

Bombeiros, ligação ao aeroporto da Horta e a Requalificação do Porto e da Frente Mar) 

- a manutenção da restante rede viária regional, nomeadamente, Estrada da Caldeira — 

Ribeira Funda, bem como a reabilitação e manutenção dos caminhos agrícolas e a 

remodelação da sede do Clube Naval da Horta. 

Regista ainda, com preocupação, a reduzida dotação, inscrita em sucessivos planos, 

para investimentos importantes para esta ilha, nomeadamente a segunda fase das 

obras de requalificação da Escola Básica Integrada da Horta, que reaparece no plano 

com uma verba diminuta, a ampliação do Museu da Horta e a criação do 

Núcleo/Museu dos Cabos Submarinos. 

Finalmente, no âmbito das acessibilidades - transversais a todos os setores da ilha e 

condição primeira para o desenvolvimento da mesma - o Conselho de Ilha reafirma, 

ainda, a urgência e a natureza imperativa da obra de ampliação da pista do Aeroporto 

da Horta, solicitando que o Governo Regional dos Açores empenhe todos os esforços 

necessários para a concretização deste investimento. 



CONCLUSÃO 

O Conselho de ilha do Faial, embora considere positivo o investimento previsto, em 

face das evidentes lacunas observadas no documento em apreciação, entende que 

esta proposta de plano anual regional para 2021, não contempla as obras consideradas 

mais estruturantes para o desenvolvimento da ilha do Faial. 

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ILHA DO FAIAL, 

João Alberto Bicudo Decq Mota 
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CONSELHO DE ILHA
DAS FLORES

AVENIDA DO EMIGRANTE 4 - 9960-431 LAJES DAS FLORES
TELEFONE/ FAX (+351) 292 590 800 / 919342214

E-mail: conselhoilhaflores@gmail.com ou conselho_ilha@cmscflores.pt ou conselhodeilha@cmlajesdasflores.pt

V/Ref.:
S/1078

V/Data:
2021-03-17

N/ Ref.:
SAI-CIFLORES/2021/06

N/ Data:
2021-03-27

ASSUNTO: Pedidos de Parecer sobre a Proposta de DLR N. 4/XII -

Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Proposta de DLR N. 5/XII -

“Plano Regional Anual para o ano de 2021”.

Ex.mo Sr.

Tendo-nos sido solicitado parecer sobre os documentos referidos em assunto, o

Conselho de Ilha das Flores, decidiu na sua reunião extraordinária realizada no dia 26,

emitir parecer favorável a ambos. Todavia, os Senhores Conselheiros no âmbito das

suas competências, chamam a atenção para algumas matérias que suscitaram

preocupação e que passamos a referir:

1 - Estabilização e reabilitação da Orla costeira a sul e a nordeste do Porto das

Poças em Santa Cruz, cuja verba orçamentada é manifestamente insuficiente no nosso

entender;

2 - A necessidade de assegurar os meios e as verbas necessárias para o normal

funcionamento do transporte marítimo de/e para as Flores, por forma a garantir que a

operação decorra sem sobressaltos e constrangimentos para os habitantes da ilha;

3 - Foi preocupação também neste contexto que decorram com normalidade as

obras no Porto das Flores e no Porto das Poças, garantindo verbas e meios suficientes

para que estes dois importantes empreendimentos não sofram constrangimentos nem

atrasos que coloquem em causa estas duas infraestruturas, cruciais para o normal

funcionamento e progresso da ilha;

Ex.mo. Senhor:

Presidente da Comissão Especializada
Permanente de Economia da ALRAA
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4 - Foi também assunto em análise nesta reunião, a necessidade de obras na

aerogare e parque de estacionamento daquela estrutura, porta de entrada de muitos

turistas na nossa ilha e que há muito são temas abordados no Conselho de Ilha;

5 - No setor das vias de comunicação terrestres continuam presentes nas

preocupações dos senhores Conselheiros, quanto à reabilitação da estrada Ribeira

Grande - Morro Alto - Burrinha - Lombas (conhecida por estrada do Anel; a estrada dos

Rochões que liga a estrada regional do Rochão do Junco com a Boca da Baleia e

também o troço da Ribeira da Cruz, que não estão referidas nos documentos;

6 - Finalmente no setor da agricultura, este Conselho de Ilha mostrou

igualmente preocupação com a diminuição da verba no contexto regional, quando se

trata de uma área de grande importância para as nossas ilhas, de uma forma particular

para as mais pequenas como é a ilha das Flores.

Resta-nos por fim salientar que pese embora o contexto atual em que vivemos,

a braços com uma crise pandémica sem precedentes, deve ser feito tudo o que estiver

ao alcance dos titulares das diferentes áreas de governação, para assegurar um

regresso à normalidade em segurança, sem esquecer de assegurar o desenvolvimento

harmónico das nossas ilhas.

Melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Ilha

(José António Corvelo Freitas)
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Exmº Senhor 

Presidente da Comissão de Economia 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores 

assuntosparlamentares@alra.pt 

 

                                                      Ofício nº 02/2021         05-04-2021 

  

ASSUNTO:  Emissão de Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional Nº 4/XII - 

“ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024” e Proposta de Decreto Legislativo Regional N.º 

5/XII - “PLANO REGIONAL ANUAL PARA O ANO DE 2021” 

   

Em resposta à V. referência S/1082/2021-03-17, venho informar V. Exª que em reunião realizada no 

passado dia 25 de Março, este Conselho de Ilha deliberou por unanimidade emitir parecer favorável aos 

dois documentos em apreciação. 

 

Contudo foi também deliberado por unanimidade recomendar ao Governo Regional o seguinte: 

 

a) apoiar a Santa Casa da Misericórdia, no âmbito do apoio ao idoso, o projecto de climatização das 

suas instalações; 

b) afectar verbas para pavimentação de caminhos agrícolas e da construção de mais um reservatório 

de água para apoio aos agricultores; 

c) afectar verbas para a construção de um armazém de logística no Cais do Porto da Casa. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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1. NOTA DE ENQUADRAMENTO 

RECEÇÃO DOS DOCUMENTOS E ENVIO AOS MEMBROS DO CONSELHO 

O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) recebeu, no p.p. dia 4 de março de 2021, 

as Antepropostas relativas às Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Plano Regional para 

2021, através de correio eletrónico da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e 

Administração Pública.  

A Anteproposta de Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2021 (versão draft), foi 

enviada posteriormente, em correio eletrónico de 5 de março de 2021. 

Os referidos documentos foram encaminhados aos Membros do CESA, respetivamente, por 

correio eletrónico de 5 e 6 de março de 2021. 

APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

O CESA reuniu em Plenário, por videoconferência, no dia 9 de março de 20211, tendo o GRA, 

na ocasião, procedido à apresentação das Antepropostas das Orientações de Médio Prazo 

2021-2024, bem como do Plano Regional e Orçamento para 2021. 

Os documentos foram objeto de genérica apreciação pelos Membros do CESA, com vista à 

emissão dos respetivos pareceres. 

O Plenário contou com a presença do Presidente do CESA, dos Membros da Comissão 

Coordenadora e do Secretário-Geral, participando também presencialmente o Presidente do 

Governo dos Açores e o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração 

Pública. Os demais Membros do CESA e do GRA participaram por videoconferência. 

COMPETÊNCIA E PRAZO PARA EMISSÃO DE PARECER 

                                            
1 Inicialmente convocado para 23 de fevereiro de 2021, o Plenário foi adiado para 2 de março de 2021 e, em prévia articulação 
com a Comissão Coordenadora do CESA, reagendado para 9 de março de 2021. 
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Compete ao CESA pronunciar-se sobre anteprojetos e projetos de planos de desenvolvimento 

económico, social e ambiental, designadamente o plano regional e o orçamento – cf. alínea a) 

do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2018/A, de 5 de julho. 

Cabe ao CESA, enquanto órgão consultivo, participar no processo de elaboração e no 

acompanhamento da execução dos planos regionais – cf. artigo 10.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 20/2002/A, de 28 de maio2.  

A emissão dos pareceres deve ser feita no prazo de 20 dias consecutivos a contar da receção 

das propostas – cf. n.º 2 do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2002/A, de 28 

de maio3. 

Neste contexto, a apresentação de contributos e pareceres pelos Membros do CESA teve 

como data limite o dia 24 de março de 2021. 

DESENVOLVIMENTO 

As Propostas de Decreto Legislativo Regional n.º 4/XII, n.º 5/XII e n.º 6/XII, que, 

respetivamente, respeitam às Orientações de Médio Prazo 2021-2024, Plano Regional Anual 

para o ano de 2021 e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021, foram 

apresentadas pelo GRA na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), 

no p.p. dia 11 de março de 2021. 

A 17 de março de 2021, pela Comissão Especializada Permanente de Economia da ALRAA, foi 

apresentado ao CESA um pedido de Parecer sobre as Propostas de Decreto Legislativo 

Regional n.º 4/XII e n.º 5/XII, a emitir até ao p.f. dia 6 de abril de 2021. 

                                            
2 O CESA sucede nas atribuições e competências ao Conselho Regional de Concertação Social, devendo, por conseguinte, fazer-se 
uma interpretação atualista da norma. 
3 Não é inequívoca a redação que consta do n.º 2 do artigo 12.º Decreto Legislativo Regional n.º 20/2002/A, de 28 de maio, quando 
dispõe que «se a realização de eleições para os órgãos de governo próprio da Região não permitir o cumprimento dos prazos 
estabelecidos no n.º 1 do artigo anterior, as propostas de planos regionais devem ser apresentadas à Assembleia Legislativa 
Regional até ao 90.º dia após a data de aprovação do Programa do Governo». Ou seja, uma vez que o n.º 1 do artigo 11.º se refere 
ao prazo de apresentação aos conselhos de ilha e ao conselho regional de concertação social das propostas de PRA e OMP que lhe 
competir elaborar, o mesmo pode entender-se afastado pelo citado n.º 2 do artigo 12.º, sem que, todavia, daí resulte expresso o 
prazo procedimental que circunscreve o procedimento de consulta. 
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2. CONSIDERAÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Permanente de Economia da ALRAA, 

Em relação ao pedido de V.Ex.ª sobre a Proposta dos Documentos do Plano e Orçamento de 2021 

e Orientações de Médio Prazo 2021-2024, infomo que mantenho as mesmas considerações que 

formulei e enviei ao Senhor Presdidente do Governo dos Açores, e que vos dou conhecimento. No 

mais, reafirmo a minha total disponibilidade para poder colaborar com a ALRAA quando V.Ex.as 

entenderem. 

Assim: 

No seguimento da entrega no passado dia 4 de março de 2021, e da apresentação pelo Governo 

da Região Autónoma dos Açores ao Conselho Económico e Social dos Açores dos Documentos 

acima referidos a 9 de março de 2021, cumpre-me tecer as seguintes considerações: 

1.ª Enquanto Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) procurarei 

sempre desenvolver a minha ação com independência, concertação com os diversos Parceiros 

Sociais e contribuindo para fomentar o diálogo entre o poder político e a sociedade civil; 

2.ª A Democracia, a Autonomia e o Desenvolvimento só têm a ganhar com um Conselho 

Económico e Social dos Açores que cumpra com todas as competências que o Decreto 

Legislativo Regional nº 8/2018/A, de 5 de julho, lhe confere; 

3.ª É exatamente neste enquadramento que se inserem os Pareceres dos Membros e diversas 

Instituições que integram o CESA – os quais os Conselheiros não prescindiram de emitir, 

dentro do prazo previsto Decreto Legislativo Regional nº 20/2002/A, de 28 de maio – mesmo 

que estes Documentos não tivessem integrado as Propostas de Plano e Orçamento para 2021 

e Orientações de Médio Prazo para 2021-2024, entretanto entregues na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Sem prejuízo da necessidade de o Governo da 

Região Autónoma dos Açores ter de enviar estes Documentos ao CESA a tempo do CESA 

cumprir em pleno com as suas competências, mesmo assim entendemos não prescindir de 
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emitir estes Pareceres que podem e certamente serão úteis para o Governo dos Açores e para 

a nossa Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores; 

4.ª É meu entendimento, e de muitos mais Parceiros Sociais, que – recebendo o CESA as 

Antepropostas de Plano e Orçamento em tempo oportuno – o formato do Plenário, que tem 

sido até agora efetuado para a apresentação destes Documentos, seja transformado num 

momento de verdadeira concertação estratégica entre o Governo e os Parceiros Sociais, 

alargando esta sessão para um dia inteiro de trabalho. Este trabalho justifica-se tal é a 

importância destes instrumentos para o Desenvolvimento Económico, Social e Ambiental dos 

