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ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL ANUAL PARA 2020 
 

PARECERES DOS PARCEIROS SOCIAIS E DOS CONSELHOS DE ILHA 

 

 
Pareceres 

Recebidos 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional X 

União Geral dos Trabalhadores X 

Organizações Sindicais não Filiadas nas Centrais  

Organizações Sindicais das Pescas na Região Autónoma dos Açores  

Câmara do Comércio e Indústria dos Açores X 

Federação Agrícola dos Açores X 

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

Organizações Patronais da Pesca     FPA X 

Associação de Municípios da RAA X 

Associação Nacional de Freguesias X 

Misericórdias dos Açores X 

Instituições Particulares de Solidariedade Social X 

Associações de Defesa do Consumidor (de âmbito regional) X 

Associações de Defesa do Ambiente (de âmbito regional) X 

Sector Cooperativo (cooperativas com sede na Região) X 

Associações da Área da Igualdade de Género X 

Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência (de âmbito regional) X 

Universidade dos Açores X 

Conselho da Juventude dos Açores  

Representantes da RAA no Conselho Económico e Social  

Personalidades de reconhecido mérito nas áreas de competência do Conselho XX 

Conselho de Ilha de Sta. Maria X 

Conselho de Ilha de S. Miguel X 

Conselho de Ilha da Terceira X 

Conselho de Ilha da Graciosa X 

Conselho de Ilha de S. Jorge X 

Conselho da Ilha do Pico X 

Conselho de Ilha do Faial X 

Conselho de Ilha das Flores X 

Conselho de Ilha do Corvo X 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARECERES RECEBIDOS 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECERES DOS MEMBROS DO  

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL DA RAA 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses 

– Intersindical Nacional 





CGTP-IN/AÇORES 
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ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2020 
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 
 

Parecer da CGTP-IN 
 
 

1. Evolução recente da região e previsões para 2020 
 
Em 2018 continuou a verificar-se um decréscimo populacional, sobretudo resultante das 
saídas da população residente terem superado as entradas e não tanto devido ao saldo 
natural ter sido negativo. É sobretudo o primeiro factor que pesa nesta variação. A natalidade 
aumentou face a 2017 mas desde 2012 que a tendência é de decréscimo, o que é negativo.  
 
Em termos de composição da população, pese embora a estabilidade da população em idade 
activa em termos percentuais, acentua-se o envelhecimento populacional, devido à redução 
da natalidade. 
 
De acordo com o Cenário Macroeconómico, em 2019 a economia deverá crescer 2%, 
continuando a desaceleração em relação aos anos anteriores, o que dá razão às afirmações 
da CGTP-IN sobre a necessidade das medidas de recuperação de rendimentos serem mais 
significativas e o nível de investimento mais elevado, para o crescimento ser mais robusto. 
Para 2020 o Governo prevê também um crescimento de 2%. 
 
Prevê-se também uma aceleração na criação do emprego, o que não parece muito verosímil 
tendo em conta que a estabilização prevista para o crescimento do PIB. É apontada a descida 
da produtividade aparente do trabalho, mas a produtividade por trabalhador depende também 
do grau de investimento em capital, pelo que é necessário reforçar o investimento público e 
privado na região. 
 
A previsão de descida significativa da taxa de desemprego de 8% para 5,8% em apenas um 
ano afigura-se também irrealista. 
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Cenário Macroeconómico 

 
Fonte: Anteproposta de Orçamento da RAA para 2020 
 
 

A economia dos Açores continua muito dependente do sector terciário, que contribui para 
quase 80% do VAB Regional. Só o comércio, transportes, turismo e restauração que são 
responsáveis por 25% do VAB, enquanto que o sector produtivo (agricultura, pescas e 
indústria1) apenas contribui para 17% do VAB, donde se conclui da necessidade de 
diversificar a base económica regional e tornar a região menos dependente do exterior. 
 
O sector imobiliário tem inclusivamente um peso maior que a indústria (13% face a 8%) e 
reforçou a sua importância em relação a 1995 (quando tinha um peso de 9%). Os restantes 
sectores mantiveram mais ou menos o peso que tinham em 1995. 
 
O emprego da região está também cada vez mais dependente dos serviços, que absorvia 
73% do emprego regional no 2º trimestre de 2019 face 61,3% em 2007. O sector secundário 
tem crescido. No entanto, o seu peso no 2º trimestre do ano (16,8%) é muito inferior ao peso 
que tinha em 2007 (cerca de 28% do emprego total em 2007). Já a agricultura e pescas têm 
visto o seu peso diminuir no último ano, sendo de cerca de 10% no 2º trimestre do ano.  
 
A precariedade do emprego continua a aumentar de ano para ano, uma vez que o emprego 
criado é cada vez mais precário. Os contratos precários atingiam 23,4 mil trabalhadores no 2º 
trimestre de 2019. Em 2015, por exemplo, eram 18,5 mil e 21,2%. Só no último ano os 
contratos não permanentes aumentaram 5%, com a percentagem de trabalhadores com 
vínculos precários a crescer de 23,4% para 23,9% no mesmo período. 

                                                           
1  Os dados incluem energia, água e saneamento. 
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O aumento da precaridade pode estar relacionado com o tipo de actividades em ascensão na 
região, nomeadamente o comércio e turismo, mas também se deve ao desrespeito do 
patronato relativamente à legislação laboral e à insuficiente acção da Inspecção Regional do 
Trabalho. 
 
Os salários continuam baixos. O salário líquido mensal médio dos trabalhadores por conta de 
outrem é de apenas 801 euros face a 911 euros da média nacional2. 19% dos trabalhadores 
recebiam salários líquidos inferiores a 600 euros3, correspondendo a cerca de 19 mil 
trabalhadores. 
 
A CGTP-IN reafirma a necessidade de aumentar o investimento, dinamizar a contratação 
colectiva por forma a permitir o crescimento geral dos salários e melhorar os direitos dos 
trabalhadores, aumentar o salário mínimo regional e combater a precariedade dos vínculos 
laborais.  
 
2. Medidas de política do Plano Regional Anual 
 
Tal como a CGTP-IN afirmou o ano passado, constata-se que ao mesmo tempo que se afirma 
ser objectivo a diversificação da produção da riqueza, o enriquecimento da carteira de bens e 
serviços transaccionáveis e a substituição de importações, em termos de dotações não 
acontece o mesmo, designadamente no que concerne à diversificação da base económica 
regional e à substituição de importações.  
 
Em termos sectoriais, existem eixos dirigidos à agricultura e floresta, às pescas e aquicultura 
e ao turismo, mas tudo o resto é deixado para as escolhas das empresas ou investidores 
privados, sem orientação ou planeamento por parte dos poderes públicos, o que nos parece 
incorrecto.  
 
No nosso entender, a Região deveria ter uma estratégia de desenvolvimento definida e 
concreta, com os poderes públicos responsáveis pela atribuição do financiamento e pela 
coordenação. Dever-se-ia elaborar e discutir um plano de desenvolvimento regional, assente 
na diversificação da base produtiva, na modernização e apoio às actividades tradicionais e no 
fomento de áreas de ponta e assentes na inovação. 

 
O documento contém medidas para a elevação da educação e das qualificações dos 
açorianos, mas não há qualquer orientação para traduzir os avanços alcançados e a alcançar 
no emprego e no aumento dos salários dos trabalhadores.  
                                                           
2 Fonte: Inquérito ao Emprego, 2º trimestre de 2019/INE. 
3 O salário de um trabalhador a auferir o salário mínimo regional descontando as suas contribuições sociais é de 

560,70 euros. 

mailto:ussmsm.servicos@gmail.com


CGTP-IN/AÇORES 

 

 
 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………….

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES PORTUGUESES-INTERSINDICAL NACIONAL/AÇORES 
Rua do Peru, 101, 9500-340 PONTA DELGADA | Telefone: 296 282319 |Fax: 296 284275 

E-mail: ussmsm.servicos@gmail.com 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Continua a não existir neste documento orientações e medidas para a criação de emprego 
com direitos, para o combate à precariedade e aos baixos salários, incluindo o salário mínimo 
regional, apesar das chamadas de atenção que temos feito.  
 
No nosso entender, o primeiro combate relativamente ao emprego deve ser, além da criação 
de emprego, a eliminação da precariedade, o que passa nomeadamente pelo reforço dos 
meios da inspecção regional do trabalho para aumentar a fiscalização do cumprimento das 
relações laborais, bem como pelo exemplo do próprio Governo Regional nesse domínio, 
acabando com a precariedade na administração pública regional.  
 
A dotação prevista para investimento na Inspecção Regional do Trabalho, no valor de 350 mil 
euros não chega a 1% da dotação do objectivo “Fomentar o crescimento económico e o 
emprego sustentados no conhecimento, na inovação e no empreendedorismo”, é inferior à de 
2015, não se sabendo concretamente a que se destina. 
 
No que respeita às medidas de apoio ao emprego, o Governo Regional pretende continuar a 
apostar em medidas de apoio à contratação que prevêem o apoio financeiro público a 
contratos a termo, o que, deixou de ser possível após a entrada em vigor das alterações ao 
Código de Trabalho. A alínea b), do nº 4, do Artigo 140, que permitia a contratação a termo de 
trabalhador à procura de primeiro emprego, em situação de desemprego de longa duração ou 
noutra prevista em legislação especial de política de emprego, foi revogada, deixando 
portanto de ser possível a contratação a termo prevista em medidas activas de emprego para 
estes casos por revogação da norma habilitante. 
 
Por outro lado, medidas como o ELP Conversão não são aceitáveis, pois premeiam a 
contratação precária anterior. Se os postos de trabalho são permanentes, os contratos devem 
também passar a ser permanentes sem beneficiar de apoio. 
 
Deve ainda fiscalizar-se o uso de medidas de emprego ou ocupação para evitar a substituição 
de postos de trabalho, seja através de estágios, do chamado trabalho socialmente necessário 
ou de outra qualquer medida. 
 
Cerca de 12 milhões de euros, ou seja, 26% do investimento a destinar ao Desenvolvimento 
do Sistema de Saúde destina-se a uma Parceria Público Privado, nomeadamente ao Hospital 
de Santo Espírito da Ilha Terceira, havendo também 35,1 milhões de euros para execução de 
contrato de concessão rodoviária em São Miguel em regime de SCUT. 
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2. Orçamento para 2020 
 
Este anteprojecto é elaborado antes de se conhecer a proposta de OE para 2020, pelo se 
baseia nas opções do Governo Regional. 
 
O quadro seguinte é a síntese do orçamento da RAA para 2020. Prevê-se um saldo efectivo 
de -68 milhões de euros, pela necessidade de assegurar o financiamento dos projectos de 
investimento co-financiados pela UE. 
 

 
 
Prevê-se um aumento do investimento público cofinanciado directamente pelo Governo 
Regional na ordem dos 8,5% face a 2019, o que é de salientar. No entanto, como não se inclui 
informação quanto ao peso no PIB 
Regional nem quanto ao previsto e executado em anos anteriores, torna-se difícil avaliar se 
será ou não suficiente para fazer face às necessidades de desenvolvimento da região. 
 
Os juros da dívida pública e outros encargos duplicam face a 2019 devido à extinção da 
SAUDAÇOR, SA e assunção da dívida por parte da região. O seu peso no total das despesas 
correntes passa de 1,6% para 3,1%.   
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A despesa global deverá aumentar 3,6% em relação a 2019. Todavia, as funções sociais, as 
que têm maior importância no orçamento, perdem dotação em termos absolutos e também 
peso no total, passando a ter uma importância de 56,2% face a 59,9% em 2019. Só a área da   
educação cresce relativamente a 2019. As funções económicas ganham peso devido aos 
transportes e comunicações. As outras funções aumentam em dotação e peso devido ao 
aumento da dívida pública pela razão referida atrás. 
 

 
Evolução da despesa global 

 
 
21 Outubro de 2019 

 

O Coordenador da CGTP IN / Açores 
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União Geral dos Trabalhadores 
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PARECER DA UGT/AÇORES SOBRE A ANTEPROPOSTA DO PLANO ANUAL DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES DE 2020 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Após uma consulta aos indicadores da conjuntura económica e social, que constam no primeiro 
capítulo da Anteproposta do Plano de Investimentos da RAA para 2020, verifica-se que a 
conjuntura económica e social na Região evidencia sinais de algumas melhorias relativamente ao 
passado recente, mas a um ritmo mais lento, portanto insuficiente quando comparado com a 
situação nacional e europeia. 
 
 Registamos também alguns sinais de recessão ou pelo menos de estagnação económica a nível 
mundial e europeu, ao que acresce a incerteza face ao restabelecimento do protecionismo, com 
retaliações de parte a parte com consequências graves e inevitáveis para o comércio mundial, já 
confirmadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 
 
Se a esta situação juntarmos, a possibilidade de se consumar a saída do Reino Unido da União 
Europeia de forma desordenada e a confirmação de estagnação ou recessão na maior economia 
da União Europeia, a da Alemanha, temos a prova de que as politicas seguidas atualmente, 
designadamente a nível dos estímulos monetários já não são porventura suficientes, pelo que se 
torna necessário a adoção de politicas orçamentais menos conservadoras, com especial destaque 
para aquele país que tem margem orçamental para o efeito. 
 
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 de Investimentos do Governo Regional dos Acores um instrumento fundamental de 
política económica, tendo em vista o pretendido desenvolvimento económico e social dos 
Açores. 
 
Queremo-nos congratular pela disponibilização de mais um instrumento trabalho, aliás, 
reivindicado desde há muito tempo pelos parceiros sociais, a anteproposta de Orçamento para 
2020, que nos dará mais elementos para podermos fazer críticas e sugestões com maior rigor. 
 
Nesta conformidade, e na sequência do documento de Política Reivindicativa para 2020 

recentemente apresentado pela UGTA, o nosso parecer incidirá mais sobre as políticas 

setoriais de âmbito social enquadradas nos quatro objetivos globais, chamando a atenção 

para os pontos dos programas inseridos em cada um deles que achamos, na nossa 

perspetiva, mais importantes.  
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2. POLÍTICAS SECTORIAIS A DESENVOLVER EM 2020 

 

2.1 - FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O EMPREGO SUSTENTADOS 

NO CONHECIMENTO, NA INOVAÇÃO E NO EMPREENDEDORISMO 

 

Trata-se do objetivo da maior relevância no Plano de Investimentos abrangendo cerca de 50% da 
sua dotação, é transversal praticamente a todos os departamentos governamentais, e setores de 
atividade, porquanto abarca os investimentos que pela sua natureza e impacte na estrutura 
económica e reforço no potencial endógeno regional, são suscetíveis de criação duma economia 
robusta e sustentável, geradora de riqueza e da sua justa distribuição nomeadamente através da 
criação de empregos duradoiros e bem remunerados. 
 
De salientar que 53,26% da dotação deste objetivo provém de «Outros Fundos» (fundos 
europeus na sua maioria), esperando-se que a sua aplicação se traduza em crescimento 
económico e criação de emprego duradoiro e sustentável. 
Neste âmbito sugere-se: 
 
No Programa Empresas, emprego e eficiência administrativa  

 
Como temos vindo reiteradamente a afirmar, reivindica-se 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, geradores de emprego duradoiro, 

sustentável, bem remunerados e com direitos, proporcionando a realização pessoal e 
profissional dos trabalhadores açorianos, contribuindo assim para a fixação na Região dos mais 
capazes e qualificados.  