Açores; 

5.ª Entrando no particular, julgo que futuras propostas de Planos e Orçamentos devem ser 

enquadradas com informação estatística o mais atualizada possível, por exemplo, a relativa à 

evolução dos Depósitos e Crédito nas Instituições com Sede nos Açores e fora dos Açores, e 

por tipo de créditos e de depósitos, e para a qual se sugere a necessidade de um prévio 

entendimento com o Banco de Portugal para fornecer, atempadamente, estas estatísticas.                                                           

Outra sugestão é feita no sentido de que os Valores apresentados para os diversos Programas 

e Ações possam ser comparados com o Orçamentado e Executado em Planos e Orçamentos 

anteriores; 

6.ª Também em nome da eficiência e boa aplicação dos dinheiros públicos, seria de todo útil 

que, nestas Antepropostas, as Despesas e Investimentos previstos fossem acompanhadas de 

uma medição quantitativa dos resultados estimados, por exemplo, no PIB Regional, no 

emprego, nas exportações e nas importações, na educação, na redução do absentismo e 

abandono escolar, na fixação e atração de residentes para as ilhas mais penalizadas com o 

despovoamento e envelhecimento da sua População, na melhoria dos Recursos Humanos e 

diminuição da pobreza; 

7.ª Um outro aspeto para o qual chamo a atenção do Governo dos Açores, prende-se com a 

intervenção do Senhor Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração no 

Plenário do CESA, informando que neste Orçamento/Plano seria introduzido um sistema de 
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gestão dos Programas mais eficiente, o que me parece razoável, mas só se for devidamente 

acompanhado de um sistema de controlo também ele muito eficaz e transparente; 

8.ª Expresso o meu acordo à circunstância de – sem descurar o apoio à educação, valorização 

dos recursos humanos, aos setores produtivos, ao combate à desertificação de algumas ilhas 

devidamente identificas, às novas tecnologias e às acessibilidades – nesta fase em que 

vivemos, de riscos acrescidos devido à pandemia, dever ser dada uma atenção acrescida para 

com os setores e profissionais da Saúde; 

9.ª Finalmente, e não querendo ser exaustivo, até porque os diversos Parceiros Sociais 

também emitiram Pareceres sectoriais, gostaria de referir um aspeto que, recorrentemente, 

venho referindo, e que se prende com o facto de alguns Concelhos dos Açores continuarem 

a não ter um cadastro das propriedades rústicas e urbanas atualizado, o que dificulta a vida 

aos cidadãos, sejam eles residentes nos Açores ou emigrantes, e dificulta sobremaneira o 

ordenamento e intervenções no nosso Território. 

Gualter Furtado – Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores 
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3. PARECERES E CONTRIBUTOS DE ENTIDADES E MEMBROS DO CESA  

3.1. CGTP-IN AÇORES 
(Recebido a 24 de março de 2021) 
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3.2. UGT/AÇORES - UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES 
(Recebido a 24 de março de 2021) 

             
 
 
 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES DOS AÇORES 

PARECER DA UGT/AÇORES 

SOBRE A 

ANTEPROPOSTA DAS ORIENTAÇÕES A MÉDIO PRAZO 2021/2024 DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

1. PREÂMBULO 

A elaboração da proposta das Orientações a Médio Prazo, OMP 2021–2024, ocorre num contexto 

político e social nunca experimentado na história da Autonomia, marcado pela crise sanitária 

provocada pelo COVID 19 e pelos impactos económicos e sociais resultantes das medidas tomadas 

com vista ao seu combate, a que se associa a fase final de aplicação do PO 2014-2020, da 

implementação do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, e do início do novo quadro 

comunitário a vigorar no período 2021-2027 para a Região Autónoma dos Açores.  

Mercê da conjugação dos resultados das últimas eleições para a ALRA, ocorridas em 25 de outubro 

de 2020, pela primeira vez, a Região passou a ser governada por uma coligação tripartida, à qual 

se junta o apoio de incidência parlamentar de outros dois partidos. 

Este novo quadro político resultante das últimas eleições, os acordos parlamentares que sustentam 

a atual solução governativa e o novo Programa do Governo aprovado pela ALRAA, geraram junto da 

opinião pública e das suas instituições representativas fundadas expetativas positivas quanto ao 

nosso futuro coletivo na medida em que muitas das promessas e compromissos políticos 

programáticos assumidos vão ao encontro das propostas e reivindicações feitas pela UGTA (e 

também da Parceria em boa hora por nós constituída com a CCIA e a FAA) , e que, a saber, aqui se 

resumem: 
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1. Mais e melhor DEMOCRACIA, através da observância e respeito dos direitos constitucionais de 

audição e participação da sociedade civil organizada na definição das políticas económicas e sociais 

regionais em sede do Conselho Económico e Social e dos Conselhos de Ilha, bem como dos direitos 

constitucionais em matéria de diálogo social e negociação coletiva com os sindicatos no que toca à 

atividade de produção legislativa com incidência laboral por parte dos órgãos do Governo Próprio 

da RAA; 

2. Mais e melhor DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, assente em mais, melhores, mais diversificadas 

e dinâmicas empresas produtivas de bens e serviços transacionáveis, que apostem nas nossas 

capacidades endógenas, nomeadamente nas áreas agrícola, piscatória, transformadora e turística, 

geradoras de riqueza e emprego sustentáveis, promovendo-se desta forma o aumento da nossa 

produção e mesmo exportação da riqueza excedentária assim produzida; 

3. Melhor, mais racional e eficaz, UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS alocados ao 

desenvolvimento económico e social dos Açores, direcionando-os prioritariamente para a 

recuperação, reforço e aumento da capacitação da nossa estrutura produtiva privada e do 

investimento público suscetível de potenciar a produção de bens e serviços transacionáveis daquela, 

que nos permitam obter patamares mais elevados e ambiciosos de crescimento económico do que 

àqueles que se registaram nos últimos anos; 

4. Mais e melhor ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS FUNDOS 

COMUNITÁRIOS, assegurando-se aqui a criação de entidades independentes e mecanismos de 

acompanhamento e fiscalização dos mesmos à RAA em que se assegure aos parceiros sociais o seu 

direito de participação e acompanhamento que garantam a sua boa aplicação;   

5. Mais e melhor FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL E CONTÍNUA DOS JOVENS E 

DOS TRABALHADORES EM GERAL, de forma a se poder combater eficazmente o desemprego, a 

precariedade laboral, a perpetuação dos programas ocupacionais e os atuais índices de pobreza e 

iliteracia que caracterizam negativamente os Açores; 

6. Mais e melhor JUSTIÇA E SOLIDARIEDADE SOCIAL, quer na distribuição da riqueza produzida, no 

âmbito de uma política de rendimento e preços, quer por via da política de solidariedade social a 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
19 

adotar, apostada em respostas sociais humanizadas a dar aos setores mais carenciados da 

sociedade, quer na política fiscal, através da redução da carga fiscal sobre os rendimentos dos 

trabalhadores em sede de IRS e IVA; 

7. Mais e melhor ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, assente numa gestão mais competente, eficiente e 

responsável por parte dos seus dirigentes, selecionados e recrutados por uma comissão técnica 

independente do tipo da CRESAP, e não por mera confiança política ou partidária, e na motivação e 

qualificação profissional e remuneratória dos seus funcionários; 

8. Mais e melhor SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL, assente igualmente em gestores e 

trabalhadores competentes e proficientes, no qual a SATA assume particular importância e 

preocupação por parte da UGTA. 

Se é certo resultar das atuais OMP 2021/24 uma clara adesão a estas nossas propostas, e uma 

propositura de abertura de um novo ciclo político, económico e social, apostada numa maior 

proximidade com a sociedade civil e as pessoas, em mais transparência nos procedimentos e, 

sobretudo, em mais competência e rigor nas decisões, não podemos deixar de ter em conta a 

condicionante resultante da realidade em que vivemos provocada pela pandemia Covid-19.  

Económica e socialmente, vivemos talvez a situação de maior constrangimento alguma vez 

verificada nos últimos 50 anos, a que se associa uma difícil situação financeira, face à grande 

redução das receitas e ao aumento das despesas, com fortes e naturais repercussões internas ao 

nível do normal funcionamento da nossa vivência coletiva. 

Os choques provocados pela pandemia tiveram um forte impacto ao nível da procura e oferta, 

com reflexos imediatos nos fluxos de comércio internacional, em especial das economias mais 

desenvolvidas e com maior peso na atividade no comércio mundial, como destaque para a China, 

E.U.A. e União Europeia.  

Tal conjuntura obrigou os governos a deitarem mão de políticas financeiras e orçamentais, menos 

ortodoxas, e a adotar medidas, de sustentação dos sistemas de saúde, de proteção social das 

famílias, e, de apoio às empresas e ao setor produtivo. 
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2. Análise e seu desenvolvimento 

O documento das OMP 2021-2024 decorre do programa do Governo aprovado na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e visa dar uma perspetiva global e abrangente da 

aposta económica e social governativa para a legislatura no período 2021- 2024. 

Este documento assume particular importância na medida em que as condicionantes resultantes 

da atual crise pandémica, ainda de duração e dimensão incertas, estão a ter consequências 

profundas e gravosas a nível global e regional, esperando-se que se possa  permitir aos agentes 

económicos e sociais organizar e planear a sua atividade no horizonte temporal de curto e médio 

prazo, por forma a poderem fazer opções e tomar decisões gerindo racionalmente o presente e 

perspetivar o futuro com relativa confiança, ou melhor, com a possível, face à evolução da situação 

pandémica e consequentemente da situação económica e social no período em causa.  

Todavia, e, não obstante a estrutura do documento OMP 2021/2014 seguir o estipulado no diploma 

que institui o Sistema Regional de Planeamento dos Açores, o mesmo enferma de algumas 

fragilidades, porque a forma como é apresentado acaba por não cumprir com os objetivos e fins que 

um documento dessa natureza deve conter. 

 Senão, vejamos!  

No documento em apreço são feitas projeções ao nível macro, do investimento público para o 

período em causa, quantificando por objetivo/programa os recursos financeiros a afetar em cada 

ano aos departamentos/governamentais (Secretarias Regionais) e sua conexão com os fundos 

comunitários, que, não obstante ser um indicador, deixa muitas dúvidas quanto à sua 

concretização/execução, conforme se tem constatado da análise às contas regionais de exercícios 

anteriores. 

De referir, a este propósito, que segundo dados oficiais, a execução dos primeiros três anos das 

OMP 2017-2020, ficou em apenas 55% do total planeado, e, em relação ao anterior 2012-2016, 

no fim do 3º trimestre de 2016, atingia apenas 53% da dotação prevista, pelo que chegamos à 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
21 

conclusão de que a execução orçamental em termos de legislatura finda, pode ficar muito aquém 

do previsto no documento relativo às Orientações a Médio Prazo OMP 2017-2020.  

Aliás, como ficou demonstrado nas execuções dos Planos de Investimentos de 2017, 2018 e 2019, 

que atingiram 72,2%, 83,5% e 81,8%, respetivamente em relação à dotação revista, perspetiva-se 

ainda uma diminuição acentuada em 2020, isto quando se sabe que embora possa atingir os 100% 

ao nível de compromissos, (em 2020 a taxa média era de 84%) a execução financeira dos Fundos 

Comunitários no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio, 2014-2020, apesar de ser a 

melhor do País está ainda nos 65%.  

Por outro lado, não podemos deixar de constatar que grande parte das verbas orçamentadas nas 

OMP 21/24 destinar-se-ão a pagar compromissos assumidos anteriormente, como por exemplo, as 

vias de comunicação em regime de SCUT, a Parceria Público Privada do Hospital de Angra do 

Heroísmo, das Entidades Públicas Empresariais que restam, Autarquias Locais, reequilíbrio do Plano 

Regional de Saúde e outros decorrentes de obrigações assumidas no passado, como os custos das 

dívidas das Empresas do Setor Público entretanto internalizadas nas contas do Orçamento Regional, 

etc.  

Porém, não podemos deixar de relevar o clima de descompressão e transparência nas contas gerado 

pela atual maioria governamental, ao assumir a mudança de paradigma de política mais apostada 

no apoio à economia privada reprodutiva e menos em investimento público meramente despesista 

e irracional, promovendo a igualdade de oportunidades para todos, deixando que cada qual tome 

a decisão que entender sobre o vasto leque de opções ao seu dispor, assente na meritocracia e 

competência, apresentados como um exemplo, perante outros que não souberam ou não 

quiseram aproveitar, ou mesmo escolher um futuro digno com a condição do ser humano. 