 

Concitando a afirmação do documento, “Os Açores são hoje uma região de oportunidades”, 
achamos que se deve privilegiar a atração de investimento externo, e, ao mesmo tempo apoiar o 
tecido empresarial regional que se mostre competitivo e suscetível de gerar maior valor 
acrescentado. 

 

Por isso, a UGTA insiste na necessidade duma 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. 
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Nesta conformidade, a UGTA reivindica 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. 

A euforia provocada pelo crescimento das atividades ligadas ao setor do turismo, leva-nos a 
concordar com os apoios públicos que têm vindo a ser injetados neste setor, potenciando as 
condições ímpares proporcionados pelo setor primário, designadamente as ligadas à agropecuária 
e ao mar. 

Porém, alerta-se para a necessidade de diversificação do investimento face aos riscos, e 
vulnerabilidade associados aquele setor, desde a sobrecarga nos principais pontos turísticos 
locais, até eventuais perturbações causadas por fatores exógenos.  

Ao nível do Emprego Eficiência Administrativa 

 
Recomendamos a maior atenção e ação do Governo Regional 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.  

 

Neste ponto, a UGTA reivindica 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. 
  
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 em 
áreas que não suscitem interesse à iniciativa privada, nomeadamente nos sectores da saúde e da 
educação, assegurando a sua qualidade e acesso universal, como instrumentos indispensáveis de 
aproximação ao modelo de desenvolvimento económico e social europeu.  
 

Não obstante o processo regional de regularização dos vínculos precários, lançado pelo 

Governo Regional há cerca de dois anos, a UGT/Açores considera ter sido o mesmo 

insuficiente para satisfazer as necessidades regulares e permanentes dos serviços públicos 

da educação e da saúde na Região, reivindicando-se aqui a adoção de políticas de 

regularização de vínculos precários na administração pública regional.  
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Preconizamos ainda a aplicação da figura da mobilidade intercarreiras à Região, processo que 
tem vindo a ser incompreensivelmente adiado, preterido mesmo pelo Governo Regional há já 
alguns anos, como forma de facilitar e satisfazer os desejos de tantos cidadãos, que além disso 
cumpriram com um dos objetivos oficiais, ao melhorar seu o nível de qualificação e formação 
académica e assim contribuir para a ascensão da Região no ranking da educação a nível nacional 
e europeu. 

Ainda no âmbito da eficiência administrativa, reiteramos a par de formação profissional, a 
criação de uma carreira especial para os trabalhadores das lojas do cidadão, uma vez que a 
atividade destes trabalhadores é multidisciplinar, abrangendo um grande leque de funções e 
tarefas por vezes com elevado grau de complexidade.   
 
Reiteramos o apelo de um esforço para a criação de uma política de planeamento e 
acompanhamento eficaz no combate à ilegalidade e evasão fiscal, através do reforço dos meios e 
ações inspetivas a fim de evitar o desperdício e má gestão financeira por parte dos serviços 
públicos regionais e autárquicos, e, de verificação da correta e efetiva aplicação dos fundos 
comunitários. 
 
Neste particular, apelamos ao 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.  
 
No programa de Emprego e Qualificação Profissional 

 

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 à 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.  
 

Nesta conformidade, a UGTA entende ser necessária uma maior articulação entre 

empresários/entidades empregadoras, e o Governo Regional dos Acores através do 

respetivo departamento, na aprovação dos cursos ou da formação a ministrar de forma a 

satisfazer 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 
creditar que será necessário um plano de formação profissional, articulado com os agentes do 
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setor da construção civil, que passará porventura também com um plano de recuperação e 
recapitalização de algumas empresas. 
 
Esta exigência é tanto mais necessária, porquanto sabemos que algumas necessidades de mão-de-
obra naquele domínio têm sido colmatadas através dos programas ocupacionais. Ora é sabido 
que os ditos programas foram criados para suprirem a ineficiência da economia em gerar 
emprego, mas não para o substituir à semelhança do que se tem verificado nos últimos tempos ao 
serem usados abusivamente pelas empresas e entidades públicas como mão-de-obra barata, 
satisfazendo necessidades permanentes, sem qualquer vínculo ou direito laboral e com o pretexto 
de estarem a resolver um problema social ao proporcionarem algum rendimento a muitas 
famílias atingidas pelo flagelo do desemprego. 
 
Registamos a diminuição dos trabalhadores colocados em programas ocupacionais, que por 
definição do próprio IEFP, são: “Trabalhadores ocupados em programas especiais de 

emprego” que se tem vindo a registar. Segundo a publicação mensal de agosto do IFP – Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, eram 3800 de um total de 7040 inscritos à procura de 
emprego na Região Açores, seguindo a tendência dos últimos anos, mas numa percentagem de 
54% ainda bastante elevada se comparado com Região Autónoma da Madeira e do Continente 
Português. 
 
Ademais, a utilização abusiva destes trabalhadores gera concorrência desleal e injustiça entre as 
empresas, provocando desequilíbrios no mercado que podem levar à falência de empresas a 
priori saudáveis e promissoras. Uma economia de mercado respeitadora da propriedade privada, 
da livre iniciativa, propicia à criação de emprego duradoiro e sustentável e com direitos, não se 
coaduna com esta prática que beneficia uns agentes económicos em detrimento doutros, pelo que 
se espera que venha a ser corrigida. 
 
O Programa de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Abrange um setor com grande peso na economia dos Açores, que atravessa um momento menos 
bom desde o período da crise agravado pela liberalização do mercado do leite, setor que por isso 
deve merecer uma atenção especial no que toca a algumas ações, sobretudo na determinação de 
prioridades dos investimentos apoiados ou a apoiar com fundos europeus. 
 
No programa de Pescas e Aquacultura 

 

A condição de região insular com uma grande área marítima, confere uma grande importância ao 
programa de Pescas e Aquacultura, face ao enorme potencial para a nossa economia, deve 
merecer a maior atenção por parte do Governo Regional. 



             
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES DOS AÇORES  

União Geral de Trabalhadores dos Açores (UGT-A)| NIF: 509 525 687 
Rua Dr. João Francisco de Sousa, 20 R/C | 9500-187 Ponta Delgada  
Telefone/Fax:. 296 283 181  |  EM. acores@ugt.pt 

       
                                                                     

6 
 

Neste plano, a UGTA reivindica uma especial atenção e esforço por parte do Governo Regional 
no sentido de atrair mais e melhor investimento externo nesta área, designadamente na 
modernização e aumento da nossa frota de pesca, na captação de investimentos para a indústria 
de transformação de pescado e para o setor da aquacultura, que sendo um tipo de atividade de 
mão-de-obra intensiva pode absorver parte apreciável do desemprego feminino, ainda elevado na 
Região. 

O feliz desfecho do processo de construção de uma nova fábrica de conservas da COFACO na 
ilha do Pico, é um bom exemplo do que deve ser a ação do Governo.  

No Programa de Desenvolvimento Turístico 

Os últimos dados do SREA até julho indicam que é setor em franco crescimento, registando um 
incremento médio superior a 15% de dormidas por ilha na hotelaria tradicional, turismo espaço 
rural e alojamento local, sortindo efeitos positivos no comércio, restauração, transportes e 
atividades afins, sobretudo pela criação de emprego. 

A UGTA entende ser de manter o enfoque neste setor, por forma a combater a sazonalidade, 
através de uma política de transportes aéreos oportuna e bem organizada, sobretudo para as ilhas 
mais pequenas, por forma a garantir uma maior disseminação por todas as ilhas do arquipélago. 

Por outro lado, é importante que se equacione também medidas para proteger os principais 
pontos turísticos, o meio ambiente e as paisagens em geral da sobrecarga humana que têm sido 
sujeitos nos últimos tempos. 

 Alerta-se mais uma vez para importância da formação profissional nas áreas como a restauração, 
mesa e bar, cozinha, atividades ligadas à natureza e ao ambiente, línguas e património, pelo que 
se exige aqui um reforço substancial das ações de formação profissional. 

No Programa de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 

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 
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instituições 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 conta também com a 
influência do Governo Regional junto do Governo central para que cumpra com as suas 
obrigações financeiras com a Universidade dos Açores.  

2.2 - REFORÇAR A QUALIFICAÇÃO, A QUALIDADE DE VIDA E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 

 

A sua implementação ocorrerá fundamentalmente em três departamentos governamentais 
responsáveis pela educação, saúde e solidariedade social, através de cinco programas e diversas 
ações. 
 
Neste âmbito sugere-se: 
 
No que diz respeito ao programa de Qualificação e Recuperação do Parque Escolar  
 
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 e 
proibido em toda a União Europeia e em todo o mundo já há alguns anos. 
 
Quanto ao Programa de Desenvolvimento do Sistema de Saúde 

 
Verifica-se também uma melhoria ao nível das infraestruturas e equipamentos de apoio à saúde, 
contudo, lamenta-se o fato de não estarem a ser utilizados na plenitude, por falta de recursos, 
sobretudo humanos e técnicos, com evidentes e graves prejuízos para a saúde dos açorianos que 
deles necessitam, pelo que apelamos mais uma vez a um esforço por parte do Governo Regional 
em colmatar esta falha grave. 
 
No que respeita à Solidariedade Social  
 
Preconizamos uma política de cooperação ativa com as IPSS/Misericórdias reforçando-se o 
apoio às instituições que atuam na área do combate à pobreza e à exclusão social, e no apoio 
domiciliário e assistência familiar dos idosos mais carenciados, bem como no apoio à prestação 
de cuidados de retaguarda a pessoas acamadas e em evidentes condições de fragilidade física ou 
psicológica. 
 
Tal como nas áreas da saúde e educação, reconhecemos o grande investimento e melhoria das 
instalações e equipamentos que se tem vindo a registar, contudo apelamos a um planeamento 
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sério e responsável para a construção destes equipamentos, principalmente de centros de dia e 
lares de terceira idade, e, até hospitais de retaguarda nas localidades onde há necessidade efetiva 
desses. 
 
Reconhecendo o esforço de regularização financeira feito junto das IPSS/misericórdias, alertamos para a 

necessidade de se manter este desígnio, por forma aquelas entidades poderem cumprir cabalmente os 

seus serviços junto dos utentes bem como o cumprimento das suas obrigações pecuniárias com os seus 

trabalhadores e fornecedores em geral. 

 

A UGTA reivindica aqui, na sequência do propósito anunciado pelo próprio Governo nesta sede, no 

sentido de aumentar o rendimento dos jovens e dos idosos, o regresso à política de atualização ou 

aumento anual do complemento regional de pensão para idosos e do complemento regional do 

abono de família, bem como da remuneração complementar, já em 2020. Mais se reivindica a 

necessidade do Governo Regional proceder a um reforço dos acordos de cooperação financeira com 

as IPSS/Misericórdias que lhes permitam atualizar e aumentar os rendimentos do trabalho dos 

trabalhadores das IPSS/Misericórdias dos Açores.   

 

2.3 - MELHORAR A SUSTENTABILIDADE, A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E AS 

REDES DO TERRITÓRIO  

 

Este objetivo, tem uma dotação de 247 816 946,00€ é também transversal a diversos 
departamentos do Governo, destina-se às políticas sectoriais nas áreas da Ambiente e Energia, da 
Prevenção de Riscos e Proteção Civil, Assuntos do Mar e dos Transportes e Obras Públicas 
Coesão Territorial e Transportes, através de 4 Programas e diversas ações, sendo contemplado 
com Fundos Externos (Europeus) a aplicar nos Programas, 11 – Ambiente e Energia e 
principalmente no 14 - Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas, com especial 
relevância na Construção de Estradas, aliás, na execução do contrato conhecido por SCUT, 
Equipamentos Portuários e Aeroportuários e Politica de Transportes. 
 
Neste âmbito reivindica-se: 
 
Quanto ao programa de Transportes, Obras Públicas e Infraestruturas Tecnológicas 
 

A manutenção e conservação das infraestruturas de transportes e comunicações, museus e 
monumentos, conjugado com uma politica eficiente de transportes e energia por forma a permitir 
mobilidade e acessibilidade internas, revela-se fundamental à manutenção do surto de 
crescimento do setor do turismo na Região, pelo que é fundamental, aproveitar ao máximo a 
abertura e as possibilidades financeiras postas à disposição da Região no âmbito do PO 2020. 
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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.  
 
Acresce referir aqui, contudo, a preocupação que tem a ver especificamente com os 

transportes e com a situação financeira periclitante da empresa pública SATA, 

reivindicando a UGTA a adoção por parte desta empresa, que deve ser mantida no setor 

empresarial da Região, de um modelo de gestão profissional que salvaguarde a sua 

viabilidade económico-financeira e os postos de trabalho de quem lá trabalha.  

 
No programa Ambiente e Energia 

 

Apelamos para uma afetação eficiente dos recursos disponíveis para ações e medidas de proteção 
do ambiente e belezas naturais, que estão a sofrer uma sobrecarga anormal devido à sua grande 
procura. 
  
2.4 - MODERNIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFORÇAR A POSIÇÃO 

DOS AÇORES NO EXTERIOR E APROXIMAR AS COMUNIDADES  

 
É o objetivo com dotação residual no Plano, todavia não deixa de ser importante porquanto é 
através dele que é proporcionado à Região Açores e aos Açorianos um melhor conhecimento de 
si próprios, mantendo ao mesmo tempo a sua ligação e fortalecimento dos seus laços com o 
exterior, em especial com o mundo da diáspora. 
 
Neste âmbito sugere-se: 
 
No Programa de Informação e Comunicação 

 

Para além da melhoria que o Governo pretende introduzir no seu portal de comunicação Internet,  
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. 
 
Sabemos que nas sociedades desenvolvidas, especialmente nas democracias, torna este sector tão 
sensível que em circunstâncias normais não é aceitável qualquer tipo de apoio público aos órgãos 
de comunicação social. 
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Contudo, atendendo às dificuldades económicas e financeiras decorrentes da pequena dimensão 
e dispersão territorial do mercado regional da comunicação social, faz com que o apoio 
financeiro público ao também designado 4º poder, embora não desejado, surja aos olhos dos 
açorianos como uma medida imprescindível para a sua sobrevivência, que dado o relevante papel 
que desempenha junto dos açorianos que querem manter-se informados, cultos e atualizados. 
 
Neste particular a RTP Açores, pelo seu relevante papel de divulgação externa e ligação com a 
nossa diáspora, achamos que deve ser objeto de atenção especial por parte do Governo Regional, 
pelo menos a exercer pressão junto da tutela (Governo Central), para que sejam reforçados os 
meios humanos, começando pela regularização contratual dos inúmeros trabalhadores a recibo 
verde e tempo parcial. 
 
Além disso deve também alertar para o necessário reforço em materiais e financeiros, para que 
este canal possa cumprir com a sua missão, de dar a conhecer os Açores e Açorianos ao mundo e 
os açorianos entre si, bem como na produção de séries de grande sucesso nacional e 
internacional, como, Xailes Negros, o Barco e o Sonho, Mau tempo no Canal, etc. 
 
No Programa de Relações Externas e Comunidades 

 

A nossa condição de região autónoma com governo próprio confere-lhe um papel limitado no 
âmbito das relações internacionais, sendo-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. 
  
3 - INVESTIMENTO PÚBLICO 

 

 Quanto à Dotação do Plano 

 

O Plano anual de 2020 é o último que emana fundamentalmente das Orientações a Médio Prazo para 
o quadriénio 2017-2020, não deixa de ser influenciado ou até condicionado por fatores conjunturais, 
pelo que esta anteproposta com uma dotação global 814 433 464€, dos quais 257 733 596,00€ são 
provenientes de outros fundos, que influenciarão compreensivelmente o exercício de programação 
face à necessidade de aproveitamento dos fundos europeus postos à disposição da região no âmbito 
PO 2020, e enquadrados nos sectores de atividade e respetivos departamentos governamentais de 
acordo com o negociado com a União Europeia na programação 2014-2020. 
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Como temos vindo a afirmar, o Plano de Investimentos anual é um instrumento muito importante 
para o nosso desenvolvimento económico e social para assim cumprirmos o objetivo do Governo e 
sonho de todos os Açorianos, que é elevação do seu nível de vida em aproximação do padrão médio 
dos seus congéneres europeus. 
 
Independentemente das alterações inerentes de natureza previsional que possam ocorrer na sua 
programação face às contingências e vicissitudes, decorrentes de imprevistos e fatores exógenos, 
como por exemplo as catástrofes naturais como a que ocorreu recentemente e afetou principalmente 
as ilhas dos grupos central e ocidental, (Furacão Lorenzo), 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%. 
 
De salientar, que não obstante uma parte considerável das despesas não serem verdadeiramente 
investimento, por não contribuírem para a Formação Bruta de Capital Fixo, nos últimos anos, a 
execução orçamental tem ficado muito aquém do desejável, 70,3% em 2016, 72,2% em 2017 e 83,5% 
em 2018, frustrando as expectativas criadas aquando da sua apresentação, valor manifestamente 
escasso para atingirmos o robusto crescimento económico que necessitamos, e assim assegurar uma 
mais rápida aproximação à média comunitária e ao todo nacional. 
 
Quadro Global de Financiamento da Administração Pública Regional 

 

Como afirmamos na introdução deste documento, este ano contamos com mais um instrumento de 
trabalho, a Anteproposta do Orçamento da RAA para 2020, que nos permite uma visão mais concreta 
e precisa para o nosso parecer. 
 
De referir que a dotação do Plano corresponde a cerca de 52,6% da dotação global prevista no 
orçamento para 2020, onde se destaca as receitas próprias no valor de 779 700 000,00€, provenientes 

predominantemente de receita fiscal 94,3%, que se prevê aumentem cerca de 5,2% em relação a 2019 
em linha do que vem acontecendo há alguns anos. 
 
Segundo dados oficiais a receita fiscal no período 2011-2018 aumentou 35%, o que é o mesmo que 
dizer que a carga fiscal teve um agravamento de 35% naquele período, valor muito superior ao 
crescimento do PIBpc que cresceu pouco mais de 11%, o que quer dizer que os Açorianos estão mais 
pobres hoje, em especial a classe média.  
  
Assim sendo, parece-nos evidente que o Governo Regional tem margem para devolver algum 

rendimento retirado aos açorianos via aumento de impostos, aquando da assinatura do 
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memorando de entendimento com o Governo Central em 2013, decorrente do PAEF Programa 

de Assistência Económica e Financeira que Portugal foi alvo. 

 

Por outro lado, a UGTA entende que o Governo Regional está também em condições de poder 

avançar já no próximo ano com as progressões gestionárias na Administração Pública, com 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.  
 

Açores, 13 de outubro de 2019 

 

                                                                       UGT/AÇORES 
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Parecer sobre a Proposta para o Plano Regional Anual 2020 

 

Sobre a Proposta de Plano e Orçamento Regional Anual para 2020 (PRA2020), 

verificamos que o Orçamento para o próximo ano prevê um investimento de 

34.030.243,00€ para as Pescas e Aquicultura, o que representa um aumento cerca de 

9% relativamente a 2019. 

 

Considerando as necessidades do sector e atendendo aos desafios e constrangimentos 

que o futuro coloca às Pescas nos Açores, aguardávamos uma maior atenção neste 

plano para 2020, nomeadamente no que refere a: 

 

Apoios a Frota e Recursos Humanos 

Lamentamos o desinvestimento de aproximadamente 30% ao abrigo do regime 

de Apoio a Frota de Pesca Local e Costeira, pois as nossas embarcações precisam de 

apoios à sua modernização e aquisição de novos equipamentos, que permitam um maior 

conforto aos nossos pecadores durante a faina. 

Salutamos o apoio financeiro do GR à mobilidade de pescadores com 

residência na RAA, no entanto, aconselhamos a uma revisão desta medida, para que ela 

possa ter mais sucesso, incluindo não só o apoio ao pescador, mas no caso de este ser 

casado, também à sua família direta (esposa/marido e descendentes diretos).  

Lamentamos que numa época em que as alterações climáticas podem diminuir os 

dias de proveito da pesca, haja um corte no apoio financeiro ao FUNDOPESCA. 

Esperamos que a forte aposta do GR na Aquicultura, reflita a nossa pretensão 

de envolver os nossos pescadores tradicionais nesta atividade, proporcionando-lhes uma 

alternativa profissional, apesar desta pretensão não ser explícita neste PRA2020.  

Salutamos o aumento do investimento no Apoio ao investimento no âmbito dos 

projetos do MAR 2020. 
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Formação 

Foi com satisfação que lemos no PRA2020 a intenção do Governo Regional (GR) 

continuar a apoiar a formação dos nossos profissionais, dotando-os de mais capacidades 

técnicas, sociais e económicas que permitam a melhoria das condições de vida das 

comunidades piscatórias, apesar deste ponto apresentar um desinvestimento de 

aproximadamente 11%.  

Esperamos que esta formação, embora coordenada pela Escola do Mar, seja o 

mais descentralizada possível, considerando que os nossos pescadores não se podem 

ausentar da sua ilha para receber formação, uma vez que a pesca exige trabalho 

presencial e os Contratos Individuais de Trabalho da Pesca só preveem o pagamento das 

horas efetivamente trabalhadas.  

 

Áreas Marinhas Protegidas 

Apesar de não estar contemplado no PRA2020, esperamos que sejam 

consideradas verbas para a implementação de um sistema de apoio financeiro aos 

profissionais afetados pela implantação de mais 8% de Áreas Marinhas Protegidas. 

 

Portos e Infraestruturas para a Pesca 

Verificamos que o plano não contemplou algumas obras de interesse para o 

sector, tais como, a ampliação e remodelação da Lota de Ponta Delgada , a instalação de 

um pórtico de embarcações que facilite a varagem e o parqueamento em seco, no porto 

da Horta; a construção de um porto de abrigo, na Ribeira Quente; a operacionalização 

dos Estaleiros da Madalena, aquisição de um pórtico para varagem de embarcações 

maiores que 20 metros e construção de infraestruturas de apoio á reparação das 

embarcações; a construção de um posto de recolha no Porto de Rabo de Peixe;  a 

atribuição de uma nova sede para a Associação de Produtores de Atum e Similares dos 

Açores (APASA) e para a Associação de Produtores Espécies Demersais dos Açores 

(APEDA); e a Construção de Casas de aprestos para as embarcações atuneiras. 
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Assim, considerando que a maioria das propostas deste Plano Regional Anual para 

2020 estão de acordo com os princípios de boa gestão para o sector das Pescas, a 

Federação das Pescas dos Açores é favorável ao mesmo. 

 
 

O Presidente da Federação das Pescas dos Açores, 

                                                              Gualberto Rita 

 

Praia da Vitória, 21 de Outubro de 2019 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Municípios da RAA 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Nacional de Freguesias 
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DELEGAÇÃO DOS AÇORES 

DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS 

(ANAFRE AÇORES) 

 

 

«ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL PARA 2020 - Aprovada em 

Conselho do Governo , de 27 de setembro de 2019»  

 

 

P A R E C E R 

  

A Delegação Regional da ANAFRE dos Açores - ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE FREGUESIAS – tendo submetido à apreciação das Juntas de Freguesia, 

suas associadas e reunido a sua direção coordenadora, com vista à emissão 

de parecer sobre a ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL PARA 2020, 

vem dar o seu contributo nos seguintes termos:  
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Da análise e contributos dos seus membros, extraíram-se as seguintes 

constatações: 

 

A – COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM AS FREGUESIAS 

A Anteproposta de Plano para 2020, prevê na rúbrica de cooperação financeira  

com as freguesias, os seguintes apoios:  

- Atribuição de apoios financeiros às freguesias açorianas, para aquisição de 

mobiliário, equipamento e software informatico, e para realização de pequenas 

obras de benefiação das sedes das juntas; 

- Comparticipação de investimentos municipais de aquisição/construção/grande 

reparação de edifícios sede de Juntas de Freguesia. 

- Apoio à ANAFRE. (Decreto Legislativo Regional nº 24/2015/A, de 10 de 

novembro). 

A verba prevista na anteproposta do Plano para 2020, para esta cooperação é 

de 450 000 €, valor igual ao previsto no plano de 2019. 

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, é considerada por nós, ainda insuficiente, para que 

as juntas se modernizem e satisfassem cabalmente as suas competências 

e atribuições para com as suas populações. 
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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. 

B – 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. 

Assim, somos do parecer, de que as Juntas de Freguesias, deveriam ser 

chamadas, mediante a celebração de acordos/protocolos, devidamente 

definidos financeiramente, para serem parceiras, na implementação das 

políticas e projetos na área social, cultural e do setor do turísmo, 

nomeadamente no que se refere à construção e manutenção de trilhos, 

que se encontram previstos, na presente anteproposta de Plano para  

2020. 

Pois é sabido que o turista passa a maior parte do seu tempo nas 

Freguesias, percorrendo trilhos e instalados em alojamentos locais. 

O nosso contributo é decisivo para a boa imagem que os turistas levarão 

da nossa Região.  

Maia, 18 de outubro de 2019 

A Delegação Regional da ANAFRE dos Açores 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misericórdias dos Açores 
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Conselho Económico e Social dos Açores 

Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro 

9500-119 Ponta Delgada  

 

  

 

 

Visite a Gruta do Carvão 

Saiba mais em www. grutadocarvao.pt 

 

 

    

    Sua Referência Sua Data Nossa Referência Data 

  0015/19 23/10/2019 

 

Assunto: Anteproposta do Plano Regional Anual 2020 - 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 2020 (PRA 2020), apresentada e 

entregue na sessão plenária do passado dia 30 de setembro, vem a nossa associação emitir parecer. 

Tendo presentes as orientações a médio prazo (OMP) 2017-2020 e a perspetiva da implementação do PRA 2019, no 

que respeita aos assuntos em matéria ambiental, é do nosso parecer que a Anteproposta de Plano para 2020 se 

enquadra no preconizado, representando, no entanto, um decréscimo global de investimento na área ambiente e 

energia na ordem dos 10% face ao ano transato. 

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, como as seguintes que constavam do PRA 2019: 

- Sistema regional da informação geográfica para todos, que, embora se desconheça o âmbito específico, se espera que possa vir 

a fomentar o conhecimento e participação pública de entidades e cidadãos; 

- Licenciamento único ambiental, que, embora também se desconheça os respetivos procedimentos de funcionamento, se 

espera que possa vir a permitir uma maior capacidade de interpretação de processos e respetiva celeridade; 

- Cadastro predial, rústico e urbano, que por ser uma ação fundamental para a adequada gestão do território, adiada ao longo 

de vários anos/legislaturas, se espera a sua efetivação com o rigor e celeridade possível num horizonte temporal razoável; 



 

 

 

Visite a Gruta do Carvão 

Saiba mais em www. grutadocarvao.pt 

 

Os planos de gestão dos parques naturais de ilha, medida que defendemos há largos anos, não se efetivou a nível 

satisfatório no decurso da implementação do PRA 2019, apresenta um orçamento muito reduzido para o ano de 

2020, ano no qual se espera que sejam efetivados, sem qualquer atraso adicional, o que se considera, desde já, 

demasiado tardio. 

Por outro lado, desconhecemos a evolução da elaboração das cartas de desporto na natureza, cuja intenção só 

conhecemos dos planos anuais de 2017 a 2019, e que julgávamos que pudessem vir a constituir importantes 

ferramentas para a gestão de determinados usos em ambiente natural, mas em momento algum tivemos 

conhecimento público de alguma implementação desta medida. 

No âmbito das intervenções preconizadas para intervenção em áreas protegidas (como a requalificação do 

miradouro e do trilho da Lagoa do Fogo) apela-se à sua apresentação pública de projetos em fase prévia, envolvendo 

os cidadãos e entidades, o que nem sempre tem acontecido nesta tipologia de intervenções, como sucedeu em 

2019, com a intervenção na Ferraria, apresentada poucas semanas antes do inicio da obra, não partilhando qualquer 

tomada de decisão relevante com a população. 

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. 

Considera-se a generalidade a apresentação da generalidade das propostas na área do ambiente (pp. 62 e 63) 

demasiadamente vagas e pouco específicas, o que limita a sua apreciação circunstanciada. 

Por último consideramos que a única medida realmente nova em relação aos PRA 2019 – 11.1.18. Apoio à recolha 

seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis – que nos parece uma excelente iniciativa, e embora tenha sido já 

publicamente apresentada como inovadora, decorre da implementação da Diretiva (UE) 2018/851 que determina 

será obrigatório os estados membros fornecerem um serviço de recolha seletiva de biorresíduos a partir de 1 de 

Janeiro de 2024, surja sem qualquer desenvolvimento e contextualização no documento agora apresentado. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

O Representante das Associações de Defesa do Ambiente no Conselho Económico e Social dos Açores 

 

Diogo Caetano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Cooperativo (cooperativas com sede na Região)  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações da Área da Igualdade de Género 

 





 1 

Conselho Económico e Social dos Açores 

 

Parecer da Representante das Associações da Área da Igualdade de Género 

sobre a Anteproposta do Orçamento da RAA e sobre o Plano Regional Anual 

(PRA) para 2020 

 

 

No seguimento do pedido de parecer sobre a anteproposta do orçamento da 

RAA e sobre o Plano Regional Anual (PRA) para 2020 a representante das 

associações da área da igualdade de género nos Açores vem por este meio 

apresentar o contributo das associações que representa. 

No que respeita à anteproposta do orçamento da RAA, consideramos que, a 

ausência de dados desagregados por sexo dificulta a análise pois oculta as 

desigualdades de género, que são uma realidade inquestionável, por exemplo, no que 

toca ao desemprego, mostrando apenas que, as taxas, a nível regional são mais 

positivas do que a nível nacional.  

No caso da taxa de desemprego, os casos não são desagregados por sexo, no 

entanto, a verificar-se a tendência portuguesa, essa taxa é mais elevada no caso das 

mulheres do que no caso dos homens, mesmo no caso das mulheres com habilitações 

literárias mais elevadas.  

Observando a taxa de atividade feminina apresentada no PRA 2020, 

verificamos que esta taxa é significativamente inferior à taxa de atividade masculina, 

pese embora a tendência, desde 2013, de crescente redução da diferença percentual 

entre a taxa de atividade (HM) e a taxa de atividade feminina. 

No caso dos Açores, os dados disponibilizados, tanto nas antepropostas do 

ORAA e do plano 2020 como nas estatísticas produzidas pelo SREA, são dados gerais 

(HM) e muitas vezes não são disponibilizados os dados por sexo, embora existam. 