Além disso, as OMP, ao deixarem mais dinheiro no bolso dos açorianos, aproveitando a prorrogativa 

legal de redução máxima dos impostos na RAA em 30%, ao aceitar aquele conjunto de propostas e 

reivindicações, reclamadas desde há muito pela parceria formada pela UGTA, CCIA, e FAA, bem 

como a redução e uniformização dos preços das passagens aéreas entre as ilhas para os 60,00€, são 

razões suficientes de per si para merecerem não só o apoio como o aplauso da UGTA. 
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Os benefícios que podem advir da celebre “bazuca” – Plano de Resiliência e Recuperação (PRR), que 

contempla uma entrada de mais 500 milhões de euros da U.E., e a Iniciativa de Assistência à 

Recuperação para a Coesão e Territórios da Europa (REACT-EU) para fazer face aos graves e elevados 

prejuízos decorrentes da crise sanitária provocada pelo COVID 19, faz-nos acreditar que podemos 

ultrapassar as dificuldades com a menor dor possível, para quem perdeu o emprego ou teve de 

encerrar o seu negócio ou mesmo de redução da atividade. 

Se os fluxos financeiros a receber ao abrigo do novo quadro comunitário 2021-2027, forem 

aplicados ao desenvolvimento económico e à produção de bens e serviços transacionáveis, como 

parece resultar do documento em apreço, gerando-se assim emprego duradoiro e sustentável, e 

não se bisarem políticas de investimento em mais betão, inúteis e desnecessárias, como aconteceu 

no passado recente, que se vieram a transformar num pesado fardo no que toca a responsabilidades 

financeiras para as gerações futuras, a aposta de desenvolvimento feita neste documento de OMP 

vai no sentido correto ao defendido pela UGTA. 

 

Só desta forma, aliás, como está ampla e sobejamente demonstrado, e como exige a Comissão 

Europeia (segundo a imprensa acreditada, Bruxelas já rejeitou o Plano apresentado por Portugal 

para 2021 – 2027 informando que há investimento a mais em betão), a Região conseguirá a 

liquidez financeira que promova o crescimento económico para níveis desejáveis, gerando riqueza 

e consequentemente melhor distribuição de rendimento, mais e melhor emprego, de modo a 

aproximarmo-nos do padrão de vida dos demais parceiros europeus. 

3. EM Conclusão 

Não obstante o contexto de incerteza resultante da atual situação pandémica, o documento das 

OMP 2021/2024, por apostar e apontar no sentido correto e necessário para nosso 

desenvolvimento económico e social harmonioso e sustentável, indo assim ao encontro das 

propostas e reivindicações feitas pela UGTA, merece por isso a nossa concordância genérica,  

acreditando-se como plenamente realizáveis as metas plasmadas no documento para a retoma de 
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um crescimento económico robusto e saudável, decorrente da mudança de paradigma económica 

assumido, de consonância com a aposta na economia verde, do mar, da transição digital, e como já 

afirmamos anteriormente, sem esquecer a pertinência da aposta num desenvolvimento económico 

assente na produção de bens transacionáveis e de valor acrescentado. 

Todavia entendemos ser o documento em apreço de alguma forma incompleto e até mesmo 

evasivo, na medida em que da sua leitura não se consegue saber ao certo quais são os valores que 

se encontram já afetos a compromissos plurianuais anteriormente assumidos, desconhecendo-se 

assim quais os montantes efetivamente disponíveis para o nosso desejado desenvolvimento 

económico e social, em cada ano, dificultando-se assim a tarefa de perceção por parte dos agentes 

económicos e sociais interessados do volume do envelope financeiro real alocado a este mesmo 

desenvolvimento, pelo que não podemos dar uma opinião mais pormenorizada sobre esta 

anteproposta das Orientações de Médio Prazo 2021-2024.  

Fica aqui a nossa proposta de revisão no sentido de acolher este nosso reparo construtivo.  

 

Açores, 13 de março de 2021               

 

                                                                            UGT/AÇORES 
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UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES DOS AÇORES 

PARECER DA UGT/AÇORES SOBRE A PROPOSTA DO PLANO E ORÇAMENTO ANUAL DA REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES DE 2021 

 

PREÂMBULO 

O documento alusivo ao título deste parecer, o primeiro imanente das Orientações a Média Prazo 

para o quadriénio 2021-2024, é o reflexo do programa do XIII Governo constituído por uma 

coligação de três partidos, contando ainda com o apoio parlamentar de mais outros dois, aprovado 

em novembro último na Assembleia Legislativa Regional, situação inédita no panorama político 

regional desde o nascimento do Regime Autonómico em 1976. 

A sua natureza marca decididamente a abertura de um novo ciclo político na nossa autonomia, na 

medida em que abrange um maior denominador comum face às aspirações e ambições do povo 

açoriano, proporcionando-lhe maior proximidade, mais debate sobre os seus interesses e 

consequentemente consensos mais alargados, face à maior diversidade nas ideias e ações, e acima 

de tudo mais transparência nos procedimentos, bem como, mais competência e rigor nas 

decisões. 

Não obstante a situação altamente constrangedora provocada pela pandemia Covid-19, espera-

se que, a prazo, o novo panorama político saído das últimas eleições, conjugado com um novo 

paradigma de fazer política, se traduza em melhores resultados económicos e sociais, acelerando 

o ritmo de aproximação aos nossos congéneres europeus e assim proporcionar um maior nível de 

vida aos açorianos, condizente com as suas aspirações decorrentes da adesão de Portugal à 

Comunidade Europeia.  

 

CONJUNTURA EXTERNA 
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O ambiente e expetativas favoráveis de progresso e confiança que se respirava em 2019 nas 

sociedades por quase todo o mundo, depressa se desvaneceu perante o surgimento da inesperada 

situação sanitária provocada pela propagação do coronavírus SARS-COV-2 responsável pela 

doença COVID 19. 

Segundo previsões dos principais Institutos da Especialidade, como o FMI, OCDE, Eurostat, 

Comissão Europeia, etc., tal situação traduziu-.se em 2020 por quedas acentuadas no crescimento 

económico na generalidade das economias mundiais, aproximando-se, mais ou menos décima, 

dos indicadores constantes na tabela do primeiro capítulo da Anteproposta do Plano de 

Investimentos da RAA para 2021. 

Desde os E.U.A, o Japão, países da zona euro, até à China, que, embora ainda com um crescimento 

positivo de 1,9%, a queda caiu para o intervalo entre os 6, e os 7% nos últimos anos. E suma, os 

efeitos nefastos provocados pela pandemia são avassaladores, agravando-se por quase todo o 

planeta à medida da fragilidade das estruturas económicas e sociais dos países atingidos, em 

especial nas economias mais vulneráveis a choques externos.  

Conjunturalmente, os choques provocados pela pandemia tiveram um forte impacto ao nível da 

procura e oferta com reflexos imediatos nos fluxos de comércio internacional, o que obrigou os 

governos a deitarem mão de políticas financeiras e orçamentais, menos ortodoxas, e a adotar 

medidas, de sustentação dos sistemas de saúde, de proteção social das famílias, de apoio às 

empresas e ao setor produtivo, a que se junta um elevado esforço financeiro público e privado de 

apoio à investigação cientifica para combater tão grave e funesta enfermidade. 

Neste contexto, e, não obstante alguns contratempos, graças à implementação de programas de 

vacinação em massa em curso, prevê-se que em 2021 o comércio mundial cresça 8,2%, enquanto 

o crescimento do produto rondará os 5,2%. 

Nas economias avançadas estima-se, para 2021, uma aceleração do PIB em 3,9%, sobretudo 

devido ao crescimento no Reino Unido (5,9%), nos países da zona euro (5,2%) e nos Estados 

Unidos (3,2%).  
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Também, para as economias emergentes, estima-se um crescimento do PIB de 6%, à conta do 

contributo de forma significativa para essa aceleração dos aumentos de produção previstos para 

a Índia com (8,8%) e para a China com (8,2%). 

Esta tão desejada melhoria, para além dos efeitos benéficos incontornáveis, nos diversos setores 

de atividade económica, repercutindo-se desde logo na recuperação do emprego, e do 

rendimento das famílias, contribui também para o alívio de tensões sociais e psicológicas 

acumuladas nas pessoas e sociedade em geral durante a crise, ao mesmo tempo que se constitui 

num fator de esperança e geradora das energias positivas tão necessários para a retoma que todos 

veementemente anseiam e desejam.  

Portugal que vinha a registar uma trajetória de melhoria nos seus indicadores económicos e socias 

nos últimos anos, diminuindo o peso da dívida pública no PIB e atingindo mesmo um saldo 

orçamental de 0,2% do PIB, em 2019, a que correspondeu ao primeiro excedente das últimas 

décadas, sentiu esta pandemia ainda com maior violência uma vez que possui uma economia 

relativamente débil e extremamente exposta a choques externos. 

Os seus efeitos repercutiram-se em toda a atividade económica, com principal acuidade ao nível 

do setor emergente do turismo, com os inevitáveis efeitos negativos nos transportes aéreos, 

agências de viagens, hotelaria, restauração, bares, e demais serviços conexos. 

Tal como nos outros países, a prioridade passou a centrar-se nos aspetos higiénicos sanitários de 

combate à pandemia, reforçando os meios e recursos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao 

mesmo tempo que se tentava mitigar o mais possível os efeitos desta enfermidade na economia, 

adotando medidas de apoio às empresas, ao emprego e famílias, designadamente ao nível de 

moratórias de empréstimos bancários, adiamento de pagamento de taxas e impostos, introdução 

de apoios especiais ao emprego e desemprego, como por exemplo no lay-of, na formação 

profissional, etc. 

De acordo com os institutos da especialidade, como o Banco de Portugal, INE, Eurostat, FMI, 

Comissão Europeia, a consequência direta da situação acima descrita, vai-se repercutir no 

agravamento dos indicadores de conjuntura usualmente apresentados para caraterizarem o nível 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
27 

de desenvolvimento dos países, como o PIB, que sofrerá uma quebra em 2020, entre -8% e os -

9% relativamente ao ano anterior, bem como do aumento da dívida pública que em 2019 era de 

117,7% do PIB, segundo os dados preliminares do Banco de Portugal, Comissão Europeia, FMI etc., 

sofrerá um incremento entre os 18% e 19% entre os 135,%, e os 137%. cerca de 270,4 mil milhões 

de euros na ótica Maastricht. 

Por isso, é fundamental que os 14 mil milhões de euros que Portugal vai receber ao abrigo do 

Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado pela U.E, que vigorará entre 2021 e 2026, sirvam 

para a recuperação da situação económica e social provocada pela pandemia, mas também em 

conjunto com o quadro comunitário de apoio 2021 – 2027, nos catapulte para patamares 

próximos dos nossos parceiros europeus em termos de desenvolvimento económico e social.  

 

CONJUNTURA INTERNA 

À semelhança do país, a região, sofreu um violento embate, uma vez que aquele desiderato 

dependia essencialmente do setor do turismo, que atingiu o seu apogeu em todos os indicadores, 

ao bater todos os recordes da sua história neste domínio em 2019, desde passageiros 

desembarcados, dormidas, taxas de ocupação, receita por turista, etc.  

Também por cá, foram necessários reforços dos recursos do Serviço Regional de Saúde, e um 

plano de combate para conter o vírus que foi sendo ajustado à medida das necessidades a fim de 

se mitigar o mais possível os efeitos da pandemia na economia, protegendo as empresas e o 

emprego, com meças idênticas às nacionais e até reforçadas nalgumas situações.  

As estimativas relativas ao PIB apontam para valores entre os -7,2% e os -7,3%, no que é 

acompanhado pelo Indicador de Atividade Económica mantendo-se negativo desde o 2º trimestre 

de 2020, que embora sem previsões em relação ao PIB, mas a avaliar pelos dados publicados no 

boletim estatístico do SREA relativo ao 4º trimestre de 2020, o Indicador de Atividade Económica 

mantém-se se negativo desde o 2º trimestre de 2020, que embora com tendência de melhoria 

regista em dezembro um resultado de -2,7%, de alguma forma preocupante face à disparidade 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
28 

em termos homólogos em relação ao mesmo mês do ano 2019, que apresentou um valor positivo 

de 1,8%. 

O mesmo comportamento se verificou no ICP, Indicador do Consumo Privado, a partir do 2º 

trimestre de 2020, registando, no entanto, um valor positivo de 0,2% em dezembro, mas ainda 

distante em termos homólogos que registou 2,9%. 

O consumo de energia elétrica sofreu uma redução de 1,6%, relativamente ao 4.º trimestre de 

2019, com uma redução acentuada do consumo no setor do comércio e serviços (-8,8%). 

Desembarcaram menos 59,2% de passageiros por via aérea e houve menos 63,3% de dormidas 

no 4.º trimestre de 2020, face ao período homólogo. 

Mercê das circunstâncias sanitárias, e como se pode deduzir dos indicadores atrás referidos, a 

criação de emprego em termos homólogos foi negativa desde o 2º trimestre de 2020. 

Todavia, e não obstante os indicadores globalmente negativos, a taxa de desemprego na Região 

Autónoma dos Açores situou-se em 5,5% no 4º trimestre de 2020, apresentando uma diminuição 

de 2,1 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao trimestre homólogo e de menos 1,2 p.p., mercê, 

convenhamos, dos apoios e medidas de mitigação desencadeadas pelo Governo em conjugação 

com as Câmaras Municipais e outras entidades, face à situação pandémica. 

O efeito agregado destes indicadores ao longo dos anos, e não obstante os milhões de euros da 

UE injetados na economia açoriana desde a nossa adesão, traduziram-se num fraco desempenho 

em termos de melhoria/aproximação aos padrões de vida dos nossos parceiros europeus, 

demonstrada pela resiliência ou mesmo estagnação em termos de PIB per capita, que nos últimos 

anos desde 2012 tem andado entre os78% e 81% e 67% e os 69%, respetivamente. 

Estamos, assim, perante um negativo cenário económico e social, a que se associa uma difícil 

situação financeira, face à grande redução das receitas e ao aumento das despesas, com fortes e 

naturais repercussões internas ao nível do normal funcionamento da nossa vivência coletiva. 
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Este contexto, associado à condição de pequena economia extremamente aberta, potenciado 

pelo afastamento dos grandes centros de decisão europeus e da fragmentação territorial, fazem 

do Plano e Orçamento de Investimentos do Governo Regional dos Acores um instrumento político 

fundamental, tendo em vista o pretendido desenvolvimento económico e social, sustentável e em 

acelerada aproximação à média nacional e comunitária. 

A este propósito a UGTA releva positivamente o facto do Governo Regional, pela primeira vez, ter 

entregue e disponibilizado ao Conselho Económico e Social dos Açores a proposta completa de 

Orçamento para 2021, documento fundamental, de há muito reclamado pelos parceiros sociais, 

para a perceção da aplicação concreta dos recursos às políticas adotadas.  

Espera agora a UGTA, que no âmbito do aprofundamento da nossa Democracia, o Governo Regional 

respeite e cumpra a Constituição e a lei em matéria de negociação coletiva prévia com os sindicatos 

quanto às normas orçamentais sobre a Administração Pública e os seus trabalhadores.   

 

POLÍTICAS SECTORIAIS  

POLÍTICAS PARA COESÃO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

•  Solidariedade Social 

Trata-se do duma área particularmente cara à UGT Açores, porquanto abarca as preocupações 

que temos vindo a manifestar há longos anos, tendo em vista a criação duma sociedade mais 

próspera, justa e solidária. 

Para o efeito, e sobretudo no momento atual, de grandes provações infligidas à nossa sociedade 

por via da pandemia do COVI 19, é essencial manter e até aprofundar as medidas de apoio ao 

emprego e à salvaguarda do rendimento dos trabalhadores e suas famílias. 

 Preconizamos uma política de cooperação mais 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 
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cuidados de retaguarda a pessoas acamadas e em evidentes condições de fragilidade física ou 

psicológica. 

Porque a solidariedade social não deve esquecer os seus agentes, a UGTA entende necessário 

apostar também na valorização profissional e remuneratória dos trabalhadores das 

IPSS/Misericórdias como forma de reconhecimento do importante e efetivo papel que 

desempenham no setor. 

• Igualdade, Inclusão Social e Combate à Pobreza 

Continuando a Região neste domínio a ocupar os últimos lugares no ranking nacional e europeu, 

torna-se importante uma atenção especial no sentido de se inverter esta situação. 

Assim, as medidas propostas parecem ir no bom sentido.  

• Habitação 

Existindo ainda carências neste setor, a UGTA entende importante priorizar o apoio habitacional 

aos mais pobres e desfavorecidos através da aquisição ou melhoria de habitações nas localidades 

onde residem, por forma a evitar-se a criação guetos como se verifica hoje em dia nalgumas 

localidades da Região. 

Por outro lado, entende a UGTA também que se deveria dar mais oportunidades a quem quer 

construir casa própria, disponibilizando ao mesmo tempo terrenos loteados nas respetivas 

localidades, reforçando o orçamentalmente se necessário o programa de autoconstrução, 

evitando-se assim o fenómeno acima mencionado provocado pela construção em massa, e em 

altura, descaracterizando urbano e paisagisticamente as nossas freguesias. 

Além disso, a UGTA entende prioritário concluir alguns empreendimentos habitacionais 

inacabados desde a crise financeira que eclodiu em 2008. 

• Educação 
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Registamos com agrado o esforço de requalificação do parque escolar regional, especialmente no 

que toca às escolas com coberturas de amianto, material nocivo, porque tóxico e cancerígeno. 

Neste setor, a UGTA reivindica um levantamento das necessidades permanentes em termos de 

pessoal não docente e a adoção de um programa urgente de regularização dos vínculos precários 

dos trabalhadores nesta área, à semelhança do que se fez, e bem, com os professores contratados. 

• Saúde 

 Face à situação pandémica que vivemos atualmente, a discussão do tema em apreço tornou-se 

incontornável nos dias que correm. Ficaram a descoberto, melhor dizendo a nu, as inúmeras 

deficiências, que este setor enfrenta em termos humanos e materiais, não obstante a dívida 

astronómica que vem acumulando há longos anos, mercê de políticas completamente erradas e 

desajustadas da realidade e porventura de gestões incompetentes. 

É verdade que o combate à pandemia obrigou a uma maior alocação de recursos financeiros, mas 

temos de reconhecer que o seu sucesso se deveu e deve-se sobretudo ao profissionalismo e 

competências do pessoal que trabalha nesta área, desde médicos, enfermeiros, técnicos de 

diagnóstico, auxiliares de ação médica, tripulantes de ambulância, polícia, enfim todos os 

envolvidos, que não se pouparam a esforços para que tudo corresse e corra bem. 

É por isso legitimo e da mais elementar justiça, dotar os hospitais e centros de saúde com os meios 

materiais e humanos necessários para o cabal cumprimento das suas funções. Daí a UGTA 

defender e reivindicar a necessidade de proceder a uma valorização profissional e remuneratório 

dos trabalhadores da saúde, a começar pela aplicação e implementação dos acordos de carreira dos 

trabalhadores dos hospitais da Região com CITs recentemente celebrados com os sindicatos do 

setor.  

Aproveitamos o ensejo, para mais uma vez alertar a Secretaria Regional da Saúde, para compelir os 

serviços sobre a sua tutela para o cabal cumprimento da legislação no que toca à classificação e 

avaliação dos seus funcionários, que estão a ser altamente prejudicados nas suas progressões por 

falta de avaliação, designadamente, nos centros de saúde e hospitais. 
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• Juventude 

   As gerações futuras enfrentam hoje um dos maiores desafios da sua vida, que é decidiram se 

continuam cá na sua terra ou procuram tal como os seus avós e antepassados outras paragens 

para constituírem família e viverem com a dignidade e felicidade que qualquer ser humano 

ambiciona, que é terem um trabalho/emprego que lhes proporcione um salário condigno com a 

condição do ser humano.  

Temos de reconhecer que a nossa geração, que está no poder e toma decisões, que tantos 

recursos financeiros teve e tem à sua disposição, que até se orgulha de viver em democracia, 

liberdade e pertencer à União Europeia, não consegue deixar aos seus filhos uma perspetiva de 

vida futura melhor do que a que receberam dos seus pais. 

Não basta fazer escolas e dar-se formação profissional, é necessário proporcionar-lhes o emprego, 

que, só existirá se houver pessoas dispostas a investir na criação de empresas, pelo que insta a 

elite política e o governo para a criação condições para que isto aconteça, não só criando as 

infraestruturas necessárias, mas também dando incentivos, e ao mesmo tempo baixando 

impostos taxas e derramas a que se associa uma menor burocracia.  

É, pois, por isso, que a UGT Açores se insurge contra o compadrio e amadorismo reinante na 

sociedade atual, e exige maior rigor, maior controlo e mais competência na gestão do dinheiro e 

erário públicos, para o que apela mais uma vez para uma vigilância apertada a quem lhe compete, 

e a atuação severa e exemplar da justiça para quem prevarica. 

• Qualificação Profissional e Emprego 

Não obstante o propósito e boas intenções das ações aqui incluídas tendo em vista a criação de 

emprego duradoiro e sustentável, através de fortes apoios comunitários, quer quanto à 

empregabilidade, quer quanto à formação e qualificação dos ativos, sobretudo dos jovens e 

desempregados de longa duração, nem por isso os resultados têm ido de encontro às expetativas, 

pois o desfasamento entre a oferta e procura no mercado de trabalho, leva a que grande parte 

dos formados ou requalificados não consiga colocação na sua área de formação.  
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Nesta conformidade, a UGTA entende ser necessária uma maior articulação entre 

empresários/entidades empregadoras, sindicatos e Governo Regional dos Acores, em sede da 

Comissão Permanente da Concertação Social, e não só, e em estreita ligação com o respetivo 

departamento governamental, na aprovação e lançamento de programas de formação a ministrar 

de forma a satisfazer as necessidades do mercado, especialmente no setor que se tem revelado nos 

últimos tempos bastante dinâmico, o do turismo. 

O fato de alguns concursos de obras públicas terem ficado desertos ultimamente leva-nos a 

acreditar que será necessário um plano de formação profissional específico, articulado com os 

agentes do setor da construção civil, que carecerá eventualmente de algum plano paralelo ou 

complementar de recuperação e recapitalização de algumas empresas de construção civil. 

Registamos, simultaneamente, a diminuição dos trabalhadores colocados em programas 

ocupacionais.  

Todavia, dado a situação atual que atravessamos, a UGTA admite a continuação destes programas 

ocupacionais como forma de mitigar os presentes impactos económicos e sociais provocados pela 

pandemia, entendendo, porém, que os mesmos devem ser progressivamente substituídos por 

programas ativos de emprego, até que a economia privada consiga gerar de per si ofertas líquidas 

de empregabilidade.   

Neste contexto, a UGTA saúda a decisão política de se reativar a Escola de Formação Profissional 

das Capelas, vocacionando-a para a formação deste tipo de atividades formativas de âmbito 

profissional, com o propósito de a direcionar para o sistema de formação dual, largamente aplicado 

noutros países e regiões da U.E. 

 

UM FUTURO MAIS DIGITAL E ECOLÓGICO NO SEIO DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

• Competitividade Empresarial e Empreendedorismo 
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A mudança de paradigma de desenvolvimento económico, que este Governo se propõe levar a cabo 

no seu programa de governo, aponta para mais e melhor investimento vocacionado para a produção 

de bens e serviços transacionáveis, essencialmente os virados para a substituição de importações e 

para a exportação, apostando-se assim na geração de emprego duradoiro, sustentável, bem 

remunerado e com direitos, proporcionando-se desta forma a realização pessoal e profissional dos 

trabalhadores açorianos e a subsequente   fixação na Região dos mais capazes e qualificados. 

Daí, a UGTA reivindicar há anos, de per si ou em parceria com a CCCI, Câmara do Comércio e 

Indústria dos Açores, e a FAA, Federação Agrícola dos Açores, uma política de aplicação de 

incentivos económicos e financeiros às empresas, complementada com o seu gradual 

desagravamento ou alívio fiscal, tornando-as deste modo mais competitivas e capazes de 

sobreviverem num mercado cada vez mais globalizado, aliás, a exemplo do que já fazem há muito 

tempo alguns países e regiões que pertencem à União Europeia. 

Neste contexto, a UGTA advoga a adoção de uma política rigorosa, criteriosa e transparente na 

concessão de apoios aos investimentos a realizar, que se traduzam na criação duma economia 

robusta, sustentável e geradora empregos duradoiros e bem remunerados. 