Nesse sentido, realçamos a importância da desagregação de dados por sexo, em 

todos os documentos produzidos na Região Autónoma dos Açores, para que possa 

existir uma análise mais aprofundada e um melhor contributo, por um lado, das 

associações da área, por outro, para que as pessoas que desenvolvem investigação 

universitária possam contribuir com a sua análise, académica, da realidade e, para 

que, o próprio GRA possa criar medidas de promoção da igualdade melhor 

fundamentadas na realidade. 



 2 

Na análise do Plano Regional Anual (PRA) para 2020 verificamos com alguma 

preocupação a redução na solidariedade social (ponto 9) de cerca de 2,2 milhões de 

euros face ao PRA 2019 e de 15,15 milhões de euros face a 2017. Embora saibamos 

que grande parte do investimento foi para a construção e realização de obras em 

infraestruturas, é um decréscimo bastante significativo do investimento na área da 

solidariedade social. 

No que toca à IO (9.5), embora tenha havido um reforço nesta área, desde 

2017, de cerca de 400 mil euros, verifica-se um decréscimo total, face a 2019, de 

cerca de 46 mil euros, pese embora, a maioria das rubricas mantenha valores 

relativamente próximos das do ano anterior.  

Vemos com alguma apreensão o forte desinvestimento, face a 2019, na rubrica 

9.5.2. “campanhas de sensibilização para a promoção da inclusão de minorias sujeitas 

a discriminações múltiplas”, que apresenta um decréscimo de quase 167 mil euros, 

ou seja, mais de 50%. Tendo em conta que esta é a única rubrica que enquadra a 

prevenção das múltiplas razões e motivos de discriminação parece-nos que é algo 

que deveria ser esclarecido.  

À semelhança dos anos anteriores, as associações da área da igualdade de 

género gostariam de ver clarificada a rubrica 9.5.7 referente à criação de estruturas 

multidisciplinares com intervenção técnica especializada visto que, mais uma vez, não 

é indicado o número de estruturas e equipas especializadas que o Governo Regional 

tenciona criar nem em que local/ilha. Também gostaríamos de perceber em que 

consiste a nova rubrica 9.5.9. referente ao apoio técnico e capacitação das IPSS. 

Mais uma vez, à semelhança dos anos anteriores, ao contrário do que acontece 

noutras áreas dentro da solidariedade social, o investimento público desagregado por 

objetivo, no caso da igualdade de oportunidades, é demasiado generalista e, no fundo, 

um grande “chapéu” no qual se encaixa ou pode encaixar quase tudo. A titulo de 

exemplo, desde 2017, apenas a rubrica 9.5.7 sofreu alterações na sua designação. 

O que está em causa não é apenas o valor ou a relevância das medidas 

elencadas no PRA, porém, era também muito importante que fossem definidas 

medidas concretas no que respeita à Igualdade de Oportunidades, Inclusão Social e 

Combate à Pobreza (9.5) de modo a possibilitar uma rigorosa execução e avaliação 

das ações previstas. 

Nesse sentido, consideramos que a criação de uma estrutura/organismo 

governamental com autonomia e poder para intervir nesta área da igualdade de 
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género era importante, gerindo as candidaturas a programas e apoiando projetos 

nesta área. Este organismo, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(CIG), já existe em Portugal há mais de 40 anos e depende diretamente da 

Presidência do Conselho de Ministros, sendo quem gere, a nível nacional, todos os 

programas e verba especifica para esta área. 

Por outro lado, a Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego (CRITE), também deveria ter verba especifica para a promoção e o combate 

às desigualdades no trabalho e no emprego, à semelhança do que acontece com a 

CITE a nível nacional.  

Assim, verificamos com algum desagrado que o combate às desigualdades e à 

violência de género, aparentemente, continuam a não merecer medidas especificas 

no PRA, embora sejam problemas estruturais, muito graves, que têm custos sociais e 

económicos elevadíssimos, algo que já é do conhecimento publico à demasiados anos 

para continuar a ser ignorado. 

Nesse sentido, o trabalho de promoção da igualdade e de prevenção da 

violência deveriam ser considerados prioritários e, por esse motivo, deveria ser 

contemplada verba especificamente para esse efeito. 

Também não se compreende que, continue a não existir verba especifica 

quando é referido que o “III Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência 

Doméstica e de Género 2019-2022 irá nortear as políticas de prevenção e combate à 

violência doméstica, na sua transversalidade, através de uma abordagem inclusiva e 

de uma intervenção concertada entre os vários atores sociais, assente na produção 

de conhecimento e na monitorização do fenómeno” (PRA, p. 60).  

Por outro lado, também é referido que “será assegurada a continuidade da 

formação e do apoio técnico na capacitação dos agentes locais para a difusão, 

implementação e replicação de Planos Municipais da Igualdade, em articulação com 

a Comissão para Igualdade de Género (CIG) e a Associação de Municípios da Região 

Autónoma dos Açores (AMRAA), destacando-se a supervisão técnica a este nível”, 

não existindo, mais uma vez, qualquer verba para este efeito na desagregação por 

objetivos.  

Por outro lado, parece-nos que, para além do referido “apoio” à criação de 

planos municipais da igualdade, deveria ser repensada a estratégia regional, pois, 

neste momento, não existe um plano regional de igualdade na RAA numa altura em 

que o primeiro plano nacional já faz 14 anos. 
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Parece-nos também que, ao invés de um III Plano Regional de Prevenção e 

Combate à Violência Doméstica e de Género 2019-2022, seria importante 

acompanhar a evolução e as propostas científicas mais recentes e atuais e seguir as 

recomendações europeias de adoção de estratégias integradas e globais. A titulo de 

exemplo, a nível nacional, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação 2018-2030 «Portugal + Igual» que congrega um Plano de Ação 

para a Igualdade entre Mulheres e Homens, um Plano de Ação para a Prevenção e o 

Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica e um Plano de Ação 

para o Combate à Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade e 

Expressão de Género, e Características Sexuais. Esta também é a estratégia 

europeia atual, motivo pelo qual, nos parece que, seria importante inovar ou, pelo 

menos, seguir as mais recentes estratégias portuguesa e europeia, também na nossa 

região.  

 

As intenções em matéria de Igualdade de Género do presente Plano merecem, 

na generalidade, a concordância por parte das Associações da Área da Igualdade de 

Oportunidades. 

 

 

 

Ponta Delgada, 21 de outubro de 2019 

 

 

A Representante das Associações da Área da Igualdade de Oportunidades para 

Mulheres e Homens, 

 

 

 

 

 

(Daniela Almeida de Medeiros de Sousa Soares) 
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AMIZADE 2000  - Associação  de Apoio aos Deficientes e Inadaptados  de 

Nordeste (IPSS)  

 

ORÇAMENTO  da  RAA  PARA 2020 

 

Conforme nos foi solicitado por V.ªs Exªs,  na qualidade de  membros do 

Conselho Económico e Social dos Açores (CESA), apraz-nos dar um modesto 

contributo acerca das realidades e carências do concelho de Nordeste, naquilo que 

pode ter interferência com a problemática da deficiência, área para a qual estamos 

vocacionados. 

 Não podendo nem querendo entrar pelo complicado capítulo das receitas e 

despesas que exigem elevados conhecimentos técnicos e grande quantidade de 

dados disponíveis, podemos no entanto e como cidadãos com responsabilidades 

sociais, apresentar algumas questões que nos parecem mais pertinentes, não 

apenas na área do estritamente social direccionada para o apoio aos cidadãos com 

necessidades especiais, mas num contexto mais vasto de cidadania no seu todo, 

no qual entronca necessariamente toda a questão da deficiência. 

 

DESERTIFICAÇÃO DOS CONCELHOS PERIFÉRICOS: 

 

 A desertificação e abandono dos concelhos de periferia, tem sido uma constante. 

Fecham-se ou diminuem-se drasticamente os serviços de apoio aos cidadãos e 

estes, por mingua das condições indispensáveis, vêm-se obrigados a migrar para 

os centros urbanos, criando assim dois problemas: o abandono das localidades de 

origem onde estão integrados e fazem muita falta para manterem as actividades 

produtivas em pleno funcionamento e a criação de novos problemas e 

dificuldades nos locais para onde resolvem fixar-se. 

O problema torna-se ainda mais grave quando se assiste ao encerrar da actividade 

económica e empresarial por diminuição gradual da rentabilidade e 

impossibilidade de uma gestão de progresso.  

Nestas circunstancias e enquanto não se quiser olhar seriamente para este grave 

problema de diversificação e descentralização da economia, não teremos 

população fixada por falta de actividade económica e esta vai definhando, porque 

não há população activa suficiente. Entramos assim numa espiral de destruição 

total das zonas periféricas e rurais que apenas continuam a alimentar, da pior 

forma, os grandes centros urbanos. 

A Região Autónoma dos Açores é, ou deveria ser, um todo a ser governado de 

forma harmoniosa, dando ou criando condições para que as zonas de periferia se 

possam também desenvolver nos diversos sectores, como forma de fixar a 

população. Nada disto se vê implementar, antes pelo contrário, o «deixa andar» 
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tem sido a politica há muito seguida e já estamos todos a pagar caro por esse 

desinteresse institucional. 

 

SAÚDE 

 

Um serviço indispensável à cidadania, é um Serviço Regional de Saúde que esteja 

presente com as suas valências necessárias nos sítios onde exista gente nestas 

ilhas. A doença não tem hora de bater à porta e a saúde não deve ser privilégio de 

alguns mas, depois da meia-noite, o encerramento injustificado do serviço de 

urgência do Centro de Saúde de Nordeste, obriga a uma viagem ao hospital 

central que deve ser apenas para especialidades e que se  vê na necessidade de 

atender os casos agudos que se manifestam fora de horas, obrigando os utentes a 

esperar horas e horas para serem atendidos, após uma longa viagem, com a 

pulseira verde no braço sobrecarregando um hospital central que não está 

vocacionado para a medicina geral e familiar, quando tudo deveria ser resolvido 

localmente com rapidez,  igual eficiência e baixo custo. 

Já tivemos um Serviço Regional de Saúde exemplar, quando os Centros de Saúde 

disponham de autonomia administrativa e financeira e eram geridos por 

Conselhos de Administração que decidiam, na hora, em função das necessidades 

concretas. Hoje, quando se apregoa a descentralização do Estado, temos um 

Serviço Regional de Saúde assente numa propalada «Unidade de Saúde de Ilha, 

USISM» altamente centralizadora, burocrática, dispendiosa e ineficaz. 

Actualmente num estabelecimento de proximidade como é um Centro de Saúde, 

não se sabe quem é quem, porque ninguém tem efectivo poder de decisão. 

Mais do que discutir números, urge repor aquilo que já se teve: Um Centro de 

Saúde com uma gestão própria, com todas as suas camas abertas, para servir a 

população que necessite de cuidados de saúde, bem como o apoio diferenciado 

aos mais idosos que ainda restam e um serviço de urgência disponível vinte e 

quatro horas por dia, porque, em Nordeste, na parte oriental da ilha, dita do 

Arcanjo, também habita gente, supostamente com reais direitos de cidadania. 

 

DA ÁREA DA DEFICIENCIA  

 

Felizmente nesta área muito se tem progredido, graças ao elevado 

profissionalismo e espírito de missão de quantos se dedicam a esta causa; quer 

como profissionais, quer como voluntários. 

Lutamos desde que foi implementado o valor/utente, contra o respectivo método 

de cálculo, porque sempre defendemos que se deve tratar de forma diferente 

aquilo que é diferente. O valor/utente de um estabelecimento numa cidade, onde 

tudo está próximo, é muito diferente de um situado a mais de setenta quilómetros, 

onde o isolamento e a dispersão também têm custos reais mensuráveis.  
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Até agora ninguém se mostrou sensibilizado para rever este problema que se vai 

agudizando com o tempo e vai afastando das instituições as vocações de 

voluntariado que, lhe deviam dar o necessário seguimento futuro nos respectivos 

órgãos de gestão. 

Os edifícios, as viaturas, os equipamentos, sofrem também um natural desgaste 

com o tempo e com o uso, o que coloca problemas de segurança e no que se 

refere aos equipamentos alguns vão-se tornando obsoletos, porque é também 

necessário ir promovendo a sua gradual substituição. 

As actividades com os utentes, constituem uma parte importante da sua 

reabilitação e são imprescindíveis à sua integração social. Por isso, vemos com 

interesse e natural agrado o apoio que o Governo Regional pretende dar à 

actividade física e de desenvolvimento motor, assim como às actividades lúdicas. 

Relativamente à integração da pessoa com deficiências no mercado de trabalho, 

achamos o assunto de grande importância, mas é um tema que deve merecer 

muita reflexão e acompanhamento de proximidade, respeitando sempre que 

possível a vocação do utente e acima de tudo o respeito pela pessoa que, em 

matéria de produção não se pode equiparar a um trabalhador dito normal, nem 

deve servir de pau para toda a colher ou de simples chacota. Por isso há que 

respeitar as diferenças que existem e são reais e, gradualmente ir encontrando as 

soluções mais apropriadas.   

 

NOVA VALENCIA 

 

Embora exista actualmente um edifício da Misericórdia adaptado a residência de 

cidadãos portadores de deficiências, tal edifício, foi inicialmente concebido para 

centro de noite das pessoas idosas da freguesia da Salga que não chegou a 

funcionar como tal, está presentemente a servir de residência às pessoas que 

durante o dia frequentam o CAO desta Instituição AMIZADE 2000. 

Tal edifício não reúne as condições necessárias ao fim a que está a ser utilizado, 

nem tem a capacidade suficiente para albergar um número de pessoas que o 

tornem rentável a uma gestão mais consentânea com a sua finalidade. 

Além de ter uma capacidade muito limitada, está situado na freguesia da Salga, 

isto é, no extremo oposto àquele onde se situa o CAO da AMIZADE 2000, o que 

obriga a dispendiosos custos de transportes diários, pagos a uma terceira entidade. 

Assim, propomos a construção de um novo edifício, edificado apenas em rés-do-

chão, a ser propriedade e gerido pela AMIZADE 2000 que é, neste concelho, a 

entidade vocacionada para a valência da deficiência e possui, para o efeito, um 

terreno bem situado e suficientemente amplo para esse fim. 
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DAS VIATURAS 

 

A Instituição possui duas viaturas de nove lugares, sendo uma adaptada para 

cadeiras de rodas, estão com onze anos de idade e mostram bastante desgaste, 

pelo muito uso a que são submetidas, dada a grande extensão do concelho. Neste 

momento estamos a tentar uma candidatura no programa  ….e esperamos ser 

contemplados, visto que a segurança dos nossos utentes é uma matéria que nos 

causa grande preocupação, além de que os dispendiosos custos em reparações 

determinam a não compensação de investir em viaturas que não garantem a 

qualidade desejada do transporte. 

Assim, poderá ser indispensável adquirir nova viatura se o projecto 

governamental não nos contemplar. Ficamos a aguardar, por agora. 

 

DO PESSOAL : 

 

As pessoas que trabalham nas IPSS, tendo em conta as responsabilidades e o 

cansaço de lidar com pessoas diferentes, algumas problemáticas, deveriam ter um 

salário mais compensador e justo, mas infelizmente não é isso que, desde sempre, 

se tem verificado. 

Com as sucessivas actualizações, mais que justas, do salário mínimo nacional, os 

salários das diversas categorias, ao não sofrerem as actualizações que se impõem, 

vão-se degradando e nivelando por baixo, de tal modo que, em breve, o salário 

mínimo nas IPSS, será também o salário máximo. Isto é uma situação de injustiça 

gritante e é urgente pôr-lhe cobro promovendo as indispensáveis actualizações, de 

modo a garantir também um elemento importante de motivação, também ele 

indispensável à produtividade e interesse pela profissão. 

 

 

EM  CONCLUSÃO: 

 

São estes os factos/problemas que se podem resumir conforme se segue: 

- Desertificação das zonas periféricas e rurais e morte gradual das actividades                                                 

produtivas económicas e empresariais; 

- Um Centro de Saúde a trabalhar na plenitude da sua capacidade, com urgências 

durante 24 horas diárias, internamento com abertura de todas as camas e Órgão de 

Gestão próprio local; 

- Os estabelecimentos diferenciados ao serviço das pessoas portadoras de 

deficiências, sendo o CAO actual e uma nova residência a construir e isto 

comporta também , além das actividades de desenvolvimento motor e intelectual 

dos utentes , os profissionais ao serviço da causa e respectiva formação dirigida,  

os equipamentos, as viaturas , etc, etc. que devem merecer o financiamento 
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indispensável tendo em conta as especificidades de cada estabelecimento, 

designadamente de localização e área que cobre. 

Fazer actualizações periódicas no financiamento com base em pareceres 

fundamentados  de quem lida directamente com os casos no terreno com vista a 

mudar aquilo que deve ser mudado, (citando a velha locução latina «mutatis 

mutandis». ) 

Muitas vezes para se poupar no ferrolho, perdem-se todas as ovelhas do redil. É 

isso que queremos evitar e é por Serviços minimamente dignos e que dignifiquem 

os cidadãos que também nos batemos, porque acreditamos que é possível. 

 

 

Nordeste, 15 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Direcção, 

 

 

___________________________________ 

         António Borges Machado 
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Parecer anteprojeto do Plano e Orçamento regional de 2020 

 
Autor: Fernando Jorge Afonso Diogo 

Sociólogo 

Professor Auxiliar com Agregação da Universidade dos Açores 

Personalidade convidada pelo Presidente do CES-A 

fernando.ja.diogo@uac.pt 

 
Como preâmbulo a este parecer, reconhece-se que os documentos referentes à 

anteproposta do Plano regional anual e do Orçamento para a Região Autónoma dos Açores, 

para o ano 2020, são documentos de trabalho sujeitos a modificações. Mais se tem em 

atenção que eventuais modificações terão como principais fontes as negociações a serem 

realizadas para o orçamento de estado, algo que poderá modificar a despesa e sobretudo a 

receita da Região; a necessidade de reconstruir o porto das Lages das Flores; bem como as 

negociações na ALRAA. 

Analisámos os documentos centrando a nossa atenção no Plano. Com efeito, é com 

base neste que em boa parte são respondidos os desafios ao desenvolvimento dos Açores. 

Num território com uma dimensão arquipelágica, um quarto de milhão de habitantes e 

autonomia política os desafios ao desenvolvimento são diversos, complexos e articulados de 

forma densa. 

Não obstante, ao ter em atenção as questões sociais e económicas que condicionam 

decisivamente o desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, identificamos a área da 

Educação e formação como a que necessita de ser priorizada para se promover o seu 

desenvolvimento. Esta priorização deriva de seis constatações principais:  

 

i) Se o problema do abandono escolar está já bastante reduzido (com a relativa 

exceção do abandono escolar precoce de educação e formação), o insucesso 

escolar é ainda bastante elevado;  

 
ii) A grande maioria dos ativos açorianos tem uma escolaridade abaixo ou igual 

ao 9º ano, sendo que o padrão da UE é o 12º ano;  

 
iii) A quase totalidade das empresas açorianas são micro ou pequenas 

empresas, algo que dificulta a realização de formação profissional para os 

seus funcionários;  

 
iv) Boa parte dos empresários açorianos tem baixas qualificações; 

 

mailto:Fernando.ja.diogo@uac.pt


2 
 

v) A grande maioria dos jovens açorianos nunca esteve envolvida em ações de 

formação e os que tiveram têm um perfil qualificado (sendo, por isso, os que 

melhor resistem à falta de formação); 

 

vi) Nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas a educação 

aparece em segundo lugar e nos objetivos da Estratégia Europa 2020, a 

educação está representada como um dos cinco grandes objetivos a atingir. 

 

Destas constatações ressalta a ideia de que o problema das qualificações dos açorianos é 

transversal afetando as mais variadas áreas da sociedade açoriana. Dado o seu impacto no 

desenvolvimento destacam-se as seguintes áreas:  

 

i) Saúde, onde se pode observar uma esperança média de vida ao nascer dos 

açorianos dois a três anos menor que a média nacional e do que as restantes 

regiões do país (NUTS II), algo que está inequivocamente relacionado com a 

questão da literacia, em particular da literacia para a saúde, e da sua tradução em 

práticas de vida saudáveis (ou não);  

 

ii) Economia, onde se pode observar que as empresas açorianas apresentam como 

desvantagem competitiva a menor qualificação de funcionários e empresários, 

com evidentes reflexos na produtividade e na competitividade; 

 

iii) Pobreza, sendo que quanto menores as qualificações escolares mais alta a 

probabilidade de pobreza na Região; 

 

iv) Cidadania, pois, os indivíduos menos qualificados tendem a votar menos, a 

envolverem-se menos em atividades de voluntariado, bem como a participar 

menos na Política e na Res Publica, de uma forma geral; 

 

v) Felicidade, dado que estudos internacionais mostram (sem dados específicos para 

os Açores mas com dados para Portugal no seu conjunto) que quanto maior a 

escolaridade maior a probabilidade de se sentir feliz. 

 

Os documentos ora em apreço apresentam uma proposta muito centrada em dois tipos de 

atividades, a edificação (edifícios e infraestruturas) e a o apoio institucional (incluindo 

funcionamento). Falta relevar uma área central para o desenvolvimento regional: o 

investimento direto nas pessoas. No caso dos Açores isso implica relevar a área da Educação e 

da formação. Isto não significa que o investimento direto nas pessoas está ausente mas que 

esse investimento está subordinado aos dois tipos de atividades mencionadas, ficando 

subsumido e diluído. À sua diluição nos documentos corresponde, cremos, uma diluição nas 

práticas dos diversos responsáveis e dos agentes da administração regional que urge 

combater, tornando central a área da Educação e formação na mente de todos. 
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Reconhece-se um grande investimento regional nesta área. Sendo a Educação e formação 

uma das áreas chave da vida da sociedade e dos indivíduos, existem nestes documentos 

inúmeras referências e verbas alocadas. Destaque-se, a questão do investimento das 

Secretarias da Solidariedade Social e da Educação e Cultura nas creches e no ensino pré-

escolar (devido ao impacto duradouro na melhoria das qualificações dos indivíduos) e as 

verbas inscritas na rubrica de formação profissional do Orçamento regional, da 

responsabilidade da Secretaria da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade 

Empresarial (pelo volume financeiro que envolvem). Contudo, não existe uma linha condutora 

geral que dê coerência, e relevo, aos gastos nesta área, ficando dispersos por todo o 

documento e na atividade dos diversos agentes da Res Publica na Região. 

Os problemas regionais na área da educação, em especial na educação de crianças e 

jovens não se resolvem com investimento em melhores ordenados para os professores, em 

mais professores e em mais e melhores infraestruturas ou no uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Estas áreas são naturalmente importantes, mas têm pouco 

impacto direto na melhoria dos principais indicadores de desempenho. É preciso, na educação, 

outro género de investimento, mais do tipo realizado no PROSUCESSO (mas sem que aí se 

esgote). De relevar que, pelo que se pode identificar, os investimentos diretos nas crianças e 

jovens em educação respeitam à dotação da rubrica 6.6 Projetos Pedagógicos, 

correspondendo a 3.651.867, constitui apenas 5,6% do total do objetivo de Reforçar a 

Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades e apenas 0,45% do 

investimento público total. Mesmo assim, algumas das atividades aí orçamentadas não têm 

impacto direto na melhoria das qualificações das crianças e jovens, como é o caso da rubrica 

6.6.6 Quiosques eletrónicos escolares, Aquisição de sistemas de controlo de acessos aos 

edifícios escolares. 

Mas, ao falarmos em Educação e formação, não nos podemos ater apenas a crianças e 

jovens e não nos podemos ater apenas ao investimento tradicional na educação. 

Assim, é preciso ter em atenção a qualificação dos adultos, em especial da população 

ativa. Por um lado, as qualificações escolares desta população são muito baixas, com evidentes 

consequências em coisas tão distintas como a produtividade, a esperança de vida ao nascer, a 

pobreza, como já mencionado, mas também noutras como a empregabilidade, a gravidez na 

adolescência, a obesidade, a criminalidade… 

Identifica-se a rubrica 1.3 Emprego e Qualificação Profissional, dentro do objetivo 1.1 

Competitividade Empresarial, como tendo uma dotação de 88.656.608, (pg. 84 do plano). Há, 

ainda no Plano, um subponto do primeiro, 1.3.1 Formação profissional (pg. 87), com uma 

dotação de 54.519.975 (pg. 2, anexos). Desconhece-se até que ponto este valor se traduz em 

efetivo investimento na formação qualificante de ativos, designadamente funcionários, 

empresários e desempregados. Pressupõe-se que no passado tenham existido investimentos 

semelhantes, contudo, as qualificações dos ativos continuam a ter uma elevada margem de 

progressão.  

Parece-nos que, para além do que é feito de investimento direto nos indivíduos, 

designadamente na rede VALORIZAR, é preciso dar mais visibilidade ao que se faz, bem como 

articular o que se faz, num plano coerente. Relembre-se que 98% das empresas açorianas têm 
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uma dimensão igual ou inferior a 30 pessoas e que 80% têm uma dimensão igual ou inferior a 

10 pessoas. Isso implica que estas empresas não têm muitas possibilidades de terem os seus 

próprios planos de formação competindo ao governo (e administração regional) o papel de os 

promover e até de os executar. Reforçamos também a necessidade de se ter em consideração 

que as qualificações e a formação dos empresários são, em regra, muito baixas, e estes 

precisam de maior formação, quer geral para lidar com o estado e com os desafios gerais de 

qualquer gestão, quer específica para lidar com os desafios no seu próprio sector de atividade. 

Não sendo uma área virgem claramente é preciso dar destaque ao que se faz, planear, 

articular e investir. 

Não obstante o que já se escreveu, ressalvamos em particular a necessidade de formação 

para ativos altamente desqualificados, que constituem boa parte da mão de obra açoriana, 

como a questão central da formação de ativos na Região e, possivelmente, como A Questão 

Central para o desenvolvimento dos Açores. 

 

Neste sentido, recomenda-se: 

 

I) A criação de uma estratégia regional de Educação e formação que permita dar 

relevo político e de execução ao trabalho nesta área e, sobretudo, criar sinergias 

entre secretarias distintas. Recordemos que esta área abrange indivíduos com 

idades que variam dos 3 meses aos 66 anos e está espalhada por três secretarias: 

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial (formação 

de adultos e de ativos); Secretaria Regional da Solidariedade Social (formação em 

creche e pré-escolar); Secretaria Regional da Educação e Cultura (formação escolar 

e profissional inicial); 

 

Existem ou existiram já na esfera de ação da administração regional um conjunto de 

estratégias regionais e de planos que podem servir de base a este trabalho. Desde logo, e na 

área da educação, o programa PROSUCESSO, mas também muitos outros como, por exemplo, 

a Estratégia Regional de Luta Contra a Pobreza; a Estratégia Regional para as Alterações 

Climáticas ou o Plano Estratégico de Marketing de Turismo, apenas para referir alguns 

exemplos. 

 

II) Recomendamos, em segundo lugar, o reforço da dotação da rubrica 6.6 Projetos 

Pedagógicos, tendo em vista um maior investimento direto na promoção das 

competências de crianças e jovens em idade escolar; 

 

III) Recomendamos, em terceiro lugar, a realização de uma rubrica dedicada a 

estudos de caracterização do sistema e dos seus atores bem como de avaliação 

dos seus resultados (avaliação de impactos e avaliação de desempenho). Se a 

avaliação do PROCESSO e a dos CATL estão já cabimentadas, é bom ter presente 
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que estas representam apenas uma pequena parte de um vasto sistema deixando 

de lado a avaliação do sistema; 

 

Esta terceira recomendação poderá dar corpo ao objetivo de “Monitorizar e retirar 

conclusões e recomendações dos instrumentos de diagnóstico e de formulação estratégica em 

vigor no âmbito das políticas relacionadas com a qualificação dos recursos humanos e a 

integração social, cimentando um rumo de aproximação aos índices médios europeus” 

(Anteproposta de Plano 2020, pp. 23-24). 

 

IV) Considerando a transversalidade e a importância estratégica da área da educação 

e formação para o desenvolvimento dos Açores recomenda-se, se possível, que os 

cenários macroeconómicos apresentados possam ser complementados com 

dados dos principais indicadores desta área, quer para a população em idade 

escolar, quer para a população em idade ativa; 

 

V) Mais recomendamos que, se ainda for possível, se organize um grande objetivo 

do Plano em torno desta questão. Tal como são apresentados, os grandes 

objetivos do desenvolvimento (pg. 79), em particular o objetivo Reforçar a 

Qualificação, a Qualidade de Vida e a Igualdade de Oportunidades é demasiado 

abrangente e faz desaparecer a centralidade da área da Educação e formação; 

 

VI) Recomendamos ainda que o novo plano, a realizar depois de 2020 e referente ao 

período 2021-2027, deve dar mais destaque à área da Educação e formação, 

dada a sua centralidade para o desenvolvimento dos Açores, incluindo nas 

Orientações de Médio Prazo a elaborar. Essa centralidade poderá seguir as 

diversas vias que aqui se recomendam: Estratégia, dados e objetivo; 

 

VII) Finalmente, recomendamos o reforço da verba atribuída à Universidade dos 

Açores no que respeita ao desenvolvimento tripolar. Recordamos que a 

manutenção da mesma verba ao longo dos anos é apenas nominal traduzindo-se 

numa redução real (efetiva) do montante em causa pelo que se justifica um 

reforço significativo desta verba, sobretudo considerando que a UAc é um parceiro 

indispensável nas diversas dimensões da melhoria das qualificações dos açorianos, 

entre outros argumentos que a UAc certamente avançará para justificar tal 

reforço. 

 

Ponta Delgada, 8 de outubro de 2020, 

 

Fernando Diogo 



 



Parecer Sobre o Orçamento da RAA - 2020 

 

 

Quadro conjuntural 

Os números constantes da anteproposta do plano de orçamento da Região Autónoma dos 

Açores relativamente aos grandes agregados macroeconómicos assentam numa tendência de 

crescimento da economia regional, sustentada nas variações positivas do conjunto dos 

indicadores de referência e da variação de sinal negativo da taxa de desemprego. 

A taxa de crescimento homóloga real estimada para o Produto Interno Bruto apresenta desde 

2015 uma tendência de desaceleração. O valor estimado que serviu de base à elaboração do 

orçamento para 2020, embora inferior ao estimado para 2018, tem subjacente uma taxa de 

crescimento superior à estimada pelo Banco de Portugal para o país em 0,4 pontos percentuais 

(valores de junho de 2019), pelo que podemos estar na presença de uma sobrevalorização de 

alguns indicadores.   