Não obstante os esforços que estão a ser feitos, e dos benefícios decorrentes do Plano de 

Recuperação e Resiliência, para salvar o maior número de empresas, e com isto milhares de 

empregos, a UGTA alerta para a necessidade de se diversificar o investimento face aos riscos e 

vulnerabilidade associados a fatores exógenos como a que ocorreu especialmente no setor do 

turismo devido à situação pandémica provocada pelo COVID 19. O Plano de Viabilização da SATA, 

pela sua importância e projeção no setor do turismo regional, merece da nossa parte amplo apoio 

e consenso, desde que o mesmo se direcione para o efetivo saneamento económico e financeiro 

da SATA e procure ao máximo salvaguardar os postos de trabalho dos seus profissionais.  

• Pescas e Mar 

A condição de região insular, possuidor duma grande área marítima, confere uma grande 

importância ao programa de Pescas e Aquacultura, face ao enorme potencial para a nossa 

economia, devendo merecer a maior atenção por parte do Governo Regional. 
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Neste plano, a UGTA reivindica uma especial atenção e esforço por parte do Governo Regional no 

sentido de atrair mais e melhor investimento 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 

pode absorver parte apreciável do desemprego feminino, ainda elevado na Região. 

• Ciência, Tecnologia, Inovação e Transição Digital 

Hoje, mais do que nunca, a condição chave para o desenvolvimento e progresso de qualquer 

sociedade tem por base a conjugação destes conceitos, através da ligação das universidades e 

centros de conhecimento com o mundo real, sobretudo ao nível empresarial e institucional. 

Para se conseguir este desiderato, preconizamos a adoção de políticas de cooperação com a 

Universidade dos Açores, estabelecendo protocolos e encomendando estudos e trabalhos que a 

Região necessite para que esta instituição em conjunto com o mundo empresarial e outras 

instituições públicas e da sociedade civil, consiga aproveitar todos os fundos comunitários que 

estão à sua disposição, proporcionando-lhe ao mesmo tempo a visibilidade e projeção que 

necessita para se afirmar no panorama universitário nacional e até internacional, para o que deve 

contar também com a colaboração do Governo Central, no que diz respeito ao cumprimento dos 

seus compromissos e obrigações financeiras com a Universidade dos Açores.  

• Ambiente e Alterações Climáticas 

 Embora reconhecendo que este fenómeno não depende só de nós, os Açores não vivem numa 

campânula que os proteja da poluição feita por outros e espalhada planetariamente pelas 

condições atmosféricas, continuamos a apelar para uma afetação eficiente dos recursos 

disponíveis para ações e medidas de proteção do ambiente e belezas naturais, bem como das 

nossas condições de saúde.  

• Ordenamento do Território e Recursos Hídricos  

Uma correta política relativa ao setor acima, aliada a uma mais eficiente utilização dos recursos 

energéticos com origem na natureza, na nossa localização geográfica, situada a meio do Atlântico 
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Norte entre os Estados Unidos e a União Europeia, poderá ser sem dúvida a chave de sucesso para 

o nosso futuro, porquanto podemo-nos apresentar ao mundo como região livre da pegada de 

carbono e sem poluição agressiva dos grandes centros urbanos e industriais. 

Por isso, apoiamos as medidas que vão ao encontro deste desígnio, mas que seja sustentável e 

não castradora do nosso desenvolvimento económico. De nada nos serve se tivermos a energia 

mais limpa do mundo, mas se o seu custo for tão alto que a torne inacessível aos nossos 

consumidores. 

• Comércio e Indústria 

São atividades que têm um elevado peso na nossa economia, pelo que preconizamos uma 

mudança de políticas por forma a atrair, investimentos capazes de gerarem riqueza, e 

consequentemente uma eficiente distribuição de rendimentos via ordenados remunerados 

condignamente. 

Nunca é demais alertar para o facto de atualmente cada vez mais trabalhadores auferirem o 

salário mínimo, marca dum progressivo empobrecimento e indicador duma sociedade pouco 

desenvolvida, para o que é necessário efetivamente uma mudança no paradigma de 

desenvolvimento económico, que esperamos ser implementado, conforme assumido no 

programa do Governo. 

Saliente-se que em 2005 existiam 5,2% dos trabalhadores por conta doutrem a aferirem o salário 

mínimo em Portugal, hoje esta realidade atinge mais de 23% daqueles, numa vertiginosa 

aproximação ao salário médio o que tem gerado grande indignação e fortes sentimentos de 

injustiça e até marginalização social nos trabalhadores, levando sobretudo, os mais qualificados a 

procurarem outros países ou regiões para terem uma vida condigna, de acordo com as suas 

aspirações e competências, como está sobejamente demonstrado por toda a parte onde há 

emigrantes portugueses, açorianos neste caso. 
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É de todo incompreensível e mesmo repugnante, que após tantos milhões de euros oferecidos 

pela União Europeia para o nosso desenvolvimento económico e melhoria das nossas condições 

de vida, nos encontremos nesta situação. 

Para ultrapassarmos tão confrangedora e inquietante situação preconizamos e reiteramos as 

reivindicações dos últimos anos:   

1. Melhor, mais racional e eficaz, utilização dos Fundos Comunitários alocados ao desenvolvimento 

económico e social dos Açores, direcionando-os prioritariamente para a recuperação, aumento da 

capacidade da nossa estrutura produtiva potenciando a produção de bens e serviços 

transacionáveis, que nos permitam obter patamares mais elevados e ambiciosos de crescimento 

económico do que àqueles que se registaram nos últimos anos. 

 2. Uma escolha criteriosa nos investimentos que terão de ser vocacionados para o 

Desenvolvimento Económico, assente na diversidade e dinâmica de empresas produtivas de bens 

e serviços transacionáveis, que apostem nas nossas capacidades endógenas, nomeadamente nas 

áreas agrícola, piscatória, transformadora e turística, geradoras de riqueza e emprego 

sustentáveis, promovendo-se desta forma o aumento da nossa produção virada para a exportação 

ou substituição de importação; 

3. Mais e melhor acompanhamento no controlo e fiscalização na aplicação dos Fundos 

Comunitários, através da criação de entidades independentes permitindo o escrutínio e 

mecanismos quanto à sua atribuição e aplicação, permitindo ao mesmo tempo o 

acompanhamento do processo aos parceiros sociais; 

4 - Mais e melhor formação e qualificação profissional inicial e contínua dos jovens e dos 

trabalhadores em geral, como forma de se combater eficazmente o desemprego, a precariedade 

laboral, a perpetuação dos programas ocupacionais e os atuais índices de pobreza e iliteracia que 

caracterizam negativamente os Açores; 

 

UMA GOVERNAÇÃO AO SERVIÇO DAS PESSOAS, PRÓXIMA E TRANSPARENTE 
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•  Informação e Comunicação Social 

Para além da melhoria que o Governo pretende introduzir no seu portal de comunicação Internet, 

proporcionando uma maior e melhor acessibilidade da sua atividade aos cidadãos açorianos, e 

uma boa interação com os agentes económicos e outras instituições públicas, achamos que deve 

manter o seu papel de apoio à comunicação social regional, com regulamentos e regras claras, em 

obediência ao princípio de independência, autonomia e imparcialidade que se deseja da 

Comunicação Social. 

Atendendo às dificuldades económicas e financeiras face à pequena dimensão das empresas de 

comunicação social, aliado à dispersão territorial do mercado regional, faz com que o apoio 

público à comunicação social seja considerado como uma medida imprescindível para a sua 

sobrevivência. 

Neste particular a RTP Açores, pelo seu relevante papel de divulgação externa e ligação com a 

nossa diáspora, deve ser objeto de atenção especial por parte do Governo Regional para que 

sejam reforçados os meios humanos, de ter um lugar destaque que já teve outrora no meio 

televisivo. 

• Modernização, Eficiência e Transparência da Administração Pública 

A UGTA reivindica maior atenção e ação do Governo Regional na reforma e modernização da nossa 

Administração Pública Regional, que lhe empreste racionalidade e eficácia quer na sua organização 

quer no seu funcionamento, exortando desde logo para a necessidade imperiosa do cumprimento 

dos procedimentos e prazos do sistema de avaliação no âmbito do SIADAPRA, porquanto a sua 

reiterada falta de cumprimento tem provocado atrasos incompreensíveis e inaceitáveis nas 

progressões nas carreiras dos funcionários públicos, constituindo um grave motivo de descrença, 

desânimo e desmotivação profissional destes trabalhadores. 

Reivindicamos também, a adoção de medidas administrativas tendo em vista a redução da 

burocracia e das moras na atuação da administração pública, removendo entraves e delongas na 

resposta aos cidadãos que têm assuntos pendentes na Administração Regional. 
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A UGTA preconiza ainda a adoção de uma política de defesa do serviço público, designadamente 

através da promoção ou reforço da política da prestação de serviços públicos 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.  

Não obstante o processo regional de regularização dos vínculos precários, lançado pelo anterior 

Governo, constatamos não estar ainda o mesmo concluído mostrando-se mesmo insuficiente para 

satisfazer as necessidades regulares e permanentes dos serviços públicos da educação e da saúde 

na Região, pelo que se alerta para a necessidade de se proceder a um derradeiro esforço de 

regularização de vínculos precários na administração pública regional, que abranja os trabalhadores 

em programas ocupacionais.  

A UGTA advoga o reforço da atividade das Inspeções Regionais do Trabalho e Segurança Social, 

como forma de combater os abusos das entidades patronais que se têm verificado neste domínio, 

sobretudo nas atividades ligadas ao setor do turismo e serviços.  

• Obras Públicas e Transportes Terrestres e Comunicações 

Trata-se de um departamento governamental que tirando as obras de construção escolar, e ao 

pagamento dos compromissos decorrentes do contrato das SCUT, não tem obras de vulto em 

execução ou projeção.  

Todavia ainda desempenha um papel importante ao nível manutenção e conservação das 

infraestruturas de transportes e comunicações, conjugado com uma política eficiente de 

transportes permitindo a mobilidade e acessibilidade internas, face à esperada retoma do setor 

do turismo na Região. 

O impulso dado por este setor à economia, quer pelas receitas geradas, quer pelo aumento do 

emprego, em sumula pela melhoria verificada em todas as atividades conexas, são a prova que 

devemos continuar a apostar na melhoria dos equipamentos e infraestruturas de apoio ao 

turismo.  

• Transportes Aéreos e Marítimos 
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É o setor cujo departamento governamental abrange a maior dotação orçamental, uma vez que 

tem a seu cargo a construção do porto das Flores e o plano de restruturação da SATA, bem como 

as indemnizações compensatórias ao transporte entre ilhas. 

Quanto ao transporte aéreo queremos destacar e mesmo aplaudir a aplicação da tarifa única de 

60,00 euros por passageiro entre ilhas.  

De resto, espera-se que se concretize a 100% os projetos e obras em curso uma vez que são 

primordiais para coesão económica e desenvolvimento dos Açores, como é reconhecido pela 

União Europeia ao financiar estes projetos. 

• Turismo 

Sem dúvida um dos setores emergentes mais afetado pela situação pandémica que vivemos, tem 

de haver uma atenção especial, logo que ultrapassados os constrangimentos provocados pela 

enfermidade que nos atinge, acalentamos a esperança de que será um dos setores que beneficiará 

uma retoma mais rápida.  

O apoio financeiro ao setor e aos postos de trabalho por ele gerados é fundamental para a nossa 

rápida recuperação e desenvolvimento económico.  

Alerta-se mais uma vez para importância da formação profissional neste setor, pelo que se exige 

aqui um reforço substancial das ações de formação profissional. 

• Assuntos Europeus e Cooperação Externa 

A condição dos Açores de região autónoma com governo próprio confere-lhe um papel limitado 

no âmbito das relações externas, todavia é-lhe permitido alguma intervenção sobretudo no 

domínio das especificidades próprias, pelo que é muito importante a sua presença nos mais 

diversos fóruns internacionais, sobretudo a nível europeu e dos países com forte presença da 

diáspora emigração açoriana por forma a obter vantagens num mundo cada vez mais globalizado. 

  



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
41 

IV. INVESTIMENTO PÚBLICO 

 Quanto à Dotação do Plano 

Os valores de despesa de investimento público previsto para o plano anual de 2021 é o que emana 

das Orientações a Médio Prazo para o quadriénio 2021-2024, ascendendo a 942,2 milhões de 

euros, dos quais 720,8 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional, ou seja, dos 

seus departamentos, a que juntam as que são executadas por entidades públicas que, em 

articulação com as respetivas tutelas governamentais, promovem projetos de investimento 

estratégicos.  

Como se pode ver, conta com um fluxo financeiro externo de Outros Fundos no valor de 221, 4 

milhões de euros, maioritariamente provenientes da União Europeia, que o transforma no Plano 

com maior dotação no quadriénio em questão. 

Convenhamos que, independentemente das alterações inerentes à natureza previsional que 

possam ocorrer na sua programação face às contingências e vicissitudes, decorrentes de 

imprevistos e fatores exógenos, como por exemplo a pandemia que nos atinge, ou as catástrofes 

naturais que não raramente ocorrem na nossa região, para nós mais relevante que o seu 

planeamento ou programação, é a sua execução, que espera-se ser o mais próximo possível do 

ótimo, que é os 100%. 

Mais, aguardamos com expetativa face à mudança do Panorama Político, que a maior parte das 

despesas se traduzem em verdadeiro investimento. 

Quanto aos V e VI capítulos, designadamente da programação, e dos fundos comunitários não 

vamos emitir opinião, porquanto não estamos ma posse dos dados que nos permitam fazer uma 

análise criteriosa e consequente, quanto às dotações e articulação que tem de existir nos 

departamentos governamentais, ou instituições deles dependentes, esperando, no entanto, que 

este exercício se traduza em verdadeiro crescimento económico e melhoria das condições de vida 

dos açorianos. 
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ABORDAGEM ENGLOBANDO O ORÇAMENTO PARA 2021 

Como afirmamos no início, o Governo Regional apresentou este ano ao CESA, pela primeira vez, a 

Anteproposta do Orçamento da RAA para 2021, o que nos permite uma visão mais concreta e 

precisa da forma como se pretende aplicar e distribuir as verbas e fundos durante o corrente ano, 

logo a emissão de um parecer mais fundamentado e consequente. É uma atitude que abre caminho 

ao cumprimento efetivo dos preceitos constitucionais e legais em matéria de audição, da 

participação, do diálogo e concertação social com os parceiros sociais.  

Falta ainda seguir-se o cumprimento da negociação coletiva quanto às normas da proposta de ORAA 

referentes aos trabalhadores da Administração Pública, que se aguarda ansiosamente.  

De referir que a dotação do Plano corresponde a cerca de 58,72% da dotação global prevista no 

orçamento para 2021 que ascende a 1 604, 6 milhões de euros, que se traduz num aumento de 

2,58% relativamente a 2020. 

Estima-se que as receitas próprias atinjam o montante de 864,4 milhões de euros, verificando-se 

um acréscimo de 19,9% face ao ano de 2020, em que 78,1% do respetivo total é proveniente das 

receitas fiscais, aproximadamente 675,3 milhões de euros, representando estas um acréscimo de 

4,68% relativamente a 2020. 

Dos dados acima, pode-se inferir que mesmo contando com a redução da taxa de impostos, para 

o máximo permitido legalmente, para 30%, a Região continua a arrecadar mais receita, e ao 

mesmo tempo aumenta o rendimento disponível dos açorianos, especialmente da classe média 

que tem sido a principal vítima por erros e opções de investimento erradas, não tomadas por ela. 

Por isso congratulamo-nos com o fato, e esperamos também que o Governo cumpra com outras 

promessas de devolução de rendimentos aos açorianos por outras vias, como consta no seu 

programa para a legislatura, tal como as progressões gestionárias na Administração Pública, o 

aumento do complemento regional do abono de família e do complemento social a idosos, bem 

como com a atualização da remuneração complementar dos funcionários públicos. 
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Açores, 23 de março de 2021 

 

                                                                       UGT/AÇORES 
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3.3. CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DOS AÇORES 
(Recebido a 22 de março de 2021) 
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3.4. FEDERAÇÃO AGRÍCOLA DOS AÇORES 

(Recebido a 24 de março de 2021) 
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3.5. ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DOS AÇORES 
(Recebido a 23 de março de 2021) 
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3.6. DELEGAÇÃO DOS AÇORES DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 
 (Recebido a 1 de abril de 2021) 

 

P A R E C E R 

A Delegação dos Açores da  ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS –  tendo submetido 

à apreciação das Juntas de Freguesia, suas associadas e reunido a sua direção coordenadora, com 

vista á emissão de parecer sobre as “ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021 – 

2024 E PLANO REGIONAL E  ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA O ANO DE 

2021, vem dar o seu contributo nos seguintes termos:  

 

Da análise e contributos dos seus membros, extraíram-se as seguintes constatações: 

A – CONSIDERAÇÕES 

A Delegação da ANAFRE dos Açores, considera positiva a criação da Direção Regional da 

Cooperação com o Poder Local, na orgânica do XIII Governo da Região Autónima dos Açores, 

disponibilizando-se para o diálogo e colaboração para implemnetação de ações que contribuam 

para a prossecução do bem estar e desenvolvimento das suas populações, através da cocretização 

de contratos/ programa. 

 

B – COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM AS FREGUESIAS 

A Proposta de Orçamento para o ano de 2021, prevê na rúbrica de cooperação com as freguesias, 

os seguintes apoios:  

- Apoio técnico aos Eleitos Locais, e trabalhadores das freguesias. Organização de 

seminários/workshops;  

- Atribuição de apoios financeiros às freguesias Açorianas;  

- Comparticipação de projectos municipais de aquisição/construção/grande reparação de edifícios 

sede de Juntas de Freguesia; 
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- Apoio a pedido da ANAFRE, para despesas correntes,  no âmbito do DL Regional nº 24/2015/A, 

de 10 de novembro. 

 

A verba prevista na anteproposta do Plano para 2021, é de 655 100 €, a saber: 

     - Cooperação técnica com as freguesias - 35 100 €  

     - Cooperação financeira com as freguesias 620 000 € 

Neste âmbito, tendo em consideração as necessidades financeiras, para dotar as Juntas de 

Freguesia com as infraestruras e equipamentos, capazes de dar cumprimento e resposta aos 

ânseios das suas populações, apoios enquadrados na legislação regional anteriormente referida, 

somos do parecer, que a verba prevista, embora se reconheça que representa um aumento 

relativamente ao ano de 2020, é ainda insuficiente, para que as juntas se modernizem e satisfassem 

cabalmente as suas competências e atribuições para com as suas populações. 

No que se refere ao apoio à ANAFRE- AÇORES, somos de parecer, que deveria constar no Plano um 

valor indicativo, para que esta Delegação, possa planear atempadamente as suas atividades de 

modo a dar eficaz cumprimento às suas atribuições e competências. 

Somos ainda do parecer, no âmbito da cooperação financeira: 

   - Que seja prevista uma verba a atribuir às freguesias, para compensação dos custos 

elevadíssimos suportados pelas freguesias  com a situação pandêmica, que se vive 

presentemente; 

  - Que sejam atribuidas às freguesias, tal como existe para outras instituições,  benefícios de 

redução de 50% nos combustíveis. 

 

C – OUTRAS ÁREAS DE COOPERAÇÃO 

 As Juntas de Freguesia, são na sua maioria dos casos a primeira porta a quem as populações 

recorrem para pedirem auxílio ou ajuda e às vezes em situações que extravasam em muito as suas 

competências. É assim, em situações extremas de catástrofes e outras situações de desespero, 

agravadas pela situação pandêmica em que vivemos. 

Assim, somos do parecer, de que as Juntas de Freguesias, estão disponíveis e cooperantes, mediante 

a celebração de acordos/protocolos, devidamente definidos financeiramente, para serem parceiras, 

na implementação das políticas e projetos na área social, que se encontram previstos, na presente 
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proposta de Orçamento para o corrente ano de 2021, com especial atenção para os efeitos 

desvastadores resultantes da pandemia que nos afeta a todos e que não sabemos quando termina. 

No que concerne à Cultura, somos do parecer, que se torna necessário a aproximação e integração 

do cidadão, colocando a este mesmo, desde tenra idade o principio da importância à cultura, na 

educação e no seu "mundo escolar", a importância da cultura e saber das suas gentes, tradições e 

meios envolventes. 

Só assim será mais fácil tornar o que é nosso mais importante desde logo cedo e valorizar o nosso 

património Açores. 

 

Ponta Delgada, 30 de março de 2021 

Pela Delegação dos Açores da ANAFRE 

O Coordenador Regional 

Jaime Rita 
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3.7. FEDERAÇÃO DAS PESCAS DOS AÇORES 
(Recebido a 24 de março de 2021) 

 

Parecer para o Plano Regional Anual 2021 

  As Pescas na Região Autónoma dos Açores (RAA), é das principais atividades económicas 

do arquipélago. A Federação das Pescas dos Açores (FPA), na qualidade de representante dos 

armadores e pescadores da RAA defende que através de uma gestão adequada pode-se garantir 

sustentabilidade económica, social e ambiental ao sector das pescas. 

No que refere o memorando de propostas apresentado ao Governos dos Açores pela FPA, 

e considerando o que apresenta o Plano Regional Anual 2021 (PRA2021) para o sector e 

nomeadamente no que refere a: 

   

Apoios à Frota e Recursos Humanos  

Embora tivéssemos solicitado maior reforço financeiro, existe um aumento ao abrigo do 

regime de Apoio a Frota de Pesca Local e Costeira, pois a frota da Região autónoma dos Açores, 

estando, na sua maioria, envelhecida, precisa de apoios à sua modernização e a aquisição de novos 

equipamentos, que permitam um maior conforto e segurança aos tripulantes. 

Salutamos o aumento no apoio financeiro FUNDOPESCA, e do Regime Excecional que 

numa época em que as alterações climáticas e a pandemia COVID-19, muito têm afetado o sector 

das pescas, nomeadamente na exportação do pescado, no consumo interno de pescado 

proveniente da diminuição de turismo, levando ao impedimento da normalidade da faina.  

No entanto, lamentamos que haja um corte no apoio aos produtos da pesca e da 

aquicultura, uma vez que é nossa pretensão que haja um maior envolvimento de todos os 

intervenientes nesta atividade, proporcionando-lhes uma alternativa financeira e profissional.  
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Formação  

Foi com satisfação que assistimos ao aumento no PRA2021 da intenção do Governo 

Regional (GR) em continuar a apoiar a formação dos nossos profissionais, dotando-os de mais 

capacidades técnicas, profissionais, sociais e económicas que permitam a melhoria das condições 

de vida das comunidades piscatórias. 

Esperamos que esta formação, coordenada pela Escola do Mar dos Açores (EMA), seja o 

mais descentralizada possível, considerando que é limitada e onerosa a deslocação de 

pescadores entre ilhas para atender á formação na EMA. 

Estamos confiantes com a escolarização e qualificação dos nossos profissionais, o 

desenvolvimento na pesca e da comunidade piscatória melhorará. Relembrando, no entanto, que 

seja garantida uma estratégia de formação adequada e que responda às necessidades do sector. 

   

Áreas Marinhas Protegidas 

Continuamos a considerar que apesar de não estar contemplado no PRA2021, esperamos 

que sejam consideradas verbas para a implementação de um sistema de apoio financeiro aos 

profissionais afetados pela implantação de mais Áreas Marinhas Protegidas na RAA. 

 

Portos e Infraestruturas para a Pesca 

É com agrado que vemos que foi considerado um aumento de cerca de 5% para apoio a 

esta rubrica. No entanto, verificamos que o plano não contemplou algumas obras estratégicas e 

de interesse para o sector, tais como, a ampliação e remodelação da Lota de Ponta Delgada, a 

instalação de um pórtico de para varagem das embarcações e o parqueamento em seco das 
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mesmas no porto da Horta; a construção de um porto de abrigo na Ribeira Quente; aquisição de 

um pórtico para varagem de embarcações superiores a 20 metros e remodelação das 

infraestruturas existentes de parqueamento e de apoio à reparação naval nos estaleiros navais da 

Madalena do Pico; construção de um posto de recolha no Porto de Rabo de Peixe. 

Sobre a Proposta de Plano e Orçamento Regional Anual para 2021(PRA2021), verificamos 

que o Orçamento para o ano de 2021 prevê um investimento de 41.762.768,00€ para as Pescas, 

Aquicultura e Assuntos do Mar, no que diz respeito às pescas e aquicultura o aumento é de cerca 

de 8% relativamente ao ano transato. 

Do memorando de propostas entregue pela FPA para o PRA 2021 com as necessidades, 

desafios e constrangimentos que o futuro coloca às Pescas nos Açores, consideramos que as 

propostas deste PRA 2021, estão aquém das espectativas, mas de acordo com os princípios de 

boa gestão para o sector das Pescas, a Federação das Pescas dos Açores emite parecer favorável 

ao mesmo. 