Neste documento estima-se que a taxa de desemprego decresça para os 5,8% em 2020. 

Considera-se que a este decréscimo da taxa de desemprego requer um justificativo mais 

elaborado, atendendo a que diverge significativamente dos valores inscritos em todos os 

quadros estatísticos disponíveis à data (SREA – 8,2% em agosto de 2019 e PORDATA – 8,6% em 

2018). 

A elaboração do orçamento teve ainda em conta uma previsão de crescimento dos preços 

ligeira, seguindo uma estrutura similar à nacional. 

O quadro macroeconómico traçado é moderadamente otimista, deixando transparecer que 

apesar da região estar a apresentar uma taxa de crescimento ligeiramente superior à média 

nacional, não se perspetiva um crescimento significativo da economia regional. Este facto pode 

estar relacionado com o abrandamento da economia da zona Euro, sentido desde a segunda 

metade de 2018. 

   

Análise do Orçamento 

A larga maioria das medidas enunciadas no documento sugerem uma opção de continuidade, o 

que é compreensível dado o período temporal do ciclo político vigente, e considerando um 

contexto de políticas públicas e um quadro macroeconómico estáveis.  

Denota-se que o orçamento procura estar assente nas quatro grandes linhas apresentadas: 

fomento do crescimento económico e da criação de emprego; qualificação do capital humano e 

promoção da qualidade de vida; atenção dada à gestão dos recursos naturais e à 

sustentabilidade; e promoção da posição dos Açores no contexto internacional.  

O orçamento para 2020 considera um crescimento das receitas próprias que são a principal 

fonte de financiamento do orçamento (63,8%). Estas passam dos 742 297 milhares de euros 

para os 779 654 milhares de euros, o que representa um aumento ligeiro de 0,05%. 

Decompondo-se este crescimento, constata-se um aumento das receitas fiscais na casa dos 

5,16% e um decréscimo das receitas derivadas dos ativos financeiros de 0,18%. O aumento das 



receitas fiscais sustenta-se essencialmente nas receitas derivadas do IVA que sofrem um 

acréscimo de cerca de 8,8% e dos impostos do selo e do tabaco.   

Neste sentido, relembra-se que o crescimento económico da região não só é relevante por 

permitir uma maior autonomia financeira e consequente capacidade de investimento, mas 

ainda é importante para a consolidação orçamental, pois o aumento do nível de emprego não 

só reduz os montantes cativos para a rúbrica do subsídio de desemprego, como também permite 

o aumento das receitas fiscais e das contribuições para a segurança social.  

No que respeita às despesas públicas a anteproposta prevê um acréscimo de 3,6%, sendo cerca 

de 56,2% despesas correntes. No âmbito das despesas correntes existe um decréscimo de 3,9% 

no agregado das transferências correntes, derivado da extinção da Saudaçor, mas cujas 

despesas surgem contempladas na rúbrica juros e outros encargos. 

Adicionalmente, está prevista a emissão de nova dívida no valor de 363,45 milhões de euros, 

sendo 81,29% destinado à reconversão de dívidas antigas e 18,7% para a cobertura de dívidas 

novas a contratar no decurso de 2020. 

Quando se comparam os valores inscritos no último quadriénio e tendo como referência o 

orçamento da RAA para 2017, constata-se uma reduzida oscilação nas despesas decorrentes das 

atividades da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da Presidência do 

Governo Regional, apresentando esta última uma diminuição das despesas em cerca de 0,08 

pontos percentuais, enquanto que a primeira regista um aumento de despesas dos 0,09, face 

aos valores estimados no orçamento de 2017 para o período vigente.  

 

Legenda: Valores previstos no orçamento para 2017 

** Valores previstos na anteproposta para 2020 

 



As Secretarias Regionais da Solidariedade Social, do Mar, Ciência e Tecnologia e da Agricultura 

e Florestas veem neste atual quadro orçamental a sua dotação reduzir face aos valores inscritos 

no orçamento de 2017 para este período. Sendo este diferencial mais notório para o caso da 

Secretaria Regional da Solidariedade Social. Contudo, se olharmos à evolução orçamental deste 

2017, os maiores decréscimos ocorreram já em 2019. A Secretaria Regional dos Transportes e 

Obras Públicas apresenta um reforço orçamental de cerca de 47 milhões de euros, 

maioritariamente destinado aos transportes.  

A este nível seria importante um esforço de investimento superior na área das infraestruturas 

locais, tanto para fazer face às necessidades de reconstrução e manutenção de infraestruturas 

existentes, decorrentes de catástrofes naturais como foi o caso do Lorenzo. Mas, também para 

capacitar algumas áreas de novas ou ampliadas infraestruturas que permitam capitalizar os 

investimentos efetuados nos últimos anos, quer da operacionalização da base espacial de Santa 

Maria, quer ao nível da qualificação de infraestruturas turísticas. Ao nível deste último denota-

se que a inscrição orçamental não prevê grandes aumentos dos investimentos, porém é 

necessário adotar medidas que permitam uma coabitação positiva e sustentável dos açorianos 

e daqueles que visitam o arquipélago (medida 4.3), numa lógica de ampliação sustentável e 

descentralização dos fluxos turísticos (rubrica 4.3.2), bem como otimizar as infraestruturas 

existentes (por exemplo ao nível dos aeródromos regionais - rubrica 14.6.1). 

Ainda no que respeita aos valores inscritos na dotação da Secretaria Regional dos Transportes e 

Obras Públicas, alerta-se para o facto de apesar de estar inscrito no orçamento um reforço de 

verbas para assegurar a robustez financeira da SATA Air Açores (rubrica 14.7.4), este parece 

ainda diminuto atendendo a que empresa, por vicissitudes diversas, se encontra a atravessar 

uma situação financeiramente desequilibrada. A não resolução dos problemas estruturais da 

empresa, pode, a prazo não muito longo, gerar a uma situação com graves consequências tanto 

para a empresa, como para a região e um retrocesso que poderá demorar muitos anos a 

recuperar tanto ao nível da qualidade de vida dos açorianos e do setor do turismo. Pois, tal como 

se constatou num passado não muito longínquo a inexistência de múltiplos operadores aéreos 

condiciona os fluxos com origem e destino na Região, limitando a mobilidade interna, bem como 

a receção de turistas. 

No domínio do investimento público, acredita-se que o incentivo e apoio à iniciativa privada no 

domínio das exportações, em especial através da marca Açores, é determinante para o sucesso 

das iniciativas locais. Porém, alerta-se para a necessidade de diferenciação do apoio por 

mercados recetores e por tipologia de produto.  

Uma reflexão também se impõe ao nível do capital humano da região. Não só devemos procurar 

aumentar o número de empregos na Região e melhorar a qualidade do emprego gerado, como 

também fomentar a sua maior qualificação, com o intuito de melhorar a competitividade e da 

oferta das empresas locais. Subjacente a este binómio está o combate à precariedade e a 

redução da rotatividade laboral, bem como a aposta na formação especializada nas áreas de 

crescimento económico da região, identificadas ao nível da RIS3. Esta parte carece de maior 

desenvolvimento ao nível do documento apresentado.  

 

 

 



Apreciação Final  

Sendo o investimento público um dos pilares basilares da política de desenvolvimento da região, 

os montantes inscritos em algumas rúbricas parecem demasiadamente modestos, para que se 

consiga promover um crescimento económico sustentável.  

Denota-se um esforço de contenção orçamental, pelo que grande parte da receita arrecadada 

acaba por não estar consignada a novos investimentos, mas à recapitalização da SATA e ao 

financiamento do Sistema Regional de Saúde. 

Este conjunto de observações não significam que se considere incompatível o cenário 

macroeconómico com a proposta de orçamento apresentado. Porém, tal como referido, o 

ambiente económico de grande incerteza da Zona Euro e de alguns dos principais mercados com 

os quais a região tem transações comerciais, podem condicionar a execução do atual plano de 

ação, não parecendo estar contemplados investimentos que contrabalancem este cenário.  

Pelo que é meu entendimento que, com a informação disponível à data, as medidas constantes 

da proposta são compatíveis com o cenário projetado. 

 

 

Ponta Delgada, 20 de outubro de 2019 

 

 

(Maria Teresa Borges Tiago) 
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Filomena CAT. Noronha

De: Daniel Gonçalves <malbusca@me.com>
Enviado: domingo, 20 de outubro de 2019 18:24
Para: Filomena CAT. Noronha
Cc: Direcção RE. Planeamento
Assunto: Envio do Parecer do Conselho de Ilha de Santa Maria à Anteproposta Plano Orçamento 

2020
Anexos: memorando APO2020 final.pdf

Boa noite, 

 

 

Segue, para os devidos efeitos, nos termos do nº2 do artigo 11º, do DLR nº 20/2002/A, o parecer do Conselho de 

Ilha de Santa Maria. 

 

 

Cumprimentos, Daniel Gonçalves, pela mesa do Conselho de Ilha, 
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CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  IILLHHAA  DDEE  
  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  

Largo Nossa Senhora da Conceição – 9580 Vila do Porto 

Santa Maria – Açores 

 

O Conselho de Ilha reunido em sessão ordinária, no dia 18 de outubro de 2019, deliberou, por 

unanimidade, não emitir um parecer qualificativo à Anteproposta para o Plano Regional Anual de 2020 

do Governo Regional dos Açores. 

De um modo geral, aprecia-se favoravelmente o ligeiro incremento do investimento previsto 

neste plano relativamente a 2019. Todavia, a reduzida taxa de execução dos planos de investimento dos 

anos anteriores contraria a eficácia de alguns compromissos, cujos investimentos corresponderiam a 

anseios concretos deste Conselho de Ilha.  

A insuficiência ou inexistência de dotação orçamental em algumas rubricas específicas 

preocupou os conselheiros e as conselheiras que, de forma unânime, vêm deste modo exortar o 

Governo Regional dos Açores para que analise as seguintes situações concretas: 

 

• 2.1 – infraestruturas agrícolas e florestais: dotação orçamental nunca inferior à dos 

anos anteriores; 

• 4 – desenvolvimento do turismo: embora se aprecie o incremento da dotação, 

preocupa-nos a irrisória taxa de execução nesta rubrica, em anos anteriores, o que 

condiciona, claramente, o desenvolvimento turístico em Santa Maria; 

• 6.2 – equipamentos escolares: incremento da dotação para a urgente reabilitação 

integral do Pavilhão Gimnodesportivo e das estruturas de segurança e vedação da 

Escola Básica e Secundária de Santa Maria; 

• 8.6 – projetos na saúde: dotação orçamental específica suprir os custos de quem se 

desloca de Santa Maria a outra ilha, especialmente a São Miguel, para obter cuidados 

de saúde, a que a USISM não é capaz de dar resposta;  

• 9.4 – apoio a idosos: dotação orçamental nunca inferior à dos anos anteriores; 

• 9.5 – igualdade de oportunidades, inclusão social e combate à pobreza: dotação 

significativa para um programa que combata eficazmente a pobreza, sobretudo junto 

de agregados familiares jovens e de idosos; 

• 10.1 – promoção de habitação, reabilitação e renovação urbana: dotação específica 

para um programa de reabilitação de casas devolutas ou degradadas, nomeadamente 

de casas do parque habitacional do Bairro do Aeroporto, e de casas rurais nas 

freguesias da ilha, permitindo, assim, a recuperação de património, fixação de 

população, suprimindo, ao mesmo tempo, a carência de habitação condigna junto de 

agregados familiares jovens e de idosos; 
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CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  IILLHHAA  DDEE  
  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  

Largo Nossa Senhora da Conceição – 9580 Vila do Porto 

Santa Maria – Açores 

 

• 11.2 – qualidade ambiental: dotação específica para a elaboração e implementação de 

um “Projeto Life”, que salvaguarde a preservação da ave “Estrelinha-de-Santa Maria”, 

considerada em perigo de extinção; 

• 11.1 – qualidade ambiental: dotação específica para a erradicação urgente de 

infestantes no Geossítio do Barreiro da Piedade e Barreiro da Faneca; 

• 12.1 – equipamentos e comunicações: dotação orçamental nunca inferior à dos anos 

anteriores; 

• 13.1 – gestão e requalificação da orla costeira: dotação específica para a manutenção 

das estruturas que compõem a obra de requalificação da orla marítima de São 

Lourenço de 2012, e que se encontra em avançado estado de degradação, incluindo os 

equipamentos da zona balnear; dotação específica para um estudo e projeto de 

requalificação do passeio marítimo da Praia Formosa e proteção da orla costeira 

adjacente ao Forte de São João Batista; 

• 13.2 – monitorização, promoção, fiscalização e ação ambiental marinha: dotação 

específica para a fiscalização e proteção das áreas marinhas protegidas de Santa 

Maria; 

• 14.2 – reabilitação de estradas regionais: reforço significativo da dotação 

apresentada na Anteproposta do Plano, para proceder a uma efetiva reabilitação dos 

principais troços das estradas regionais, que se encontram muito degradadas, 

incluindo sinalização própria de segurança; 

• 14.5 – infraestruturas e equipamentos portuários e aeroportuários: dotação 

específica para a elaboração de um estudo e projeto para a reabilitação do Porto de 

São Lourenço e dos Anjos, como alternativas ao porto de Vila do Porto; 

• 14.7 – serviço público de transporte aéreo e marítimo inter-ilhas: embora se aprecie 

o incremento da dotação, preocupa-nos a taxa de execução nesta rubrica, que devia 

ser total, de modo a não condicionar toda a questão das acessibilidades a Santa Maria, 

potenciando o aumento da oferta turística; 

 

Sem outro assunto de momento, com votos de um bom e profícuo trabalho no sentido de 

melhorar as condições de vida e bem-estar de todos os açorianos e açorianas, 

 

 Em nome do Conselho de Ilha de Santa Maria, 

 Daniel Gonçalves, 

 Vila do Porto, 18 de outubro de 2019 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha de S. Miguel 
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Filomena CAT. Noronha

De: Conselho Ilha <geral@conselhoilhasaomiguel.pt>
Enviado: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 09:43
Para: Direcção RE. Planeamento
Cc: Universidade dos Açores
Assunto: Envio de Parecer - Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020
Anexos: Parecer CCIPD Anteproposta Plano e Orçamento da Região para 2020.pdf; Parecer do 

CISM Anteproposta Plano Regional 2020.pdf; ANAFRE PLANO.pdf

Exmo. Senhor, 

 

Encarrega-me o Senhor Presidente do Conselho de Ilha de São Miguel de vos enviar o Parecer sobre a 

Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Sandra Madeira 

 

  







 

- Novidade da verba substancial para recapitalização da SATA é importante, mas é 

insuficiente e acaba por vir com sacrifício da implementação de outras políticas 

importantes para S. Miguel e para os Açores. 