 

Plano de Recuperação e Resiliência 

No que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência para o sector das pescas, 

verificamos que a área que tem maior intervenção financeira é de facto a investigação e inovação 

das ciências do mar, o chamado (Cluster do Mar) não nos opomos, nem colocamos em causa a 

sua importância, no entanto, consideramos excessivo as verbas alocadas a estes investimentos 

nomeadamente o (Navio de investigação e o tecnopolo). 

 No nosso entender este plano omite os apoios á produção e deveria contemplar mais 

investimento na capacitação empresarial do sector da pesca na área da produção e da 

comercialização e medidas de apoio que garantem a manutenção e criação de emprego, através 

da capacitação dos ativos da pesca e do aumento do rendimento do setor  

O Plano de Recuperação e Resiliência deveria incluir verbas para a restruturação da frota 

através de apoios á modernização das embarcações, á melhoria das condições de trabalho e 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
69 

segurança a bordo, e á valorização dos produtos da pesca por forma a tornar o sector mais 

competitivo.  

Consideramos crucial, urgente e de estrema importância a revisão da aplicação destes 

fundos ao sector das pescas nos Açores. 

Praia da Vitória, 24 de março de 2021 

O Presidente da Federação das Pescas dos Açores 

Gualberto Costa Rita 
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3.8. UNIÃO REGIONAL DAS MISERICÓRDIAS DOS AÇORES 
(Recebido a 23 de março de 2021) 
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3.9. UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS AÇORES 

(Recebido a 16 de março de 2021) 
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3.10. ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

(Recebido a 19 de março de 2021) 
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3.11. ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE 
(Recebido a 24 de março de 2021) 

 

Anteproposta do Plano Regional Anual 2021 - Conselho Económico e Social dos Açores | Parecer 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, 

No âmbito da representação das associações de defesa do ambiente no Conselho Económico e 

Social dos Açores e na decorrência da solicitação de parecer à anteproposta do Plano Regional 

Anual 2021 (PRA 2021) recebida através de correio eletrónico, remetemos nosso documento. 

Independente da fase de proposta em que se encontra o documento, e compreendendo que se 

deva tratar de uma situação excecional em resultado da eleição regional de 25 de outubro, somos 

da opinião que mais do que um parecer de natureza qualitativa, devemos apresentar as nossas 

opiniões e reivindicações em matéria ambiental. 

Consideramos que os documentos recebidos, na sua generalidade, apresentam, em matéria 

ambiental, uma política de continuidade em relação aos anos transatos, partilhando algumas das 

suas virtudes bem como algumas das suas falhas ou lacunas. 

Nas Orientações de Médio Prazo (OMP) 2021 - 2024 refere-se que "a qualidade do meio ambiente 

que a Região apresenta é um dos maiores patrimónios dos Açores, sendo um dos principais veículos 

condutores para o desenvolvimento turístico, económico e social. Para tal é necessário investir na 

proteção de alguns dos ecossistemas mais sensíveis, como as lagoas, as fajãs, as ribeiras, as 

arribas, os parques naturais e os recursos hídricos, bem como do património natural" é de facto 

um desígnio, o qual defendemos e enaltecemos o destaque do ambiente enquanto um dos 

maiores ativos regionais, mas, no entanto, não se identifica no Plano para 2021, como não se tem 

identificado nos Planos anteriores, suficiente expressão concreta dessa intenção de investimento 

no Ambiente, onde, por exemplo, a conservação da natureza e biodiversidade representa menos 

de 0,5% do total do Plano. 
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É referido, também nas OMP 2021 - 2024, que "em matéria de gestão de resíduos perspetiva-se 

trilhar um caminho que permita dar resposta aos novos desafios Europeus em termos da 

implementação de uma economia verde e circular, do cumprimento das metas de valorização e 

reciclagem, da promoção da recolha seletiva de bio resíduos e do combate à utilização dos 

produtos de uso único", o que face ao apoio do projeto da central de valorização de resíduos em 

São Miguel através da disponibilização dos serviços técnicos regionais referidos no Plano para 

2021 se manifesta um contrassenso, uma vez que a aposta na tecnologia da incineração se 

encontra manifestamente em contraciclo com as políticas da economia circular, onde a 

Comunidade Europeia já excluiu apoios financeiros à construção de novas unidades desta tipologia 

no próximo quadro comunitário. 

Julga-se, por situações como as apresentadas, que estamos perante a manutenção das políticas 

de promoção não sustentada que várias vezes alertamos em períodos anteriores, uma vez que se 

tenta projetar uma região de forte matriz ecológica adotando políticas do tipo business as usual. 

Considera-se que as propostas apresentadas na área ambiental seguem na sequência dos planos 

anuais anteriores, com muito reduzida apresentação de novas medidas, desconhecendo-se 

profundamente o nível de implementação de certas medidas por várias vezes apresentadas na 

legislatura anterior, as quais tiveram progressos muito reduzidos, como são exemplos o 

licenciamento único ambiental, o Sistema de Recolha e Gestão de Informação Cadastral 

(entretanto suspenso até ao final do ano), as cartas de desporto na natureza (referidas em planos 

anuais desde 2017), entre outros, e as quais se espera que venham a ser efetivadas tão breve 

quanto possível. 

No âmbito das intervenções preconizadas em áreas protegidas (como a requalificação do 

miradouro e do trilho da Lagoa do Fogo ou na mata da Lagoa do Congro, entre outros), apela-se à 

apresentação pública de projetos em fase prévia, envolvendo os cidadãos e entidades, o que nem 

sempre tem acontecido nesta tipologia de intervenções nos últimos anos. 

É do nosso parecer que os prémios e galardões atribuídos às entidades e cidadãos possam 

continuar a ser apostas com retorno ambiental, bem como a disponibilização de cada vez maior 
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número de ferramentas de denúncia e participação pública, devendo os resultados destas 

medidas ser publicitados publicamente de forma periódica. 

Por último, a bem da boa gestão dos investimentos em obras públicas é muito positiva a nossa 

apreciação no que respeita à centralização das grandes obras numa única entidade (SROPC). 

De seguida apresenta-se análise por áreas temáticas: 

Alterações Climáticas  

Destacam-se as políticas e medidas apresentadas, sem que, no entanto, existam meios de 

verificação de fatores de sucesso ao nível da proposta de projetos e estratégias no contexto do 

Plano. 

A aposta na produção de energias renováveis, incentivo à microprodução para famílias e 

empresas, a promoção da mobilidade elétrica, a atribuição de benefícios fiscais para aquisição de 

veículos elétricos e a expansão e densificação da rede pública de pontos de acesso para 

carregamento são medidas que saudamos e que recomendamos o maior zelo pela respetiva 

implementação. 

Qualidade Ambiental 

Destaca-se a novidade da revisão do Regime Jurídico da Avaliação do impacte e do licenciamento 

ambiental em relação aos planos anteriores, lembrando que a aplicação deste regime se encontra 

ociosa, por manifesta desatualização e, quiçá, caducidade em relação à legislação nacional e 

comunitária. 

Uma vez não aplicada ou adaptada a legislação nacional - Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro – a Região encontra-se em incumprimento na transposição da Diretiva n.º 2011/92/UE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e a Diretiva n.º 2014/52/UE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, uma vez volvidos os dois anos 

previstos, o que pode originar processos contra a Região junto do Tribunal de Justiça da EU por 

não transposição de diretivas, que pode levar a sanções diversas. 
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Reconhece-se como de fundamental importância a revisão do Plano Estratégico de Prevenção e 

Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA), de modo a que sejam definidas soluções sustentáveis e 

eficientes que permitam alcançar as metas e compromissos assumidos, bem como a revisão do 

regime geral de prevenção e gestão de resíduos, dado que, uma vez mais, a Região encontra-se 

em incumprimento na transposição da Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 2018 (Diretiva-Quadro Resíduos), já transposta a nível nacional e não 

aplicada ou adaptada à Região Autónoma. 

Enaltece-se a iniciativa da medida da concretização do Plano Regional para o Radão, bem como 

da monitorização ambiental da radioatividade e o estabelecimento de regime jurídico da proteção 

radiológica. 

Conservação da Natureza 

Ao nível da Conservação da Natureza e proteção da biodiversidade, considera-se pouco específica 

a continuidade da implementação de programas e mecanismos de proteção da flora e da fauna 

autóctone e endémica dos Açores, que julgamos se referir aos projetos LIFE, que por se tratar de 

projetos europeus não devem deixar de ser dados a conhecer à população, de modo amplo e 

claro, numa lógica de cooperação e capacitação pública. 

No que se refere ao reforço da estratégia de combate à progressão e de erradicação de espécies 

exóticas e invasoras, assunto que julgamos ser da maior importância a nível ambiental e ao qual 

temos aludido sistematicamente, não verificamos medidas nas quais se possa avaliar o referido 

esforço. 

Além da elaboração de listas e planos de combate às invasoras, importa que estes não se fiquem 

pelo “papel” e sejam operacionalizados no terreno, com uma estratégia eficaz, nomeadamente, 

através da definição dos habitats naturais prioritários a intervir, assim como as espécies invasoras 

alvo de controlo e erradicação. Uma medida também importante seria a sensibilização e 

envolvimento de proprietários com habitats naturais presentes nos seus terrenos, criando 

mecanismos que incentivem à sua efetiva proteção. 
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Destacamos como positiva a intervenção no ordenamento paisagístico da zona da mata da Lagoa 

do Congro, a qual defendemos há décadas, embora se considere o investimento previsto reduzido 

em relação a outras áreas, como é o exemplo da Ferraria, com investimento dez vezes superior. 

Saúda-se a realização de estudos de avaliação da capacidade de carga das áreas protegidas da 

Região, medidas já anunciadas em planos anteriores, e recomenda-se que esses estudos sejam 

elaborados de forma sistemática às áreas com maior pressão de visitação e que sejam dados a 

conhecer à comunidade da forma mais sintética e transparente possível, o que não tem sido 

apanágio em anos anteriores. 

Por último, fazem-se votos que em 2021, após vários anos de anúncio sem implementação, sejam 

efetivamente colocadas em vigor as cartas de desporto na natureza, como temos 

sistematicamente defendido. 

Ordenamento do Território 

Em relação ao Ordenamento do Território julga-se muito pertinente a Revisão do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial dos Açores, de um modo realista, uma vez que 

consideramos que foi muito baixa a implementação do sistema em vigor. 

A adaptação do Regime Jurídico da Reserva Ecológica à Região Autónoma dos Açores constituiu 

uma novidade que enaltecemos e que tem sido sucessivamente adiada ou esquecida, o que 

desmerece a importância que esta condicionante legal representa para os sistemas naturais. 

Destaca-se como positiva a revisão dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, bem como o 

destaque de uma maior implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, Planos de 

Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas e de outros Instrumentos de Gestão Territorial, 

no entanto, mais uma vez sem que se verifiquem no Plano medidas nas quais se possa avaliar o 

referido sucesso. 

Dado o período de vigência de muitos dos Instrumentos de Gestão Territorial se encontrar 

ultrapassado, espera-se do Governo Regional uma proatividade muito significativa na revisão de 

planos, uma vez que se julga importante honrar os compromissos temporais que se materializam 
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em prazos legais, de modo a credibilizar o planeamento e ordenamento do território perante as 

instituições e cidadãos, seja no âmbito regional ou municipal. 

Saúdam-se, nesse sentido, as medidas anunciadas no âmbito da Prevenção de Riscos Naturais bem 

como a alteração do Programa Regional da Água, Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos 

Açores (3º Ciclo) e Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores (2º 

Ciclo).  

Relativamente à monitorização e manutenção da rede hidrográfica e à rede de monitorização do 

ciclo hidrológico, para além do reforço anunciado, julgamos que os dados da rede 

hidrometeorológica dos Açores deveriam estar mais próximos da comunidade, nomeadamente na 

sua disponibilização numa plataforma mais acessível, por exemplo aos dispositivos móveis ou até 

através de uma aplicação para os mesmos. 

Energia 

No que diz respeito à eficiência energética, destaca-se a aposta do Governo dos Açores na 

racionalização do consumo de energia e a redução de custos e particularmente na aposta em 

programas educativos, bem como no combate à pobreza energética. 

Considera-se oportuna a aposta na microprodução e armazenamento de energia a partir de fontes 

renováveis, bem como a atualização e melhoria dos respetivos incentivos financeiros. 