Relativamente a questões específicas da ilha de S. Miguel, a CCIPD entende salientar os 

seguintes aspetos: 

- Sugere-se que as antepropostas de plano sejam acompanhadas de relatórios de 

execução detalhados, tendo em consideração que nem todos os membros dos 

conselhos de ilha têm a informação indispensável, para se poderem pronunciar 

fundamentadamente sobre estes documentos; 

- A dotação para o turismo em S. Miguel conhece um decréscimo de 17,2%., o que se 

revela incompreensível, quando S. Miguel é responsável por 69% do total das 

dormidas e de 74,4% das receitas da hotelaria tradicional (dados de agosto 2019); 

- Não se encontram devidamente explicitadas medidas na área social, que 

contribuam decisivamente para resolver os problemas, que há muito estão 

devidamente identificados e que assumem especial relevância, em alguns 

concelhos; 

- A operação no Porto Comercial de Ponta Delgada tem vindo a deteriorar-se ao 

longo dos últimos 3 a 4 anos, com problemas identificados pelas empresas 

utilizadoras do porto, com destaque para:  

• Existência de máquinas muito degradadas, e até mesmo obsoletas, com avarias 

constantes; 

• Incapacidade de descarga simultânea de 2 navios ou mais; 

• Situações em que contentores refrigerados aguardam 2 a 3 horas para 

carregar, sem ligação elétrica e sem gerador (o que é muito grave porque não 

se consegue garantir a cadeia de frio); 

• Contentores permanecem no parque, por falta de máquinas operacionais, e as 

taxas de frio continuam a ser cobradas. 

A anteproposta de Plano não contempla dotação para garantir os estudos necessários 

à programação e evitar vicissitudes da ação do Governo da República, relativamente 

ao segundo molhe do porto de Ponta Delgada, inserido Programa Nacional de 

Investimentos 2030, pelo Grupo de Trabalho da Assembleia da República. 



Não estão previstos os investimentos indispensáveis para os locais de forte 

concentração turística, como é principalmente o caso das Furnas, mas também das 

Sete Cidades, que contribuam para o bem-estar da população residente e dos 

visitantes. 

Em suma, este é o Plano da recapitalização da SATA, não por acréscimo bastante de 

esforço mas por sacrifício de outras áreas fundamentais para o futuro dos Açores. 

O plano contempla verbas avultadas, em excesso de 100 milhões de euros, que mais 

não fazem do que cobrir encargos assumidos no passado, sem qualquer impacto no 

ano de 2020. 

 

Ponta Delgada, 15 de outubro de 2019 

 

 

----------------------------------------------------- 



Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, Rua Santa Catarina, nº18, 9625-337 Maia 
Contribuinte: 502 176 482    Telefone – 296 442 106     Email – draanafre@gmail.com 
 

 

 

A Delegação Regional da ANAFRE dos Açores aprova de uma forma global a proposta de 

Plano e Orçamento para 2020 congratulando-se com o aumento dos investimentos previstos 

em especial o reforço das verbas para a Saúde. 

O sector da Saúde merece da nossa parte a melhor atenção pois é um dos mis importantes para 

assegurar o bem-estar da nossa população. Esperamos que o aumento das verbas agora previsto 

venha dar aos Açorianos um maior e melhor acesso aos cuidados de saúde. 

Manifestamos por outro lado a nossa preocupação pela insuficiência das verbas propostas para 

as freguesias, pilar fundamental da democracia e parceiro importante da governação regional. 

Atuando com grande proximidade com as populações as freguesias continuam a ser as 

instituições que de forma mais rápida e mais barata podem resolver problemas e concretizar 

projetos de investimento que vão de encontro às necessidades das populações. É nesse sentido 

que de forma formal, e em letra de lei, e também informal, têm vindo a ser transferidas 

competências para as freguesias sem a devida compensação financeira. 

Atuando de boa fé e com espírito de colaboração, as freguesias acabam por assumir 

responsabilidades em vários domínios desde o apoio às escolas, a trabalhos de limpeza e recolha 

de lixo, com resultados visíveis e importantes, mas sem a devida compensação financeira. 

A situação tem-se mantido, ou mesmo agravado nos últimos anos, com Câmaras e Governo a 

empurrarem as freguesias para a prestação de diversos serviços, mas sem lhes dar as devidas 

compensações financeiras. Nesse sentido torna-se imperioso que o Governo aumente a verba 

destinada à cooperação com as freguesias e propomos já para 2020 que a verba prevista na 

proposta de plano e Orçamento seja reforçada em 150.000.00 € (cento e cinquenta mil euros). 

A ANAFRE gostaria igualmente, de no futuro, de ser auscultada na fase inicial ou previamente à 

elaboração pelo Governo da proposta de Plano e Orçamento, dando conta das suas 

necessidades. Em articulação com o Governo e com espírito de colaboração e respeito pelas 

competências próprias de cada instituição. Estamos convencidos que poderíamos dar um 

contributo importante e em tempo útil para melhorar a proposta de plano e orçamento anual. 

 

Maia, 18 de Outubro de 2019 

 

A Delegação Regional da ANAFRE dos Açores  



 

ANTEPROPOSTA DE PLANO PARA 2020 

 

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas 

de S. Miguel e Santa Maria (CCIPD) subscreve o parecer da Câmara do Comércio e 

Indústria dos Açores sobre a anteproposta de Plano para 2020, uma vez que as 

políticas públicas têm um caráter regional, sem prejuízo de investimentos de caráter 

de ilha. Entende-se destacar os seguintes aspetos, que aliás já se tinha referido no 

parecer sobre o plano de 2019: 

- Este é um documento de mera continuidade de políticas e de medidas, não 

perspetivando alterações que são indispensáveis, designadamente em áreas 

estruturantes e estratégicas para a Região, para além de não apostar muito 

claramente na economia privada; 

- Apesar dos avultados investimentos, não se verifica as necessárias alterações no 

funcionamento e modelo de transportes aéreo (interilhas) e marítimo de 

mercadorias. É mantida a opção pela construção de 2 navios, decisão que esta 

Câmara continua a considerar desadequada, tendo em atenção não apenas os 

valores envolvidos na sua aquisição/construção, mas também na sua operação e 

manutenção; 

- Não há indicação de estratégia para o setor público empresarial; 

- A dotação para o turismo aumenta, mas em valores claramente insuficientes para a 

sua consolidação; 

- O aumento na dotação para o emprego e qualificação profissional é motivo de 

satisfação, que deve ser prioritariamente para a requalificação de ativos e também 

para a formação de jovens e novos profissionais, designadamente para o setor do 

turismo; 

- Os planos têm tido baixas taxas de execução. É preferível planos menos ambiciosos, 

mais realistas; 

- Identificadas diversas intenções positivas em várias áreas, aguardando-se a sua 

materialização; 
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Filomena CAT. Noronha

De: Fátima Mendonça <fatima.mendonca@cmpv.pt>
Enviado: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 12:31
Para: Direcção RE. Planeamento
Cc: paulo.messias@outlook.pt; 'Luciano Sales'
Assunto: Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020
Anexos: Oficio_Parecer_Plano_Anual_Regional_2020.pdf; Parecer_Plano_RAA_2020.pdf; 

Parecer_UGT_Plano_RAA_2020.pdf

Exm.º Senhor 

 

 

Encarrega-me o Senhor Presidente do Conselho de Ilha da Terceira, Sr. Paulo Messias, de remeter o oficio n.º 

7/2019 e respetivos anexos, relativo ao Parecer emitido pelo Conselho de Ilha da Terceira, à Anteproposta do Plano 

Regional Anual para 2020. 

 

 

Fátima Mendonça 

Sector de Expediente 
T: +351 295 540 200  (ext 2008)  

Email: fatima.mendonca@cmpv.pt 

 

Município da Praia da Vitória 

Rua do Cruzeiro | 9760-446 Praia da Vitória 

Telefone: (+351) 295 540 200 

Fax: (+351) 295 540 210 

Site: http://www.cmpv.pt 

E-mail: geral@cmpv.pt 
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Conselho de Ilha da Terceira - geral@cmpv.pt 

  
 

CONSELHO DE ILHA DA TERCEIRA  
Praça Francisco Ornelas da Câmara  
9760-851 Praia da Vitória  

 

  
  

 

         Exm.º. Senhor 
Diretor Regional do Planeamento e  

       Fundos Estruturais 
Caminho do Meio, n.º 59 - São Carlos 
 
9701-853 ANGRA DO HEROÍSMO 

 

S/ Ref.  S/ Data   N/ Ref.  Data  
            Circular n.º 7 /2019                                      2019/10/17 

      
 

ASSUNTO: ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL ANUAL PARA 2020 

 

 

Considerando o Vosso ofício com a referência n.º SAI-DREPA/2019/1455, datado de 30 de setembro 

de 2019, junto se remete a V. Ex.ª o Parecer do Conselho de Ilha da Terceira, emitido em reunião 

realizada a 16 de outubro em curso, relativo à Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020, bem 

como a posição da UGT – Açores, em anexo ao referido parecer.  

 

Com os melhores cumprimentos.  

 
 
 

 
O Presidente do Conselho de Ilha,  

 
Paulo Manuel Ávila Messias  

  

FM 



 
 
 
CONSELHO DE ILHA DA TERCEIRA 

Pr. Francisco Ornelas da Câmara 

9760-851 Praia da Vitória 
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ASSUNTO: Parecer sobre o Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2020. 

 
 
 
Em resposta à vossa comunicação, envia-se a V. Ex.ª o Parecer do Conselho de Ilha da Terceira, 

emitido em reunião de 16 de outubro de 2019. 

 

1. O Conselho emite parecer positivo na generalidade quanto à anteproposta de Plano Regional 

Anual para 2020. 

2. O parecer positivo justifica-se pela inclusão no Plano de investimentos importantes para a Ilha 

Terceira, que espelham uma clara linha orientadora de desenvolvimento;  

3. Não obstante, o Conselho de Ilha da Terceira reafirma aos temas que continuam a suscitar a sua 

atenção para medidas governamentais, dado serem estruturantes para o desenvolvimento local: 

a) Prolongamento de cais e rampa roll on – roll off no Porto das Pipas; 

b) Linha Lilás – ligação marítima entre as ilhas Terceira, São Jorge, Pico e Faial; 

c) Ligação marítima Ilha Terceira – Porto do Topo (São Jorge); 

d) Cais de Cruzeiros da Ilha Terceira (Praia da Vitória); 

e) Transporte de mercadorias por via marítima (interilhas); 

f) Transporte de mercadorias por via marítima (Continente – Ilha Terceira); 

g) Desalfandegamento CTT; 

h) Ligações Continente-Terceira por via aérea; 

i) Ligações aéreas internacionais à Ilha Terceira; 

j) Gestão da Aerogare das Lajes e internacionalização da infraestrutura; 

k) Processo de certificação do Aeroporto das Lajes; 

l) Promoção turística da Ilha Terceira; 

m)  Mitigação da pegada ambiental originada pela presença militar norte-americana na base das 

Lajes;  

n) Projeto de mineração de resíduos no Aterro Intermunicipal; 

o) Apoio ao transporte marítimo de resíduos – diminuição de passivo ambiental; 

p) Proposta de receção da fração resto das ilhas onde são operados centros de processamento 

de resíduos; 
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q) Rede de Miradouros e outras infraestruturas de valorização turística; 

r) Hub Logístico e rede de frio no Porto Comercial da Praia da Vitória; 

s) Criação de posto de abastecimento de gás natural no Porto da Praia da Vitória; 

t) Asfaltagem das laterais da Via Vitorino Nemésio, nomeadamente, na zona norte da Via (rede 

de apoio ao setor agrícola).  

 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ILHA, 

 
________________________________________ 

 
(PAULO MESSIAS) 
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Filomena CAT. Noronha

De: Vitor <mendesvitor@sapo.pt>
Enviado: domingo, 20 de outubro de 2019 12:27
Para: Filomena CAT. Noronha
Assunto: Conselho de Ilha.pdf
Anexos: Conselho de Ilha.pdf

Conforme solicitado segue parecer em PDF. 

 

Os melhores cumprimentos  

Vítor Fonseca Mendes  

 

 

Enviado do meu iPhone 

FN195724
Text Box

FN195724
Text Box







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha de S. Jorge 





1

Filomena CAT. Noronha

De: Conselho Ilha São Jorge <conselhoilhasaojorge@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 17:02
Para: Filomena CAT. Noronha
Cc: Rui MGv. Amann
Assunto: CI S. Jorge - Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020 - PARECER
Anexos: Parecer CI - 2020.pdf

Exma. Senhora, 

D.ª Conceição Noronha, 

 

Encarrega-me a Senhora Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, Maria Isabel Teixeira de 
enviar Parecer à Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020. 
  
 

Agradecemos a confirmação da sua boa receção. 
 

 

Com os melhores cumprimentos e consideração, 
 

 

 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu a 
transferência  

automática  
desta  
imagem a  
partir da 
In ternet. 

   

Email: conselhoilhasaojorge@gmail.com 

 

Telemóvel: 916 340 718 
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Filomena CAT. Noronha

De: alexandre amado <amadoalexandre@hotmail.com>
Enviado: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 18:00
Para: Filomena CAT. Noronha
Assunto: RE: CI Pico - Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020
Anexos: Parecer do CI do Pico Sobre Anteproposta Plano 2020.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Exma. Sra., 

 

em anexo segue o Parecer do Conselho de Ilha do Pico acerca da anteproposta do Plano para 2020. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Alexandre Pessoa Amado 

Presidente do Conselho de Ilha do Pico 

 

De: Filomena CAT. Noronha <Filomena.CA.Noronha@azores.gov.pt> 

Enviado: 30 de setembro de 2019 12:36 

Para: amadoalexandre@hotmail.com <amadoalexandre@hotmail.com>; CM Madalena <IMCEAEX-

_o=ExchangeLabs_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=facf0d

41745e44abac58da114c2a2867-CMMadalena@eurprd02.prod.outlook.com> 

Cc: Rui MGv. Amann <Rui.MG.Amann@azores.gov.pt> 

Assunto: CI Pico - Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020  

  
Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho de Ilha do Pico 

 

Junto se envia documentação em anexo sobre o assunto em epígrafe. 

 

Solicita-se confirmação da boa receção deste e-mail. 

 

Cumprimentos, 

 

Pelo Secretariado, 

Conceição Noronha 

 

 

Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais 

Caminho do Meio, 58   -   S. Carlos 

9701-853 Angra do Heroísmo 

e-mail: drepa@azores.gov.pt 

Telef.  295 206 380 

Fax: 295 206 381 

 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu a transferência  
automática desta imagem a  
partir da Internet.

 

Sem vírus. www.avast.com  
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CONSELHO DE ILHA DO PICO 

 

 

Parecer sobre as antepropostas do 

Plano Regional para 2020 
 

 

O Conselho de Ilha do Pico, reunido a 18 de Outubro de 2019, no Salão Nobre do Edifício 

da Câmara Municipal de São Roque do Pico, elaborou o presente parecer relativo às 

Antepropostas do Plano Regional para 2020. 

 

 

O Conselho de Ilha do Pico, por maioria, considerou o Plano global e amplamente positivo 

para a ilha do Pico, na medida em que o mesmo comporta um aumento de investimento de 

12% quando comparado com o Plano de 2019. 

 

 

Constata-se que o Plano contempla para a Ilha do Pico um conjunto de apoios à Pesca e 

Aquicultura (aumento de 266,78% face a 2019) que faz face à necessidade de 

modernização e incremento da actividade piscatória, visando apoio e assistência técnica ao 

Mar 2020 e infraestruturas de apoio. Quanto a este ponto realça-se o reforço de verbas 

destinadas às infraestrututras de apoio às pescas e nas infraestruturas portuárias, 

garantindo-se, dessa forma, a requalificação do Entreposto Frigorífico da Madalena e o 

início das obras do Núcleo de Pescas da Madalena, a dragagem do Porto de São Roque do 

Pico e a construção do novo Terminal de Passageiros de São Roque do Pico. Esta última obra 

tem uma importância estratégica numa óptica de verdadeira indústria do mar e incremento 

da actividade económica.  

 

 



Dá-se especial enfoque ao aumento do investimento ao nível de Transportes, Obras Públicas 

e Infraestruturas Tecnológicas que mereceu um incremento de 26,68% face a 2019. No 

entanto, é opinião vincada pelo Conselho de Ilha do Pico que este reforço de verba será 

ainda insuficiente para fazer face ao mau estado de muitas das estradas florestais 

existentes na ilha. Considerando a dimensão da Ilha do Pico e a extensão da rede viária 

agrícola e florestal que se encontra bastante danificada, deverá ser feito um reforço 

maior no investimento na sua requalificação. 

 

 

A questão da Saúde, e os problemas que ainda são detectados, continua a merecer 

preocupação da parte dos Conselheiros, que não obstante realçarem o grande investimento 

já realizado e o previsto ao nível do Desenvolvimento do Sistema de Saúde para 2020 

(acréscimo de 101,5% face a 2019), enfocam preocupações que perpassam por toda a 

população. Assim, sendo assinalável o esforço de investimento, o mesmo deverá ser alvo de 

incremento em Planos futuros para serem ultrapassados os constrangimentos existentes ao 

nível da Saúde e dotar a ilha do Pico de condições ao nível de meios, equipamentos e pessoal 

para satisfazer as necessidades da população, diminuindo, outrossim, a precisão de 

deslocação a outras valências de saúde da Região para, sobretudo, consultas de 

especialidade.  

 

É de elogiar a continuidade da aposta de investimento ao nível das políticas sociais, bem 

como na competitividade empresarial e empreendedorismo e o reforço contínuo ao nível do 

emprego e qualificação profissional. 

 

Importantes também são as verbas alocadas para a agricultura, incluindo-se os valores dos 

incentivos à requalificação e manutenção da Vinha do Pico. 

 

Não obstante a bondade do Plano para 2020, o Conselho de Ilha do Pico mantém o seu 

enfoque em duas áreas que merecem uma maior atenção em termos de investimento, 

nomeadamente ao nível da Saúde, como supra já se expendeu, e nas acessibilidades à ilha. O 

Conselho de Ilha mantém o seu parecer de ser estruturante para a economia da ilha do Pico 

o aumento da pista do Aeroporto do Pico bem como o aumento das frequências internas e 

externas, sobretudo na época alta ao nível turístico. O nível de projectos de investimento 



privado ao nível turístico quer da ilha do Pico, quer mesmo da ilha de São Jorge, quando 

concatenados com a procura existente pelo destino Triângulo, merecem uma maior resposta 

ao nível de acessibilidades aéreas e marítimas.  

 

Não pode este Conselho de Ilha deixar ainda de realçar, no que tange com o abastecimento 

de água às populações e à lavoura dos três concelhos, ser fundamental proceder-se à obra 

de impermeabilização da Lagoa do Paúl das Lajes do Pico e avançar-se para a construção do 

Museu da Construção Naval de Santo Amaro. 

 

Por último, os danos causados na ilha do Pico com a passagem do Furacão Lorenzo, 

sobretudo ao nível das infraestruturas portuárias e de apoio à actividade piscatória, em 

habitações particulares e espaços comerciais, em vias de comunicação terrestres, em zonas 

turísticas balneares e de lazer e em explorações agrícolas, merecem do Governo Regional e 

da República a devida atenção e rápida resolução, devendo ser estabelecidas medidas ao 

nível deste Plano para 2020 que permitam tal desiderato. 

 

 

Madalena, 19 de Outubro de 2019 

 

O Presidente do Conselho de Ilha do Pico 

 

Alexandre Pessoa Amado 
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CONSELHO DE ILHA DO FAIAL 

E —I 
Exmo Senhor 

Diretor Regional do Planeamento e 

Fundos Estruturais 

Caminho do Meio, 58 

S. Carlos 

9701-853 ANGRA DO HEROISMO 
L 1 

Sua referência 

DAI-DREPA/2019/1455 
Proc - 3/14 

Sua comunicação de 

2019.09.30 

Nossa referência Data 

190/2019 2019-10-18 

ASSUNTO: ENVIO DE PARECER - ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL 

ANUAL PARA 2020 

Na sequência do pedido formulado por V. Exa no oficio supra citado, em anexo re-

meto a V. Exa, o parecer sobre a Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020, no que à 

ilha do Faial diz respeito, emitido na reunião ordinária de 14 de outubro deste Conselho de 

Ilha. 

Com os melhores cumprimentos -o eÁ/i— r 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ILHA, 

c ----  1 
Guilherme Marinho Pinto de Sousa 

Anexo: o citado 

ZC 



CONSELHO DE ILHA DO - 
FAIAL 

PARECER 

Anteproposta de Plano Regional Anual para 2020 

I - Objeto e âmbito 

O Conselho de Ilha do Faial foi instado pelo Governo Regional dos Açores 
(Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais), com respeito 
pelo artigo 18.°, n.° 1, alínea f), do Decreto Legislativo Regional n.° 
21/99/A, de 10 de julho, diploma que estabelece o regime jurídico do 
Conselho de Ilha, entretanto republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.° 11/2015/A, de 14 de abril, a dar parecer sobre a anteproposta de 
Plano Regional Anual para 2020. 

Tal pedido estabelecia o prazo de 20 dias (contínuos) para a produção da 
pronúncia, através de tal parecer, o que deve ser consubstanciado 
"designadamente numa perspetiva de ilha", nos termos da própria lei. 

II - Enquadramento material 

O Conselho de Ilha do Faial constatou que a anteproposta de Plano 
Regional Anual, se tivesse sido acompanhada do Orçamento da Região 
Autónoma dos Açores para 2020, permitiria a este órgão consultivo a 
análise das opções políticas em matérias relevantes para o Faial de uma 
forma mais aprofundada. 

A anteproposta de Plano de 2020 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, de um total de mais de 67 milhões de euros inscritos, 
apenas perto de dez milhões estão identificados no documento, para 
ações concretas a realizar nesta ilha, pelo que seria fundamental alterar-
se esta forma de apresentar os planos no futuro. 
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FAIAL 

O Conselho de Ilha do Faial, considera que o documento apresentado, no 
que diz respeito aos indicadores macroeconómicos da Região, devia ser 
comparado com as RUPs e não apenas com a economia portuguesa e 
economia mundial. 

III - Parecer 

O Conselho de Ilha do Faial reuniu no Salão Nobre dos Paços do Município 
da Horta, em sessão plenária ordinária, no dia 14 de outubro, conforme 
convocatória datada de 3 de outubro e deliberou emitir o seguinte 
parecer: 

1. No Plano Regional Anual para 2020 está prevista a continuidade de 
duas importantes empreitadas para a ilha do Faial, em concreto, a 
"Construção do novo Corpo C do Hospital da Horta - 2.' Fase - 
Centro de Saúde", com um verba de quase € 3.000.000,00 (três 
milhões de euros), e a "Escola do Mar dos Açores", com um 
montante de € 2.290.979,00 (dois milhões, duzentos e noventa mil, 
novecentos e setenta e nove euros). 

2. Ao mesmo tempo, aquele documento avança com projetos 
estruturantes para esta parcela da Região, dos quais merecem 
destaque a "Requalificação do Entreposto Frigorífico da Horta", 
num investimento de € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), a 
"Construção das infraestruturas de apoio às marítimo-turísticas na 
Horta", com uma previsão de investimento de € 1.259.445,00 (um 
milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 
cinco euros) e a construção do quartel da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários do Faial (€ 1.100.000,00). 

3. Destacam-se também as verbas previstas para a construção do 
Centro Intergeracional da Feteira (€ 350.000,00), para a renovação 
da exposição do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos 
(€ 100.000,00) e para o reforço da proteção costeira e 
requalificação da Baía de Porto Pim (€ 302.000,00). 

4. Embora menos expressivas do ponto de vista financeiro, a 
anteproposta de Plano Regional Anual para 2020, prevê obras no 
Centro de Dia da APADIF, para ampliação das instalações, a par da 
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criação do Centro de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia da 
Horta e da construção do Centro de Convívio da Casa do Povo de 
Castelo Branco, assim como a "Beneficiação do pavilhão e a 
reabilitação do solar e ermida da Quinta de São Lourenço", se bem 
que, neste caso, não se preveja dotação individualizada que permita 
aferir o montante preciso do investimento. 

5. No Plano de 2020 é consagrada, por outro lado, a comparticipação 
financeira regional, através de protocolo com a Diocese de Angra, 
para reconstrução das Igrejas destruídas pelo sismo de 9 de Julho de 
1998, prevendo-se que avance no próximo ano a Igreja Paroquial de 
Pedro Miguel. 

6. Entretanto, nota-se que é quase irrisório o montante destinado a 
"Porto, Marina, Baía da Horta" (€ 100.000,00), o que deixa 
pressupor que a obra não irá arrancar no próximo ano de 2020, ao 
mesmo tempo que é reduzida a dotação para as obras na 
denominada "Trinity House", com vista à sua adequação à 
instalação futura do Núcleo das Comunicações do Museu da Horta, 
enquanto se assinala negativamente a saída do Plano de 
investimentos do Governo Regional, no imediato, da 2. fase da 
remodelação da Escola Básica Integrada António José de Ávila, na 
Horta e a ausência de qualquer referência à requalificação do 
edifício-sede do Clube Naval da Horta, cujos motivos importa 
esclarecer. 

7. O Conselho de Ilha do Faial manifesta a sua preocupação em relação 
às verbas inscritas no Plano para a recuperação da rede viária do 
Faial e considera que os montantes previstos para beneficiação das 
estradas regionais desta ilha (€ 851.000,00), onde se inclui a 
empreitada de reabilitação da Estrada Regional Largo Jaime Melo / 
Ribeira do Cabo, há muito ansiada pelos faialenses, são 
manifestamente insuficientes para as necessidades verificadas, sem 
esquecer a degradação de muitos caminhos agrícolas. O Conselho de 
Ilha considera ainda de primeira importância a concretização da 2. a

fase da Estrada Regional "Variante" à Cidade da Horta, pelo que o 
assunto deveria permanecer na agenda do executivo. 
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8. Por fim, e por ser de relevância extrema para o desenvolvimento da 
ilha do Faial em particular, mas também para o denominado 
"Triângulo" e para todos os Açores, em geral, deve manter-se nas 
preocupações do Governo Regional a ampliação da pista do 
Aeroporto da Horta, diligenciando-se junto do Governo da República 
e da concessionária da infraestrutura (a ANA - Aeroportos de 
Portugal, S.A., do Grupo VINCI Airports) para que se realizem todas 
as iniciativas preparatórias, para que tal investimento venha a 
ocorrer, de facto, num futuro próximo. 

9. Relativamente às taxas de execução, não obstante a convergência 
com a respetiva média açoriana, continuamos a registar valores 
muito baixos, pelo que o Conselho de Ilha do Faial considera que 
deveria existir uma orçamentação mais consentânea com a 
realidade de cada ilha. 

IV - Conclusões 

A. O Conselho de Ilha do Faial da apreciação produzida 
relativamente à anteproposta do Plano Regional Anual para 
2020, embora considere positivo os investimentos previstos, 
continua a manifestar a sua preocupação quanto à reduzida 
dotação para os diversos investimentos descritos. 

B. O Conselho de Ilha do Faial reafirma, por último, a importância 
extrema de três projetos precisos para o desenvolvimento do 
Faial e da sua economia, bem como para aprofundamento da 
qualidade de vida dos faialenses, que não podem deixar de 
estar permanentemente nas preocupações do executivo 
regional, caso da requalificação do Porto da Horta, da 
construção da 2. a fase da Estrada Regional "Variante" à Cidade 
da Horta e da ampliação do Aeroporto da Horta. 
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Horta, 14 de outubro de 2019 

O Presidente do Conselho de Ilha do Faial, 

Guilherme Marinho Pinto de Sousa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha das Flores 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Ilha do Corvo 





 

   

MUNICÍPIO DO CORVO 

CONSELHO DE ILHA 
 

 

 

            Rua Jogo da Bola – 9980 – 024 Corvo Açores 

Telefone 292590200 - Fax 292596120 

       www.cm-corvo.pt | geral@cm-corvo.pt 
 

 

Exmº Senhor 
Director Regional do Planeamento e Fundos 
Estruturais 
Caminho do Meio, 58 – S. Carlos 
9700 ANGRA DO HEROÍSMO 

drepa@azores.gov.pt 
 

N/ referência   Data 
      Ofício nº 2/2019   18/10/2019 

 
ASSUNTO:  PARECER – ANTEPROPOSTA DO PLANO REGIONAL ANUAL PARA 2020 
 

  
Em resposta à V. referência SAI-DREPA/2019/1455, de 30/09/2019, venho informar V. Exª que 

em reunião realizada no passado dia 15 do corrente, este Conselho de Ilha deliberou por maioria 

emitir parecer favorável à Anteproposta do Plano Regional Anual para 2020. 

 

No entanto a Conselheira Tânia Pipa, representante da SPEA-Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves faz notar: «que no que diz respeito à Ilha do Corvo não constava nenhuma verba no 

Objectivo 13.2 – Monitorização, Promoção, Fiscalização e Acção Ambiental Marinha à semelhança do 

ano anterior. Dada a importância do Corvo e do Grupo Ocidental para a biodiversidade marinha, em 

particular as aves marinhas (Corvo e Flores representam a maior IBA marinha da região com 2.104km2) 

continuamos a lamentar não haver verba alocada para a monitorização marinha no Grupo Ocidental e 

reforçamos a sua necessidade». 

 

 
Com os melhores cumprimentos. 
 

 

 
 

http://www.cm-corvo.pt/
http://www.cm-corvo.pt/


 



Avaliação Prévia de Impacto de Género 

1 - Identificação de iniciativa 

2 - Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir 

3 - A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador? 

Sim ☐Não ☒ 

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluido. 

4 - Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género 

Categorias / Indicadores  
Avaliação Valoração 

Sim Não N/A Positivo Neutro  Negativo 

1 Direitos: 

1.1 

O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos 

das mulheres ou dos homens de forma direta ou 

indireta?  
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

2 Acesso: 

2.1 
O número de homens e mulheres que beneficiam 

da aplicação da lei é igual? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

2.2 
A lei permite que os homens e mulheres participem 

de igual modo? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

3 Recursos: 

3.1 

Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos 

recursos (tempo, financeiros, informação) 

necessários para poderem beneficiar da aplicação 

da lei? 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

3.2 
A lei promove uma distribuição igual de recursos 

entre homens e mulheres? ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

4 Normas e Valores: 

4.1 

Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de 

género, bem como as normas e valores sociais e 

culturais, irão afetar homens e mulheres de forma 

diferente? 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

4.2 

Os estereótipos e certos valores serão uma barreira 

para mulheres ou homens quando tentarem 

maximizar os benefícios que lhes são concedidos 

pela lei? 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Notas: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Totais: 0 0 0 0 0 0 
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Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 



5 - Conclusão/propostas de melhoria 

 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 