Enaltece-se a aposta na mobilidade elétrica, particularmente na formação e educação pública para 

a mesma, bem como a capacitação de recursos humanos para atuarem nesta área.  

Aguarda-se com expectativa a instituição de uma cidade e ilha modelo em soluções inovadoras no 

âmbito da mobilidade elétrica. 

Mar  

No Mar espera-se que as operações de gestão e requalificação da orla costeira, onde é identificado 

um número significativo de zonas costeiras consideradas de risco a serem intervencionadas, salvo 

situações urgentes, sejam efetuadas mediante plano de ação que assegure a participação do 
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público interessado, e que sejam implementadas de um modo coerente e integrador dos 

elementos ambientais e de ordenamento do território. 

Destaca-se a aposta em projetos que visam a melhoria da qualidade das areias e águas balneares, 

bem como o incremento e abrangência da sua monitorização. 

Destaca-se, também, a prioridade na cooperação dos serviços responsáveis pelos assuntos do mar 

com os Parques Naturais de Ilha (PNI), apostando-se na formação com o objetivo de qualificar os 

recursos humanos dos PNI, que julgamos que deveria ser estendida a guias turísticos que 

promovam atividades marítimas e terrestres nas faixas costeiras dos PNI. 

Turismo  

As propostas na área do turismo destacam o Turismo de Natureza e a sustentabilidade do destino, 

sem que, no entanto, se verifiquem medidas ou propostas concretas que visem esses desígnios. 

Enfatiza-se a necessidade da implementação do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos 

Açores - PEMTA, bem como a revisão do POTRAA – Programa de Ordenamento Turístico da Região 

Autónoma dos Açores, que, após termos participado na respetiva comissão de acompanhamento 

e o mesmo ter sido finalizado do ponto de vista técnico, desconhecemos a razão para a publicação 

deste programa ter sido suspensa, mesmo considerando que a vigência do Plano de Ordenamento 

Turístico da Região Autónoma dos Açores terminava em 2015. 

Ao nível dos produtos, o destaque que é dado ao pedestrianismo não é coerente com a aposta na 

atividade para a qual vimos reclamando maior atenção, uma vez que, apesar de existem bons 

exemplos na região em determinadas ilhas (Faial, Santa Maria, Flores, Graciosa, São Jorge e Pico) 

existem ilhas como São Miguel e Terceira onde não se identifica uma verdadeira rede de percursos 

pedestres, mas sim um conjunto de trilhos, na sua maioria sem grande inter-relação territorial. 

Consideramos que dispomos de uma oferta mal dimensionada territorialmente, sendo imperioso 

dispersar os visitantes através da criação de atividades, pontos de interesse e roteiros 

complementares aos existentes, bem como definir adequadamente a capacidade de carga de 

locais sensíveis 
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É premente a definição clara de competências governativas na gestão da rede regional de trilhos 

pedestres, que tem resultado num quase abandono na ilha de São Miguel, onde urge a criação de 

uma grande rota pedestre representativa do seu território e paisagem, exercendo um efeito de 

dispersão dos visitantes e de potenciação do aumento da respetiva estadia média. 

Por último, e de um modo transversal, julgamos ser importante uma política de educação 

ambiental e de participação pública robustas, por uma sociedade capacitada e interventiva, das 

quais não se vislumbram destaques no Plano, bem como a aposta na dinamização de 

infraestruturas e centros de interpretação ambiental existentes que o Governo Regional passa a 

ter à sua gestão direta – com a internalização da empresa pública Azorina, medida que julgamos 

adequada – da qual exemplificamos o pomar junto à Lagoa das Furnas, estrutura de inestimável 

valor para a educação ambiental, que se encontra lamentavelmente subaproveitada desde a sua 

recuperação. 

Com os nossos cumprimentos, 

 

Diogo Caetano 
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3.12. SETOR COOPERATIVO 
 (Recebido a 29 de março de 2021) 
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3.11. ASSOCIAÇÕES DA ÁREA DA IGUALDADE DE GÉNERO 
(Recebido a 24 de março de 2021) 
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3.12. ASSOCIAÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(Recebido a 24 de março de 2021) 
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Contributo do Centro de Apoio à Deficiência (o mesmo também foi transmitido à URIPSSA para o 

seu parecer). 

Em linhas gerais toca 2 assuntos pertinentes: melhoramento das infra estruturas/ e criação de 

novas valências para públicos com necessidade especiais e ainda desporto adaptado/ e atividade 

física adaptada alargada a públicos com necessidades especiais e não frequentando instituições. 

"Públicos com necessidades especiais, necessitam ainda de melhoramentos tanto a nível de 

infraestruturas como de equipamentos de modo a que lhes seja proporcionado qualidade nos 

serviços de reabilitação e/ou manutenção de competências, mas mais premente ainda é a criação 

de maior número de valências de Centros de Atividades de Tempos Livres Inclusivos e Centros de 

Dia Especializados. A criação destes últimos possibilitaria aliviar os Centros de Atividades 

Ocupacionais ficando esta valência exclusivamente para o acompanhamento mais específico de 

deficiências com majoração, enquanto os primeiros, permitiam as famílias terem apoio de 

qualidade nos cuidados aos filhos portadores de deficiência, de modo a poderem conciliar a sua 

vida social, familiar e profissional. 

É também de suma importância a promoção do Desporto Adaptado para os cidadãos portadores 

de deficiência mas não o é menos a prática da atividade física adaptada nas diversas modalidades 

sem a vertente competitiva. É nossa sugestão que seja dado um maior apoio aos clubes 

desportivos que promovam tanto o desporto como a atividade física adaptada a portadores de 

deficiência e ainda que esta seja alargada e possa chegar a esta população em diferentes faixas 

etárias e que não frequentem instituições." 

Grata pela atenção. 

Com os melhores cumprimentos. 

Fatima Homem 
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3.13. UNIVERSIDADE DOS AÇORES 
(Recebido a 23 de março de 2021) 

 

 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
115 

 

 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DOS AÇORES 

 
 

 

 
PARECERES SOBRE AS 

ANTEPROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2021-2024 
E PLANO REGIONAL E ORÇAMENTO PARA 2021 

 
116 

3.14. PERSONALIDADES DE RECONHECIDO MÉRITO 
DR. ANTÓNIO MAIO 
(Recebido a 22 de março de 2021) 
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PROFESSOR DOUTOR FERNANDO DIOGO 
(Recebido a 24 de março de 2021) 
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PROFESSORA DOUTORA TERESA BORGES TIAGO 
(Recebido a 22 de março de 2021) 
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4. QUADRO SÍNTESE 

 

Entidade/Membro do CESA Parecer recebido a 

CGTP-IN Açores 24/03/2021 
UGT/Açores 24/03/2021 

Organizações Sindicais das Pescas --- 
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores 22/03/2021 

Federação Agrícola dos Açores 24/03/2021 
AICOPA 23/03/2021 

Federação das Pescas dos Açores 24/03/2021 
AMRAA --- 
ANAFRE 01/04/2021 

URMA 23/03/2021 
URIPSSA 16/03/2021 

Associações de Defesa do Consumidor 19/03/2021 
Associações de Defesa do Ambiente 24/03/2021 

Sector Cooperativo Regional 29/03/2021 
Associações da Área da Igualdade de Género 24/03/2021 

Associações de Pessoas com Deficiência 24/03/2021 
Universidade dos Açores 23/03/2021 

Conselho de Juventude dos Açores --- 
Representantes da RAA no CES --- 

Dr. António Maio 22/03/2021 
Professor Doutor Fernando Diogo 24/03/2021 

Professora Doutora Teresa Borges Tiago 22/03/2021 
 
 
Sobre as Antepropostas de Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Plano Regional e Orçamento 

para 2021, foram recebidos 18 Pareceres, o que expressa o contributo de 26 Conselheiros e 

Conselheiras, e uma participação de, aproximadamente, 81% dos 32 Membros4 em efetividade de 

funções que compõem o Conselho Económico e Social dos Açores. 

Os pareceres e contributos dos Membros do CESA constam integralmente reproduzidos, ficando 

o respetivo suporte de entrada arquivado nos serviços de apoio do CESA. 

 

                                            
4 O CESA é constituído por 39 elementos, integrando, além dos referidos 32, o Presidente do Conselho e os quatro Membros do 
GRA. Por não terem tomado posse no mandato cessante, dois elementos não chegaram a iniciar as respetivas funções. 



Edite Azevedo

Assunto: FW; Pareceres CESA - Propostas OMP 2021-2024, PRA e OFIAA 2021
Anexos: Pareceres_CESA_2021_ALFlAA_aditamento.pdf

De: Renato FMLA. Medeiros <Renato.FM.Medeiros@azores.gov.pt>
Enviada: 7 de abril de 202109:25

Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt>
Cc: Gualter JA. Furtado <Gualter.JA.Furtado@azores.gov.pt>; Carmélia MFMS. Branco
<Carmelia.MF.Branco@azores.gov.pt>; Rui Silva<rsilva@alra.pt>
Assunto: RE: Pareceres CESA- Propostas OMP 2021-2024, PRA e ORAA 2021

Ex.""" Senhor

Presidente da Comissão Permanente de Economia da Assembléia Legislativa Regional da Região Autônoma dos Açores
Dr. Sérgio Ávila,

Encarrega-me o Senhor Presidente do Conselho Econômico e Social dos Açores de enviar a V.Ex.- um Aditamento aos
Pareceres sobre as Propostas de Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Plano Regional e Orçamento para 2021,
relativo a contributos recebidos no CESA apôs o envio do documento à ALRAA.

Atentamente

Renato Medeiros \ Secretário-Geral

Conselho Econômico e Social dos Açores

Tel: (+351) 296 30 80 00 j Fax: (+351) 296 30 81 92 - Email: cesa(aazores.gov.pt VOlP GRA: 30 3116

Rua Dr.José Bruno Tavares Carreiro, S/N - 9500-119 Ponta Delgada [ São Miguel- Açores

AVISO DECONFIDENCIALIDADE: O conteúdo desta mensagem e de todos os ficheiros, caso existam, são confidenciais e destinados
apenas à(s) pessoa(s)ou entldade(s) acima referlda(s), podendo conter Informação privilegiada. É estritamente Interdito: a
publicação, distribuição.Impressão, uso ou cópia não autorizada da mensagem ou dos seus anexos. Se recebeu esta mensagem por
engano, por favor avise-nos de Imediato, por correio eletrônico, para o endereço acima e apague este e-mall do seu sistema.
Obrigado pela sua colaboração.

De: Renato FMLA. Medeiros

Enviada: 5 de abril de 202111:42

Para: assuntosparlamentares@alra.pt

Cc: Gualter JA. Furtado <Gualter.JA.Furtado(5)azores.gov.pt>: Carmélia MFMS. Branco

<Carmelia.MF.Branco@azores.gov.pt>: rsilva@alra.pt

Assunto: Pareceres CESA- Propostas OMP 2021-2024, PRAe ORAA 2021

Ex.™ Senhor

Presidente da Comissão Permanente de Economiada Assembléia Legislativa Regional da Região Autônoma dos Açores
Dr. Sérgio Ávila,

E/1240/2021 Proc.º 102/4/XII | 102/5/XII | 102/6/XII 07/04/2021  



Encarrega-me o Senhor Presidente do Conselho Econômico e Social dos Açores, Dr. Guaiter Furtado, de enviar a V.Ex.- o
n/ofício ref." 87, de 5 de abril de 2021, bem como o respetivo documento anexo relativo aos "Pareceres sobre as
Propostas de Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Plano Regional e Orçamento para 2021".

Atentamente

Renato Medeiros \ Secretário-Geral

Conselho Econômico e Social dos Açores

Tal: (+351) 296 30 80 00 j Fax: (+351) 296 30 81 92 - Email: Cesataazores.gov.pt VOlP GRA:30 31 16

Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, S/N - 9500-119 Ponta Delgada j São Miguel - Açores

AVISO DECONFIDENCIALIDADE: O conteúdo desta mensagem e de todos os ficheiros, caso existam, são confidenciais e destinados
apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação privilegiada. É estritamente interdito: a
publicação, distribuição, impressão, uso ou cópia não autorizada da mensagem ou dos seus anexos. Se recebeu esta mensagem por
engano, por favor avise-nos de imediato, por correio eletrônico, para o endereço acima e apague este e-maii do seu sistema.
Obrigado pela sua colaboração.
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3.5. ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DOS AÇORES 
(Recebido a 5 de abril de 2021) 
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3.12. SETOR COOPERATIVO 
(Recebido a 6 de abril de 2021) 
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